SuccélanseringförR380

Ericsson leder 3G-racet

Ericsson gjorde en lyckad debut på IT-mässan Comdex i Las Vegas med nya telefonen
R380 World och Kurt Hellström som en av
huvudtalarna.
Nyheter, 4

Enligt Lehman Brothers senaste rapport har Ericsson en
unik 3G-position. En förutsättning för att telekomföretagen
ska lyckas är att de kan erbjuda en helhetslösning - allt från
system till telefoner, anser de.
Nyheter, 6
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Förra veckan 116,50
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Aktieprogram
för anställda
Bolagsstyrelsen planerar nya aktie- och
optionsprogram för att locka och behålla
personal. Meningen är att alla anställda
ska erbjudas att spara i Ericssonaktier.
Dessutom övervägs ett nytt optionsprogram för nyckelpersoner. Förhoppningsvis kan programmen sjösättas
någon gäng nästa år.
Nyheter, 4

1,5 miljader
SMS i månaden
Användningen av SMS exploderar. Vid
årsskiftet skickas 15 miljarder texmeddelanden per månad. Det motsvarar närmare 6 000 meddelanden i sekunden.
Allt fler hävdar att SMS är en genväg till
mobilt Internet.
Omvärld, 1 0 - 1 1

Foto: Ecke Kuller
•

PÄ JOBBET
På kort tid har e-postandet förändrat vårt sätt att jobba. Snabbt, enkelt och flexibelt är modellen. Men
för många har e-posten blivit ännu
ett stressmoment. De riskerar att
drunkna i information. Kanske behövs tydliga regler för hur vi ska
hantera e-posten.
29

Patrik Andersson, Julia Shcheslavskaya och Marian Bezak arbetar pä Direktmarknader på Mobilsystemdivisionen. De trivs med jobbet där
direkta kundkontakter och möjligheten att ta egna initiativ är en extra krydda.
Foto: Eduardo Valenzuela
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De bryter ny mark
För Direktmarknader är ingen marknad för liten för att vara intressant och här. Här har flera av
Ericssons stora GSM-marknader tagit sin början.Marknadsenheten arbetar mot 150 kunder för att få
nya kontrakt. Flera av dessa finns i länder med annorlunda kultur. I år är Saudiarabien den största
marknaden.
Sidorna 16-17
TIDNING FÖR MEDARBETARE INOM ERICSSONKONCERNEN
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Förra året ökade Ericsson i Mexiko
sin försäljning med 70 procent. I år
uppgår ökningen till omkring 100
procent. Mexikos ekonomi är stark.
Det senaste valet har en avreglering
av telemarknaden ägt rum och det
har haft betydelse för utvecklingen i
landet.
Sidorna 2 0 - 2 2
•

BAKSIDAN
Träffa nya redaktionen.
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The Corporate Downsizer.

Introducing the new Ericsson R380, the ultimate corporate

It also offers fax transmisson (via SMS), concatenated SMS

communication tool. It combines the functions of four key

(allowing messages of up to 39,000 characters), voice memo,

devices (mobile phone, laptop, organizer and notepad), and it's

notepad with handwriting recognition, calendar and a world

so easy to use, it's irresistible. So junk your organizer and leave

clock that displays two time zones at the same time. No wonder

your laptop behind.

we call it a smartphone.

With the R380, you can get secure access to the Ericsson

This is the one everyone's been waiting for — so make sure

corporate network and e-mail server, handling up to 200 mails,

you're at the front of the queue. Check out the R380 website at

1000 contacts, 100 notes and 700 appointments simultaneously —

www.ericsson.com/r380 to find out how you can downsize your

with full PC (e.g. Outlook 8 ) synchronization, naturally.

corporate tools.

www.ericsson.com/r380
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Temamöten för finansmarknaden
I år har telekommarknaden varit en
riktig berg- och dalbana. Och eftersom aktieägarna gjort nästan dagliga omplaceringar har arbetet för
medarbetarna på Ericssons Investerarrelationer (IR) varit mycket
tufft under de senaste månaderna.
• Analytiker och investerare vill ha möjlighet
att bättre kunna identifiera de faktorer som
inverkar på marknadens storlek och de
framtida vinsterna inom vår industri, säger
Gary Pinkham, chef för investerarrelationer
på Ericsson.
Gary Pinkham har de senaste månaderna
lagt ner ett stort arbete på att tillgodose investerares och finansanalytikers enorma informationshunger.
Gary Pinkham, som är stationerad i New
York, leder för närvarande en grupp på åtta
specialister i Stockholm och New York. Nyligen öppnades också ett kontor i London.
- Vi öppnade vårt tredje IR-kontor i London när vi märkte att allt
fler banker och mäklare
började följa Ericsson
och ge sina kunder investeringsråd, säger Gary
Pinkham.
Lotta Wiklund utsågs
J^iåÉ
till IR Manager i London
med uppgift att inrikta Gary Pinkham
sig på Londons "Square
Mile" som stadens finanscentrum kallas.
Lotta Wiklunds arbetsplats är på Ericssons
regionala kontor vid St. James' Square och
hennes kollegor är Sandra Mielo i New York,
Helene Rickeby, Gunilla Brunnberg Börtas,
Marianne Hellqvist och Rose-Marie Johansson i Stockholm.
Lotta Wiklund kom till Ericsson från City
University Business School i London med en
Master infinanceoch tidigare arbetserfarenhet från Ericsson.
Krav på dialog möts
Förra veckantilllkännagavGary Pinkham att
gruppen ytterligare kommer att utökas med
Maria Bemström, som blir ansvarig för IR i
Sverige och kontinentaleuropa.
Hon är utbildad civilekonom vid Stockholms universitet och har arbetat på Ericsson
sedan 1985.
Innan dess jobbade hon på Price Waterhouse som revisor. På Ericsson har hon haft
olika uppgifter som finans- och affärscontroller i Sverige och USA.
- Eftersom telekomföretagen har fått en
central roll på finansmarknaden vill vi genom att utöka vår IR-grupp tillmötesgå de
allt större kraven på dialog, säger Sten Fornell, Ericssons finansdirektör.

kontakten

Maria Bernström
och Lotta Wiklund
och är de två
senaste tillskotten
till Ericsson
Investerarrelationer.

Ericsson, liksom andra liknande företag, vill
att marknaden ska få rätt bild av företaget för
att kunna göra en rättvis värdering.
Till grund för detta ligger kvartals- och årsrapporterna. Dessutom är det viktigt att man i
rätttidoch på ett öppet sätt informerar om företagets löpande affärer, strategiska beslut
som avyttranden och förvärv och inte minst
upplyser om förändringarna i hela industriklimatet
Många önskemål om möten
Men för många aktörer på finansmarknaden
är detta ändå inte tillräckligt. Nästan varje
bank som följer Ericsson vill dessutom ha enskilda möten med företagsledningen.
- Vi gör vårt bästa för att ordna möten, men
det är näst intill omöjligt att göra alla till lags
eftersom vi vid varje given tidpunkt har fler än
trettio önskemål, säger Gary Pinkham.
På Ericssons kvartalskonferenser deltar
drygt 450 analytiker och investerare. Även
om de då kan pumpa Kurt Hellström och
Sten Fornell på information om företagets
planer och utsikter inför nästa period så
räcker inte detta för många aktörer.
- Många avvara kunder vill kunna sitta och
prata med våra ansvariga för att bättre kunna
sätta sig in i deras verksamhet. Andra vill fördjupa sig ytterligare i de teknologiska tren-

derna, marknadsutsikterna eller speciella
områden i vår bransch, säger Gary Pinkham.
Omkring 300 analytiker och investerare
har under de senaste fyra veckorna varit i
kontakt med Ericssons ansvariga. Därförde
planerar de IR-ansvariga att ordna temamöten riktadetillstörre grupper.
Under ett möte i London i slutet av
november träffade Jan Uddenfeldt, Torbjörn
Nilsson och Håkan Eriksson fler än 100 analytiker och investerare för att diskutera Ericssons ledande ställning inom den tredje generationens teknologi.
När divisionen för konsumentprodukter
nyligentillkännagavsin affärsstrategi beslöt
Gary Pinkham att publicera detta på IR-gruppens websida för att skapa så stor öppenhet
som möjligt.
Steget före
Eftersom många investerare vill ligga steget
före genom att bättre analysera företagets
framtidsutsikter måste IR-gruppen följa varje möte noggrant. Enligt Gary Pinkham har
företaget dock satt upp mycket klara regler
som följs till punkt och pricka.
- Vi behandlar alla aktieägare lika, vi måste
kunna garantera lika regler för alla, säger han.
Det beror inte endast på att aktiehandelsreglerna i hela världen kräver att känslig pris-
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Undersöker rykten
Det är därför IR-gruppen tillsammans med
företagets juridiska avdelning är mycket
noggrann med att direkt undersöka de
rykten om läckor som uppkommer på marknaden.
- Även om många av ryktena är grundlösa,
tar vi alla signaler på stort allvar. I en sådan
här känslig bransch måste vi vara extremt
snabba så att marknadsaktörerna fort får ett
tillförlitligt uttalande från företaget, säger
Gary Pinkham.
Ofta diskuteras sådana här rykten med
marknadsrådgivare på OM Stockholmsbörsen och Nasdaq-börsen i New York för att besluta vilka följdåtgärder som behöver vidtas.
Den bästa försäkringen mot överraskningar är att ge en rättvisande bild av företaget
Målet för Gary Pinkham är att företagets
tre IR-kontor ska kunna tillhandahålla tjänster på allra högsta nivå.
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information sprids till alla samtidigt. Det
handlar även om att företag som Ericsson,
som spelar en viktig roll på börserna världen
över, måste kunna garantera sin trovärdighet, vilket också visar förhållandet till aktieägarna.
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Mobilt Internet
i bilen med GPRS
» Ericsson och italienska ViaSat har
skrivit på ett samarbetsavtal kring utvecklingen av olika tjänster för mobilt
Intenet i bilar med hjälp av GPRS.
Det första bilanpassade GPRS-systemet i Italien möjliggör fyra gånger
snabbare uppkopplingar än vi har idag.
- Ericsson räknar med att antalet användare av mobilt Internet kommer att
överstiga antalet fasta abonnenter inom tre år. Bilister kommer att spela en
viktig roll i den utvecklingen, säger Jan
Lindgren ansvarig för marknadsföring
och stategisk affärsutveckling på affärsenheten på divisionen Internet Applications and Solutions.

Ny beställning
avDiRECT
» Ericsson Saab Avionics har fått en
ny beställning från FMV på det digitala
registreringssystemet DiRECT. Ordern
är värd 65 miljoner kronor och leveransen ska ske under åren 2003-2005.
Systemet ska installeras i 20 Gripenplan i delserie 2. Med DiRECT kan man
registrera information från planets olika delsystem så som radar och den
framåtriktade videokameran. Informationen används sedan för att utvärdera flygpasset och i utbildningssyfte.

Ericsson levererar
GSM tiU Java
» Ericsson har skrivit ett avtal med
den indonesiska operatören Natrindo,
och kommer att leverera ett GSM
1 800-nät till regionen östra Java i Indonesien. Inom ramen för avtalet finns
även möjlighet att uppgradera nätet till
GPRS. Nätet kommer att lanseras under första kvartalet 2001.
Ericsson kommer dessutom att bistå
med nätverksintegrering och support
vid uppbyggnad av system för betalning och förbetalda abonnemang.
Avtalet är värt 168 miljoner kronor,
eller drygt 16 miljoner dollar.
Natrindo är ett dotterbolag till
AcrossAsia Multimedia.

ENGINE klart
för Tyskland
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Aktieprogram för alla
anställda planeras
Bolagsstyrelsen undersöker
möjligheten att införa ett aktiesparprogram som ska omfatta alla Ericssonans tällda i
hela världen.
Dessutom planeras ett nytt
optionsprogram för nyckelpersoner i företaget. Programmen ska dra igång under nästa år. Bakgrunden är
den allt hårdare konkurrensen om kompetent personal.
Genom aktiesparprogrammet ska
de anställda ges möjlighet att spara
pengar av sin lön för att
köpa Ericsson B-aktier. Behålls aktierna en visstidär tanken att företaget skänker lika många.
Skillnader mellan länder
En liknande modell har tidigare
prövats av ETL i Storbritannien
med stor framgång - 75 procent
av de anställda har gått med.

- Detaljerna är inte klara än, därför kan jag idag inte säga vilka villkor som kommer att gälla, säger
Nina Macpherson, bolagsjurist på
koncernstaben och projektledare
för programmen.
- Dessutom kan villkoren komma att skilja mellan olika länder
beroende på den lokala lagstiftningen, säger hon.
Bolagsstyrelsen överväger också ett nytt optionsprogram som
ska erbjudas nyckelpersoner inom företaget.
Locka personal
I dag omfattas cirka 8 000 personer inom Ericsson, de flesta i USA,
av befintliga optionsprogram.
Optionema, som kommer att vara
gratis, ger den anställde rätt att
köpa aktier till ett i förväg fastslaget pris.
- Ericsson gör det här både för
att behålla den personal vi har och

även locka personal för nyrekrytering, säger Nina Macpherson.
Ericsson har tidigare infört olika
typer av program som syftat till att
Ericssonanställda ska äga aktier i
bolaget, bland annat genomfördes ett konvertibelprogram 1997.
Förslag klart i december
- Det var väldigt populärt i Sverige. Utomlands varierade intresset, mycket beroende av hur väl
man förstod konceptet, men också beroende på hur bankerna i de
olika länderna kunde erbjuda våra anställda lån. Med aktiesparprogrammet hoppas vi nå ut till
fler anställda även utomlands, säger Nina Macpherson.
Vid styrelsemötet den 21 decemer ska bolagssstyrelsen ta ställning till ett förslag om hur options- respektive aktiesparprogrammen ska utformas.
Förslaget måste sedan antas av

FAKTA/OPTIONER
• En aktieoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att
köpa en aktie till ett förutbestämt
pris. Om aktien stiger kan man
tjäna pengar.
• Optionsprogram till nyckelpersoner är ganska vanligt inom industrin och anses vara ett bra
sätt att motivera de berörda att
arbeta för att aktien ska stiga
och dessutom stanna i företaget. Personaloptioner gäller vanligtvis bara så länge man är anställd.

bolagsstämman i slutet av mars
innan erbjudandet kan gå ut till
de anställda senare under året.
Lars-Magnus Kihlström
lars-magnus.kihlstrom@lme.ericsson.se

Jämställdhetspris till
Ericsson i Kroatien
Många kvinnor i ledningen
och ett gediget program för
att rekrytera fler.
Det gjorde Ericsson i Kroatien till en överlägsen vinnare
av jämställdhetspriset.
Samarbeteten med det lokala universitetet, chefsplanering och olika utvecklingsprogram är exempel på lokalbolagets satsningar.
Redan idag utgör kvinnor en
fjärdedel av ledningsgruppen på
Ericsson i Kroatien. Ana Jozinec,
ansvarig för personalfrågor på bolaget, är en av drivkrafterna
bakom jämställdhetsarbetet.

» Den tyska bredbandsoperatören
Gallino köper Ericssons ENGINE-lösning för att uppgradera sitt datanätverk. Till att börja med ska tio AXD 301
tas i bruk. Fyra av dem kommer att användas som accessväxlar. I fas två är ytterligare fem anläggningar planerade.
Ericsson ska leda utvecklingen av mobilt Internet, det var
Kurt Hellströms entydiga
budskap när han talade på
Comdex-mässan.

- Lokalbolaget jobbar målmedvetet med att leta upp så kallade
top talent kvinnor. De kvinnor
som anses ha goda förutsättningar ger man bra stöd för vidareutveckling. Ericsson i Kroatien har
också synliggjort de kvinnliga
cheferna i media, något fler lokalbolag borde ta efter, föreslår Susanne Hire, ordförande i juryn för
EEEA, Ericsson European Equality Award.
Av tio inkomna förslagutsågs
fyra finalister: Kroatien, Ukraina,
Irland och Danmark.
Det är andra gången Ericsson
delar ut jämställdhetspriset Erics-

son European Equality Award.
I juryn sitter bland andra marknadsområdeschefen för Västeuropa, Ragnar Bäck, och informationsdirektören Roland Klein.
Priset är ett sätt att lyfta fram
goda exempel inom koncernen.
Förra året vann Ericsson
Microwave Systems i Göteborg för
sitt samarbete med Chalmers tekniska högskola, där unga kvinnliga tekniker får möjlighet att delta i
mentorprogram.

Ericsson European Equality
Award går i år till Ericsson i Kroatien. Konstnär Ulrika Hydman-Vallien har skapat vinstpokalen.

fl http://inside.ericsson.se/
El human_resources/eeea.htm

Ulrika Nybäck
ulrika.nyback@lme.ericsson.se

© www.ericsson.se/careers/eeea

Kurt Hellström talade på Comdex

Arbete om
Ericsson prisat

»En handlingsplan för hur Ericsson
ska marknadsföra kontantkortet Prepaid i Asien har belönats med Arets Affärsstipendium. Det är fem elever vid
IHM Business School i Stockhom som
på uppdrag av Ericsson Software Techonolgy har utarbetat marknadsföringsplanen. Årets affärsstipendium är
på 25 000 kr och delas ut av IHM Business School.
Syftet med stipendiet är att sprida,
stödja och tillvarata kompetens för
svenskt näringsliv. Juryns motivering
lyder: "Arbetet är en insiktsfull lösning
på en affärsmässigt intressant möjlighet för uppdragsgivaren Ericsson."

Han förklarade också varför:
- Varför är vi så fokuserade på
mobilitet? Jo, för att den gör det
lättare för oss att kommunicera.
Mobilitet är personlig frihet. Det
har konsumenter över hela världen insett nu.
Ericsson gjorde storskalig debut och succé på Comdex-mässan förra veckan, med lanseringen av R380 World och Kurt Hellström som en av huvudtalama.
Comdex är världens största ITmässa och tidigare har den i huvudsak kretsat kring persondatorer. Därmed har Comdex också

helt dominerats av företag som
Microsoft, Intel och HewlettPackard. Men eftersom mobilt Internet är årets stora trend, gör nu
även telekombranschen entré på
mässan, med Ericsson i spetsen.
Viktigt att leda utvecklingen
Kurt Hellströms närvaro på Comdex-mässan är en viktig symbol
för vad som händer inom
telekomindustrin idag.
Internet och telekom smälter
samman till ett och Ericsson vill
visa att målsättningen är en ledande roll i utvecklingen av mobilt Internet.
I sitt tal framhöll Kurt Hellström
att han var där för att förklara varför Ericsson så starkt tror på mobilitet och har ägnat de senaste 20
åren åt det:

- När vi i början av åttiotalet på
allvar började
fokusera på
mobilitet, räknade analytikerna med att
det år 2000
skulle finnas
en miljon mobiltelefonan- Kurt Hellström
vändare. Nu
kan vi se att de hade mer än 600
gånger fel. Varje dag ökar antalet
mobiltelefonabonnenter i världen med 700 000. Av dessa kommer 250 000 att kopplas via Ericssons nätverk och det är en siffra
som jag är stolt över.
Stort intresse för R380 World
2 300 företag fanns på plats för att
konkurrerade om mässbesökar-

nas uppmärksamhet. Ericssons
R380 World väckte stort intresse
bland både mässbesökare och
medier.
Telefonen kan användas i mer
än 120 länder, på samtliga kontinenter.
R380 är först med att fullt ut
kombinera en digital planeringskalender med fördelarna hos en
mobiltelefon och tjänster för mobilt Internet.
- Mobil kommunikation handlar om att förse användaren med
ett personligt redskap som erbjuder omedelbara kommunikationsmöjligheter oavsett plats och
tidpunkt, förklarade Kurt Hellström.
Sara Morge
sara.morge@lme.ericsson.se
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Konsumentdivisionen
förstärker ledningsgruppen
Nu storsatsar konsumentdivisionen för att uppnå målet
om lönsamhet nästa år. Tre
nya medarbetare förstärker
ledningsgruppen. Divisionschefen Jan Wäreby betonar
att alla anställa måste hjälpa
till för att den ledande ställningen på telefonsidan ska
kunna återtas.
Tid, kvalitet och kostnader var tre
viktiga ord när Jan Wäreby, chef
för Konsumentdivisionen, samlade medarbetarna i Lund och Kista
till information den 14 och 15 november.
- I likhet med våra konkurrenter har vi varit vana vid att prognoserna för telefonförsäljningen
under de senaste åren överträffats, sa Jan Wäreby.
Trist trendbrott
- För sex månader sedan skedde
dock en förändring och trenden
bröts. En förklaring var bland annat att den ersättningsmarknad,
alltså hur ofta konsumenterna byter telefon, som branschen räknat
med inte blev så stor, sa Jan Wäreby.

Förutom komponentbristen hade
man byggt upp produktionen för
en växande efterfrågan. I stället
för en fortsatt snabb tillväxt har
marknaden nu kommit in i en balanserad situation.
När det gäller de tre nyrekryteringarna är Jan Ahrenbring, ansvarig för varumärket på konsumentdivisionen, mycket nöjd. De tre
ska tillsammans med den nya
strategin få konsumentdivisionen
lönsam senast andra halvåret
nästa år.
Tre nyckelområden
- Marknadsutveckling, industridesign och inköp är tre oerhört
viktiga områden i vår bransch, där
det gäller att snabbt få ut väldesignade produkter i stora volymer till
rätt målgrupper, förklarar han.
Nikolaus Frank tillträder om två
månader och ska leda industridesignarbetet på divisionen. Han
har 13 års erfarenhet av elektronik- och mobilrelaterad design
och har fått flera internationella
utmärkelser på området. Ansvaret
för inköp tas över av Anders Franzén. Han har omfattande erfarenheter av global inköpsverksamhet

Jan Wäreby Jan Ahrenbring.
Foto: Lars Åström

halv vecka efter lanseringen fanns
telefonen ute på marknaden.
Att koncentrera produktportföljen och främst utveckla telefoner för GSM och UMTS är en viktig del i åtgärdsprogrammet. När
det gäller TDMA- och CDMA-telefoner kommer produktprogrammet enbart att inriktas på
Ericssons systemkunder och deras marknad.

Dialog med operatörer
På personalmötet underströk Jan
från bland annat Volvo och tillträ- Wäreby behovet av mer samarbeder den 1 december. Philip tar te med Ericssons kundansvariga,
över ansvaret för strategisk mark- Key Account Managers, på
nadsutveckling. Senast arbetade systemsidan runt om i världen.
En mycket stor del av telefonförhan som marknads- och försäljningschef på MCI Worldcom In- säljningen påverkas via mobiloperatörema och därför är en diaternational.
- Philip Vanhoutte ska jobba log med operatörerna mycket vikmed övergripande strategier för tigÅtgärdsprogrammet gör, enligt
divisionen och hans erfarenheter
inom försäljningsprocesser, logi- Jan Wäreby, att framtiden ljusnar:
- Vårt mål är att nästa år ha fått
stik och distribution är ett tillskott
för divisionen, säger Jan Ahren- ordning på verksamheten. 2002
ska vi göra "come back" och det
bring.
När det gäller att leverera nya ska ske främst genom telefoner
modeller i tid är T20 ett bra exem- för GPRS och UMTS.
pel på att divisionen snabbat upp
Ulrika Nybäck/Gunilla Tamm
leveranserna betydligt. En och en

Anställda får gå efter omstrukturering
I enlighet med "Back to Profit"- programmet bantar divisionen för konsumentprodukter i USA sta produktportföljen. Delar personalstyrkan
skärs ned och flyttas om.
Ett hundratal anställda på Research Triangle Park i North Carolina
kommer att tvingas gå.
Trots den nyheten mottogs om-

struktureringsbeskedet med en
viss lättnad;
- Det hade spekulerats så mycket om vilka förändringar som skulle ske, med tanke på hur lönsamheten har sett ut. Så när vi förklarade hur omorganisationen skulle
gå till, var lättnaden stor över att
det äntligen händer något, berättar Al Ragland personalansvarig
på affärsenheten TDMA/CDMA

inom konsumentproduktdivisionen.
På grund av omorganisationen
kommer femhundra anställda att
flyttas över till 3G-relaterad verksamhet och ett hundratal blir
övertaliga.
- Fokus kommer fortfarande att
ligga på forskning och utveckling,
men vi har ändrat vår strategi för
att möta marknadens behov. Vi

har bantat organisationen utan
att förändra vår kompetensnivå
eller kapacitet. Istället ha vi anpassat de kunskaper somfinnsinom personalen med andra behov
hos företaget, säger Ulf Månsson
General Manager, TDMA/CDMA
Consumer Products, US.
Sara Morge
sara.morge@lme.ericsson.se

David Nilsson
gjorde sig hörd
20-årige David Nilsson från
Höganäs är en ung, lovande
musiker vi kommer få höra
mer om. Efter en spännande
final kammade han hem Ericssons Make Yourself Heard
Award.
Juryn bestod av ett knippe kända
musiker och representanter från
musikvärlden, bland andra Joey
Tempest, producenten Max Martin och sångerskan Robyn.
Det var en brett leende David
som tog emot priset från Joey
Tempest. Ovationerna var massiva när han och de fyra bandmedlemmarna framförde vinnarlåten
"That will be the day".
Det var fem starka finalister
somframfördesina bidrag på Kulturhuset inför ett uppbåd av representanter från musikbranschen, Ericsson, musikälskare
och journalister. Låtarna var sin-

semellan mycket olika, allt från
boybandsaktiga
Until
till
singer/songwriter Elin med röd
gitarr. Och så David förstås, vars
kraftfulla pop med tunga gitarrer
föll juryn i smaken.
- Det är alltid svårt att bedöma
musik, men alla i juryn var överens om att David skulle vinna, säger Joey Tempest, tidigare sångare
i rockgruppen Europe.
David själv var inte säker på att
det skulle gå så bra som det gjorde.
- De andra bidragen var bra,
även om alla var av olika karaktär.
David är juridikstudent och spelade i sitt första band vid tio års ålder.
- Det har alltid varit jag som
satsat mest. Nu pluggar jag, men
jag har gått och väntat lite på att
något ska hända. Jag vill satsa
hundra procent på musiken, inte
fylla 30 och säga "fan, jag skulle ha
gjort det", säger David.

Talangfulle David Nilsson tog hem segern i Ericssons tävling för unga,
osignade artister.
Foto: Ericsson

Med Make Yourself Heard
Award får han chansen, nu väntar
skivinspelning, klubbtumé och
inspelning av musikvideo.
- Det är en jättebra start. Nu får
jag kolla rent konkret vad det innebär, och så ska jag hitta ett skivbolag. Jag pratade med ett tidigare
idag, säger David.
Att talangtävlingen kan vara en
biljett till musikerkarriär är säkert,
inte minst med tanke på hur
många rutinerade branschöron
som fanns i publiken.
Även Mattias Schedvin, mark-

nadsdirektör på Ericsson och ansvarig för tävlingen, är nöjd med
arrangemanget.
- Tävlingen gav mersmak, så vi
gör om det nästa år, säger Mattias
Schedvin.
Make Yourself Heard Award är
ett samarbete mellan Ericsson,
Sveriges skivbolag (Ifpi) och EMA
Telstar. Tävlingen är en del i ett
bredare initiativ inom musik för
Ericsson.
Henrika Lavonius-Norén
frilansjournalist

BroadVision
vässar WISE
» Ericsson och BroadVision har slutit
ett avtal som innebär att BroadVisions
applikationsmjukvaror kommer att ingå i Ericssons WISE portal.
WISE är en paketlösning för mobila nätoperatörer. Den hjälper operatörerna
att snabbt komma igång med mobilt
Internet.
Det nya avtalet ger mobiloperatörerna möjlighet att erbjuda kunderna
skräddarsydda tjänster på var kunden
befinner sig, hur mycket tid den har
till förfogande och kundens personliga
profil.
BroadVision är ledande inom skräddarsydda applikationer inom e-handel
och deras applikationerfinnstillgängliga i fler än 120 länder.

Sajter säkrade
när 3G rullar ut
» Ericsson har slutit ett avtal med
amerikanska SpectraSite. Avtalet kan
ses som ett led i Ericssons strategi
att säkra sin ledande ställning inom
3G och fortsatt outsourcing av allt
som inte hör till företagets kärnverksamhet.
Ericsson fårtillgångtillde många sajter som SpectraSite besitter i tom, på
hustak och på marken.
SpectraSite finansierar konstruktionen och de kommer också att äga alla
siter som tas i bruk inom ramen för
avtalet.
SpectraSite är världsledande på sitt
område och de har över 50 000 sajter
runt om i världen.

Armstrong
dragplåster för 3G
» D e n före detta astronauten och
månfararen Neil
Armstrong inledde
och avslutade den
informationsträff,
3G Summit, som
Ericsson i Turkiet
arrangerade 15 november.
Över 800 perso- Neil Armstrong
ner var på plats för
att höra om de möjligheter som 3G erbjuder.
- Förutom våra kunder hade vi
bjudit inrepresentanterfrån ministerier och olika myndigheter bland
annat den telemyndighet som delar
ut licenser, berättar Sören Ahlstedt,
som är kundansvarig på Ericsson i Turkiet.
- Det finns en viss skepsis runt
3G som svårigheter med finansiering
och alltför kort tid att komma igång.
För att visa på ett "omöjligt" projekt
som blev mycketframgångsriktbjöd vi
in Neil Armstrong, säger Sören Ahlstedt
I Turkiet kommer licenser för 3G att
delas ut i slutet av nästa år.

Etikpris går
till Ungern
»Ericssons ungerska dotterbolag
ETH har tilldelats ett affärsetiskt pris.
Priset delas ut av Budapest Hub, som
vill sprida etiskt tänkande och ansvarstagande bland annat ifråga om miljö
och arbetsförhållanden.
Ytterligare två företag belönades,
nämligen Compaq och TVK.
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Unik 3G-position enligt analytiker
Med sin bredd har Ericsson ett
av de bästa 3G-erb judanden i
världen. Det konstaterar
marknadsanalytikerna Lehman Brothers i en rapport där
de sammanfattar utsikterna
för tredje generationens mobilmarknad.
Den drygt 8o-sidiga rapporten,
Wireless Equipment Review, handlar om hur 3G-marknaden påverkar telekomleverantörer och ope-

ratörer över hela världen och hur
de är rustade for att klara teknikskiftet. En av förutsättningarna for
att 3G ska slå igenom är att GPRStjänsterna blir populära, skrivs i
rapporten
Lehman Brothers räknar upp ett
antal kriterier som de anser är avgörande för att lyckas som telekomleverantör efter teknikskiftet.
Först och främst gäller det att kunna erbjuda en helhetslösning: Allt
från affärsmodeller, hela system-

lösningar till teknisk support och
terminaler.
Att ha en bred kundbas för GSM
och GPRS och att kunna hjälpa
operatörerna i övergången från
alla mobilstandarder till 3G är viktigt.
MedflestGPRS-kontrakt och en
ledande position för GSM har
Ericsson ett försprång.
Att producera stora volymer,
särskilt vad gäller radiosystem, blir
allt viktigare för att behålla goda

lönsamhetsmarginaler, något som
spelar en allt större roll, när telekombolagen måste satsa stora delar av sina resurser på forskning
och utveckling, anser Lehman
Brothers.
Ulrika Nybäck
ulrika.nyback@lme.ericsson.se

En av Ericssons prototyper
inom 3G-området.

Säkra centraler ny marknadförEricsson
I dagarna invigdes Ericssons
första In ter ne t-datacen trål,
IDC, i Säo Paulo i Brasilien.
IDC:er är en ny produkt på
en växande marknad som beräknas vara värd mångmiljardbelopp.

marknader för Ericsson. Vi vill
positionera oss på data/webbcenterområdet och målet är att utmana Cisco som dominerar marknaden i dag, säger Martin Sjöstrand,
globalt kundansvarig för Diveo.
Centralerna är avsedda för
tjänsteutvecklare så kallade AppliIDC:n är den första av tre som be- cations Service Providers. Det är
ställts av bredbands- och IP-opera- företag som erbjuder dataapplikatören Diveo Broadband Networks. tioner och program till andra föreDe andra två byggs i Buenos Aires i tag som valt att inte administrera
Argentina och i Mexico City. Den det själva. Anledningen till det kan
strategiskt viktiga ordern är värd vara att företaget inte har råd att
upp till två miljarder kronor och investera i personal och produkter
Ericsson vann den i hård konkur- för att få den säkerhet och prestanrens med Lucent.
da som krävs. Beräkningar visaratt
- Ordem öppnar dörren till nya företagen kan spara 70 till 80 pro-

cent av datakostnaderna genom
att hyra Internetkraft istället för att
bygga upp egna centraler. Exempel
på kunder är tjänsteutvecklare, eller IT-intensiva företag som banker
och e-handelsföretag.
Byggnaden i Säo Paulo är stor
som två fotbollsplaner, och har
plats för tusentals servrar. Grunden i systemet är Ericssons ENGINE-koncept som tillåter högkvali- tativ bredbandsuppkoppling för IP
Ericsson är totalansvarig för anläggningarna som levereras nyckelfärdiga och garanterar att utrustningen är den bästa tillgängliga. Det
innebär bland annat att routrarna i
dagsläget levererats av Cisco.

- Avsikten är dock att mer och
mer av utrustningen ska vara vår
egen. Routrarna kommer till exempel att bytas ut mot nya från vår
partner Extreme Networks, säger
Henrik Ericsson, som är ansvarig
för IDC-försäljningen till Diveo.
Efterfrågan på den här typen av
datacentraler växer fort och det
handlar om mycket pengar.
- Enligt analysföretaget OVUM
kommer marknaden vara värd 450
miljarder 2004, säger Henrik Ericsson.
Nu står världen i kö för att bygga
Internet Data Centers. Marknader
som Sydafrika, Taiwan, Indien och
Australien har redan visat intresse.

Flera traditionella teleoperatörer
har också kommit ur startgroparna,
bland annat har Telia byggt ett datacenter i London och British Telecom investerar flera miljarder kronor på centraler över hela världen
Ansvaret för den produkten Internet Data Center ligger hos Division
Multi Service Networks som håller
på att ta fram en produktportfölj.
- Men mycket av äran tillfaller
Ericssonfolket i Brasilien som på
kort tid fick ihop ett team som klarade att genomfora Diveoprojektet, säger Henrik Ericsson.
Lars-Magnus Kihlström
lars-magnus.kihlstrom@lme.ericsson.se
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Ericsson förser Bolivias invånare med GPRS.

Foto: Kristine Robberts

Bolivia först med GPRS
i Sydamerika
Låt oss uppgradera Er. Ett specialerbjudande t i l l
dig som är anställd på Ericsson. Kort vecka med
flyg t i l l Tärnaby, 2 500 kr/person (sön-tor).
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Ring nu, snön är redan djup!

Priset gäller för dig och din familj, eller vän, och
inkluderar • Flyg ToR från Stockholm med transfer • Logi på nyrenoverade Tärnaby Fjällhotell
med skidåkarfrukost • Liftkort • 50% rabatt på
skidhyra och • Välkomstbuffé på söndag kväll.

HEMAVAN
TÄRNABY
iktigt!

MK()M\I\

www.hemavan.nu

0954-301 50

info@hemavan.nu

Den bolivianska mobiloperatören
Entel Mö vil har valt Ericsson som leverantör till Latinamerikas första GPRSnät. Företagen har tecknat ett treårigt
ramavtal värt omkring 360 miljoner
kronor.
Ericsson ska leverera ett nyckelfärdigt
GSM/GPRS1900 Mhz systemtillEntel Mövil.
Med det nya avtalet blir Ericsson den
första operatören i Latinamerika som erbjuder både GSM och TDMA till sina kunder.
Entel Mövil var även först ut att erbjuda digital mobiltelefoni i Bolivia, då Ericsson
1996 levererade ett TDMA-nät.
I en första fas kommer standardtjänster inom GSM att starta i La Paz, Santa Cruz och
Cochabamba. GSM-nätet kommer att öpp-

nas för kommersiella tjänster i december i år.
GPRS-nätet kommer att lanseras under
andra kvartalet 2001. Entel Mövil har 260 000
abonnenter och ägs av Telecom Italia.
Donal Lynch är kundansvarig för Ericsson i
landet och han förklarar varför det Bolivia
förstfickGPRS i regionen. Han säger att Telecom Italia tror starkt på GSM inför framtiden.
GSM är grunden för GPRS och eftersom de
planerade att bygga upp GPRS förr eller senare, kunde det väl lika gärna ske så snabbt som
möjligt.
Ericsson är världsledande på GPRS. Totalt
har företaget skrivit 59 kommersiella avtal
runt om i världen.
Jesper Mört
jesper.mott@lme.ericsson.se
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Första mobilsamtalet
över nya IP-protokollet
Ericsson har tillsammans med
BT Wireless och operatören
SmarTone i Hongkong gjort
världens första lyckade demonstration av det nya Internet pro tokollet IPv6 hela vägen
genom ett mobilnät.
Försöket gjordes över SmarTones
mobilnät, som har GPRS, och man
lyckades även flytta samtal mellan
fasta och mobila nät liksom att få
IPv6 att samverka med dagens protokoll IPv4.
Hierarkiskt uppbyggt
Det nya Intemetprotokollet IPv6
tas nu fram för att kunna svälja det
ökande behovet av IP-adresser.
Adressystemet är hierarkiskt uppbyggt, ungefar som telenätens rikt-

och lokalnummer, vilket är nödvändigt för att klara mängden
adresser.
Den existerande versionen IPv4
med 32-bitars adressystem räcker
teoretiskt till cirka fyra miljarder
adresser, men i verkligheten, på
grund av snedfördelningen av
adresser, blir det betydligt färre vilket kan betyda högst ett par år till.
IPv6 däremot, med en 128 bitars
adressbas, kommer att kunna ge
3.4 x 1038 adresser vilket är så gott
som obegränsat och mer än nog
för alla tänkbara elektroniska apparater som ska kommunicera
med varandra.
I framtidens värld av det mobila
Internet, med "smarta hem" och
datorer, mobiler och hemelektronik ständigt uppkopplade mot va-

randra, är alltså IPv6 en mycket
viktig del.
Ericsson har en ledande roll i
arbetet med IPv6. Latif Ladid från
Ericsson Telebit är ordförande i
IPv6 Forum, som är ett globalt
konsortium med ett stort antal
medlemmar.
Prioritering av tjänster
Förutom att täcka behovet av fler
IP-adresser kommer det nya Internetprotokollet även att ha en rad
andra fördelar.
Detta gäller till exempel förbättrad säkerhet (IPSec) och Quality
of.Service, som handlar om att förbättra kvalitet på ett effektivt sätt
genom att kunna prioritera olika
typer av tjänster i stället för att
överdimensionera näten.

En annan fördel är Route Optimization (kortaste vägen), som är
en integrerad funktion i IPv6.
IPv4 och IPv6 kommer att samexistera under en tid. Innan det har
byggts stomnät för IPv6 och servrar och routrar är uppgraderade
kan end-to-end-kommunikation
över IPv6 ske med hjälp av "tunnling" av IPv6-paket, som bakas in i
IPv4-paketen. På det sättet kommer operatörerna att kunna göra
en stegvis övergång.
Lars Cederquist
lars.cederquist@lme.ericsson.se

Eä www.ericsson.net/review/
20oo_oi/article94.shtml
E2 www.ipv6forum.com

Hatten av för Jan Uddenfeldt
Fredagen den 10 november
mottog Ericssons tekniske direktör Jan Uddenfeldt Kungliga Tekniska Högskolans, KTH,
Stora Pris 2000.
Priset delas ut till personer
som gjort något av stor vikt för
Sverige.
Juryns motivering är bland annat
att Jan Uddenfeldt utvecklat de teoretiska och praktiska grunderna
för digital radioteknik, grunden för
dagens mobila kommunikationsnät som GSM och UMTS.
En annan orsak är att han drivit
internationell standardisering som
lagt grunden till Ericssons kommersiella framgångar.
Jan Uddenfeldt själv betonar att
han ser priset som inte bara till sig
själv utan till Ericsson med dess Jan Uddenfeldt, till vänster, mottar i Stockholms Stadshus KTH:s stora pris för 2000 ur Kungliga Tekniska
starka Forsknings- och Utvecklings- Högskolans styrelseordförande Ulf J Johanssons hand. Helt tidsenligt förklarade Ulf J Johansson att pengarna
samt marknadsorganisationer.
lämnas över via e-banking och WAP.
Foto: Bengt Vängstam
Två gånger tidigare har Ericssonanställda fått KTH:s stora pris:
var det mobiltelefonins skapare Öhrvik, tidigare anställd hos Ericssom KTH promoverade nya proFörst 1980, gick priset till Bengt Åke Lundqvist från Ericsson till- son, somfickpriset
fessorer och doktorer.
Gunnar Magnusson, en av hjärnor- sammans med Östen Mäkitalo,
Prissumman är på 800 000 kroLars Cederquist
na bakom AXE. Andra gången, 1994 Telia, och professor Sven-Olof
nor, och priset delades ut samtidigt

Access
sponsrar
DSL-forskare
Access Networks på divisonen
Multi Service Networks ska
finansiera tre eller fyra doktorander vid Lunds tekniska
högskola under fem år. Forskarna ska utveckla nya tekniker för bredband »överföring
på koppartråd.
- Vi tanker ta kontroll över tekniken och bli ledande i den tekniska
utvecklingen. Det här är ett område där det finns mycket att göra,
säger Albin Johansson, en av de
blivande doktoranderna. Idag är
han chef för en enhet som arbetar
med DSL-design inom Access
Networks.
Högre hastigheter
DSL, Digital Subscriber Line, är ett
samlingsnamn för bredbandstekniker på vanlig telefontråd. Asymmetrisk DSL, ADSL, är vanligast
och innebär högre kapacitet i ena
riktningen.
Idag klarar man överföringshastigheter på 8 Mb/s till och 1 Mb/s
från abonnenten.
- Vi ska börja att forska på 10 Mb
symmetrisk överföring och assymetrisk med 20 Mb till och 3 Mb från
abonnenten. Sedan går vi vidare,
men det där är hemligt än så länge.
Tillbaka på skolbänken
Till att börja med kommer forskarlaget bestå av tre doktorander i
samarbete med Ericssons forskarlabb. Forskningsledare är Per Ola
Börjesson, professor i signalbearbetning vid tekniska högskolan i
Lund.
- Fördelen med att forska inom
den akademiska världen är att
forskningen får ett större djup.
Dessutom är det en viktig marknadsföringskanal. Det handlar om
att visa omvärlden att vi behärskar
det här, säger Albin Johansson.
Men han erkänner att det kändes lite ovant att vara tillbaka i
skolbänken igen:
- Det var sju år sedan jag gick ut
KTH, och det var mycket jag glömt,
så i början var det lite jobbigt. Men
det mesta kom tillbaka och nu runkar det bättre.
Lars-Magnus Kihlström
Iars-magnus.kihlstrom8lme.ericsson.se

Självhjälp nytt greppförnätsupport
Ett helt nytt system för nätsupport ska sänka kostnaderna både för kunden och Ericsson.
Det handlar om ett webbaserat så kallat e-supportsysetem, och en av grundtankarna är att kunden i första
hand ska klara av problemen
själv.
Systemet ska införas på 34 marknader under 2001 och har tagits
fram av Customer Services, en
enhet inom Division Global Services.
- 3G, alla applikationer för mo-

bilt Internet, support för andra leverantörer - allt gör att kraven
ökar. Det gör rationell och snabb
support nödvändig, säger Jan
Ljungstedt, ansvarig för E-support
Systems Program.
Erfarenheter samlas
Grunden är ett webbaserat databassystem som samlar erfarenheter från hela världen. Tanken är att
tekniker på olika ställen inte ska
behöva lösa samma problemvar
för sig.
- Nyligen tog en kille i USA hand
om ett problem som tog honom
elva timmar att lösa. Tre dagar se-

nare uppstod samma problem i
Australien. Med hjälp av erfarenheterna från USA kunde det ordnas på en förmiddag, berättar Jan
Ljungstedt.
För Ericsson betyder det besparingar samtidigt som kunderna tjänar stora pengar på att fel kan åtgärdas snabbare.
Direkta förslag
Meningen är att kunden många
gånger inte ens ska behöva kontakta Ericssons helpdesk.
Via e-supportsystemet får kunden direkt förslag på hur de problem han beskrivit ska lösas. För

närvarande finns cirka 1 500 problemlösningar i systemet.
Vinsten ska ökas
Det handlar om att också bli bättre
på att ta betalt. Systemet ska också
innehålla en adminstrativ del, där
teknikern får reda på om kunden
betalt för den support han frågar
efter eller om han ska debiteras
extraförtjänsten.
Effektiviseringen gör att runt
1000 man-år i servicetekniker
kommer att frigöras, men ingen
kommer att avskedas.
- Expansionen av 2G och satsningen på 3G gör att supportären-

den ökar och fler än nånsin kommer
att behövas, säger Jan Ljungstedt.
Och målen är högt satta. Under
stridsropet "from free to fee" ska
Customer Services öka vinsten och
fördubbla intäkternatill2002.
Tiden det tar att behandla en
förfrågan från kund ska också
minska. Idag tar det i genomsnitt
åtta dagar. Målet är att klara hälften av ärendena på mindre än en
halvtimme.
- Det kan låta som en omöjlighet, men det går att klara med det
nya systemet, säger Jan Ljungstedt
Lars-Magnus Kihlström

1A Boost Regulator in SOT-23

Marknadens största familj av strömförsörjning i SOT-23
Har du problem med att få ner storleken på din slutprodukt? Låt PowerSOT™ komma till
din hjälp! Denna snabbt växande familj av regulatorer klämmer ut massor av effekt ur en
minimal kapsel. Storleken på de externa kondensatorerna och induktanserna är också
minskade tack vare den höga switchfrekvensen. Burst Mode™ med mycket lågt Iquesent
maximerar dessutom driftstiden för bärbara applikationer.
Part Type
LT1611
LT1613
LT1615
LT1616
LT1617
LTC1695
LTC1701
LTC1754
LT1761
LTC1772
LTC1779
LTC1872
LT1930
LT1931
LTC3200

Function
Inverting Regulator
Boost Regulator
Boost Regulator
Buck Regulator
Inverting Regulator
Fan Speed Controller
Buck Regulator
Charge Pump Doubler
Low Noise LDO
Buck Controller
Buck Regulator
Boost Controller
Boost Regulator
Inverting Regulator
Charge Pump Doubler

Comments
1 4MHz Freq.; 5V to -5V @ 150mA
1 4MHz Freq.; 5V to 12V @ 120mA
IQ = 20MA; VOUT up to

35V

1.4MHz Freq.; VIM to 25V; 400mA Output
IQ = 20pA; V 0lJT down to -35V
SMBus Controlled; Powers Small 5V Fan
1 MHz Frequency; 500mA Output

• Hämta datablad
www.linear-tech.com/go/powersot

Gratis prover och mer info
Ring+46 8 623 16 00
Se vår hemsida: www.linear-tech.com

VOUT = 3.3V or 5V @ 50mA; IQ = 13pA

100mA Output; IQ = 20pA; 20nV RM s Noise
550KHz Freq.; VIN to 9.8V; Low Dropout
550KHz Freq.; VIN to 9.8V; IQ = 110uA
550KHZ Freq.; VIN to 9.8V; IQ = 110|iA
1.2MHz Freq.; 36V/1A Switch
1 2MHz Freq.; 5V to -5V @ 350mA
Voirr = 3.3V or 5V @ 100mA; Low Noise

Ring+46 8 623 16 00
Become a Linear Insider
www.linear-tech.com/insider
XT LTC och LTär registrerade varumärken

Distributörer
Sverige
Danmark
Norge
Finland

Ericsson Component Distribution
Ericsson Component Distribution
Ericsson Component Distribution
Fintronic

08-757 53 42
33 88 3100
66 84 18 10
09-887 331

LintAB
TECHNOLOGY
LINEAR TECHNOLOGY
AB
Sollentunavägen 63 S-191 40 Sollentuna
Tel: +46 8 623 16 00 Fax: +46 8 623 16 50
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Säkrare betalning via WAP
Jalda är en säker betalmetod
för e-handel. Den har vad som
krävs för att få fart på utvecklingen av tjänster inom mobilt
Internet.
Metoden bygger på att en
betrodd tredje part sköter
transaktionen mellan kund
och tjänsteleverantör. Nu
ansluts allt fler företag som
betrodda tredje parter.

EHPT Safetrader är den första
produkten som bygger på Jalda.
Det är en betalningsserver som
handhas av en PSP Den håller koll
på alla betalningar som ska gå från
kund till leverantör.
Patrik Attemark förklarar att
kunden kan betala såväl stora som
små belopp med Jalda och använda sig av både fasta och mobila
anslutningar till Internet.

Nyligen hölls ett seminarium om
utvecklingen av 3G ur ett konsumentperspektiv.
Ericsson och Hewlett-Packards
samägda bolag EHPT var på plats
tillsammans med Icon Medialab för
att visa upp konceptet J-box, en
elektronisk jukebox som tillåter
kunden att betala tjänsten med
WAP-telefonen. J-box är ett utmärkt
exempel på hur Jalda fungerar.
Scenariot är att man ska kunna
sitta vid en bardisk och beställa en
låt till jukeboxen i hörnet.
På telefonen får kunden fram en
lista över vilka låtar det finns att
välja på. När kunden har valt låt
bekräftas valet och en uppgift på
Intresset för J-box och Jalda var stort bland besökarna på Grand Hotell. Patrik Attemark fick många frågor om
vad det kostar skickas till mobilteFoto: Jesper Mött
lefonen. Kunden godkänner betal- hur tekniken fungerar.
ningen genom att knappa in en
PIN-kod. Med Jalda kan små betal- för Internet Payment Systems på
- Den betrodda tredje parten dernas betalning av tjänsterna.
ningar av den här typen läggas på EHPT.
kan vara till exempel en operatör, Kunderna är även de registrerade
till exempel telefonräkningen.
- Det hela bygger på en treparts- ett kreditkortsföretag eller en bank. hos den tredje parten.
modell. Förutom kund och
Jalda registrerar sedan allt som
Tredje parten ger säkerhet
tjänsteleverantör ingår också en Registrerade kunder
sker mellan kund och leverantör.
Vad är det då som gör Jalda så sä- betrodd tredje part, en Payment Företaget som levererar tjänsten Förutom att ta betalt är det också
kert?
Service Provider (PSP), det vill säga tecknar ett avtal med Payment möjligt att ge kunderna information
Patrik Attemark är marknadschef en betalningsförmedlare.
Provident. De hanterar sedan kun- om till exempel vinster eller bonus.

Allt fler anslutna
Telia varförstut med att bli ansluten som betrodd tredje part. Finska
Suomen 3R Wish från Nederländerna, brittiska World Online och
en rad andra företag har kommit
efter.
Operatörerna runt om i världen
har investerat åtskilliga miljarder
för att få 3G-licenser.
Dessa pengar måste generera
intäkter. Om e-handeln inte får
en väl fungerande betalningsstandard kommer inga tjänster att utvecklas.
- Då stannar 3G vid att bara vara
en ny och spännande teknik.
För att användandet av Jalda ska
få riktig fart krävs att de betrodda
tredje parterna knyts samman i
nätverk så att kunden bara behöver ansluta sig en gång.
- Det kommer troligen att ske
någon gång under nästa år. Tekniken är redan klar, säger Patrik Attemark.
Jesper Mött
jesper.mott@lme.ericsson.se

Hitta alla lediga arbeten
på Ericssons nya jobbsajt

IT-revolution inom
försvarsindustrin

Internetsajten ericsson.com är
ett globalt projekt som ska ge
en enhetlig bild av Ericsson.
Som ett led i projektet lanseras
nu även ericsson.com/jobs, en
sajt för jobbannonsering.
Alla lediga jobb i företaget
samlas på ett ställe. Målet är
att attrahera kompetent personal från hela världen.

Morgondagens krigföring
kommer att handlar mer
om IT än om bomber och
granater.
Därför har Sveriges försvarsmakt nu lagt ut ett utvecklingsuppdrag på Ericsson och
SAAB som handlar om att hitta
lösningar för det nya nätverksbaserade försvaret.

Mita Ryrbäck-Reinefjord, som är
ansvarig för rekrytering och marknadsföring på Corporate People
and Culture, har varit med och utformat webbsajten. Hon säger att
det är mycket lättare att lägga ut
jobbannonser på den nya sajten.
Dessutom möter besökarna en
sida där det är lätt att orientera sig
och förstå innehållet.
Iförlängningentror hon att alla
de rekryteringssajter som Ericssons lokala avdelningar runt om i
världen byggt upp kommer an
samlas under den nya tjänsten.
Föregångaren var också ett försök att samla allt på ett ställe, men
resultatet var inte lyckat Informationen fanns på alla möjliga språk.
Nu skrivs alla annonser på engelska så att alla som vill ut i världen
och jobba ska kunna läsa vilka jobb
som finns.
- På den gamla rekryteringssaj-

ten fanns bara 14-15 länder med.
De som hade lediga jobb kunde
själva välja hur de ville länka dokument till sidan. Resultaten blev en
spretig sida med alldeles för
många lager. Nu får alla annonser
samma form.
Har Ericssons rekrytering via
Internet tidigare varit eftersatt?
- Ja, det är helt klart. På ett globalt
plan har vi missat intresserade personer. De har inte hittat en ingång
till oss och de har inte vetat vart de
skall vända sig. Nu finns allt på ett
ställe.
På sajten finns även en del kul
inslag. Genom att klicka på banners kan besökarna till exempel
spela spel eller läsa om vett och etikett i olika länder. Inslagen kommer efterhand att ändras.
- Det ska vara en sida som lever.
Folk ska tycka att det är kul att kontinuerligt gå in och titta vad som
händer.
I framtiden kommer arbetssökande kunna lägga ut C.V och
presentera sig själva på sajten. Det
finns både extern och intern inriktning. Sajten ser likadan ut på intranet.
Det är viktigt att företagets anställda känner att de har karriärvägar inom Ericsson och inte lämnar

Mita Ryrbäck-Reinefjord beskriver
den nya sidan som mer fokuserad
och underhållande.
Foto: Ecke Kuller

företaget när de vill ha nya utmaningar.
Hur mäter ni hur sidan fungerar?
- Vi ska göra kundundersökningar där vi mäter medvetenheten på marknaden. Vi skall undersöka hur väl folk i åldern 2&-35 år
känner till att Ericsson är ett företag som söker deras tjänster.
Fredagen den 24 november blir
tjänsten tillgänglig för besökare.
Jesper Mört

För att visa upp sitt breda produktutbud anordnade Ericsson ett seminarium för försvaret den 11 november.
- Genom försvarets övergång
mot en nätverkscentrering så har
vi enormt mycket att erbjuda. Vi
får definitivt en mer central roll nu,
säger Svante Bergh, Marknadsdirektör på Ericsson Microwave
Systems.
Nätverkscentrerat försvar
Utvecklingen inom IT och precisionsvapen har förändrat hur försvaret förbereder sig inför eventuellaframtidastrider.
På militärspråk pratar man just
nu om Revolution in Military
Affairs, RMA och denna grundar
sig på de möjligheter IT-tekniken
ger att övergå till ett nätverkscentrerat försvar.
- Vi måste omvärdera vad vi ska

skydda oss mot och hur vi ska göra
det, säger Per Nilsson på Försvarshögkvarteret.
- Information får allt högre värdeförförsvarsmaktenoch vi måste
ha extremt stora möjligheter att
anpassa våra insatser eftersom
världsbilden förändras så snabbt.
Militära kraven speciella
De militära kraven på Backbonesystemen är speciella, här accepteras inga centralistiska system.
Försvaret efterlyser internationellt konkurrenskraftiga lösningar
med öppna standarer, samtidigt
som delar av systemet av säkerhetsskäl måste vara unika och hållas inom landet.
Fina förutsättningar
Sverige har en bra position med
den starka och högutvecklade
industri som finns inom landet,
menar Per Nilsson:
- Att vi kan dra nytta av de kunskaper som finns inom sådana
företag som Ericsson och Saab
ger oss en enorm konkurrenskraft.
När det gäller systemtänkandet ligger Sverige i den absoluta frontlinjen.
Sara Morge
sara.mofge©lme. ericsson.se

• I O M V A R L D SMS

Fler misslyckade
3G-auktioner
» Efter att auktionerna i Italien och
Holland gett betydligt lägre intäkter än
förväntat, har liknande problem uppstått i Österrike och i Schweiz. Misstankarna om konspiration mellan
budgivarna har åter blossat upp. I
Schweiz tvingades myndigheterna
ställa in auktionen helt sedan antalet
budgivare reducerats från nio till fyra,
vilket motsvarar antalet 3G-licencer
som skulle auktioneras ut.
De kvarvarande är Swisscom, Orange, diAx's dSpeed och spanska Telefonica. Uppköp och sammanslagningar
låg bakom minskning av antalet budgivare. De schweiziska myndigheterna
hoppas kunna återuppta processen i
december.
I Österrike utauktionerades sex licenser. Det gav drygt sex miljarder kronor vilket var mindre än häften mot
vad som hade förväntats.

För få telefoner
från Motorola?
» Motorola kan inte leverera GPRStelefoner. Det hävdade den brittiska
operatören Oranges internationella
VD, Michael Latimer, vid ett besök i
Stockholm.
Bakgrunden till utspelet är att
Motorolas europachef, Rick Darnaby
nyligen sagt att Motorola är först i
världen med att leverera GPRS-telefoner. Något som Michael Latimer avfärdar.
- Vi kan inte lansera en tjänst om de
inte kan garantera att vi har telefoner
som möter efterfrågan från våra kunder,
säger han och menar att behovet är
100 ooo telefoner i månaden.
Ericsson har levererat utrustningen
till Oranges GPRS-nät.
Källa: Vision

Skönhetstävling
försenad i Sverige
»Svenska Post- och Telestyrelsen
(PTS) hinner förmodligen inte med att
välja vilka som ska få 3G-licenser till
den 30 november som tidigare aviserats. Förseningen beräknas bli ett par
veckor.
Tio konsortier har sökt tre utannonserade 3G-licenser.

Utökat tangentbord för i-mode-användare.
Foto: Lars Åström

i-mode ökade
DoCoMors vinst
» l a p a n s k a mobiloperatören NTT
DoCoMo:s halvårsresultat blev betydligt bättre än väntat med en nettovinst
på två miljarder dollar.
Orsaken är tillväxten för i-mode som
står för mer än två tredjedelar av den
japanska marknaden för mobila tjänster mätt i antalet användare. I september uppgick antalet abonnenter till 14,3
miljoner. DoCoMo betyder överallt på
japanska.

Redaktör: Mats Lundström, mats.lundstrom@lme.ericsson.se
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Upplevelsen av ett besök i en vanlig gymnasieskola i Skandinavien
har förändrats på bara ett halvt
decennium. Olika former av trådlös kommunikation är ett vardagligt inslag. SMS är den senaste
kommunikationsformen som slagit igenom brett i yngre generationer. Ingenstans är det tydligare än
i en skola
Kontakten besökte Kungsholmens Gymnasium i Stockholm
och träffade Manne Forssberg,
David Krantz, Stina Fischer, Tänja
Kuller och Benjamin Metzger.
- Jag blir enormt glad över att få
SMS, men det tar så lång tid att
skriva in meddelandena - man
önskar det vore enklare, säger
Manne.
Krångliga knappar
Han får medhåll av kamraterna
runt ståbordet i skolans kafeteria.
De är 18 är och går sista året på
gymnasiet. Alla tycker det är knepigt att knappa in meddelanden
även om man efter ett tag lär sig att
skriva snabbare och hitta rätt tecken.
- Fast det tvingar fram ett rakare språk med många förkortningar, säger David.
- Man skriver inte heller riktiga
meningar eftersom man inte orkar knappa in punkt, komman eller andra tecken, fortsätter han.
- Det är irriterande när meddelandet blir så kortfattat att man inte
förstår innehållet, tycker Benjamin.
Han säger att SMS fungerar
som ett substitut för ett telefon-
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och bänkar

Det piper i korridorer
Fantasifulla ringsignaler ljuder i korridorerna. Elever interagerar med mobiltelefonen, pratar, skickar SMS eller
spelar spel.

SMS

samtal även om intervallerna
mellan textmeddelandena kan bli
långa. David håller med:
- Jag tycker att man använder
SMS som ersättning för ett telefonsamtal. Det är billigare än att
ringa trots allt.

Vad brukar meddelanden innehålla?
- Allt möjligt, säger Stina. Ofta
korta hälsningsmeddelande eller
fraser, till exempel godnatt-hälsningar.
Vad säger lärarna om det intensiva användandet av mobiltelefoner?
- 1 början var det en väldig irrita-

Tjänsteutbudet
exploderar
Tjänsteutbudet är i en omfattande
tillväxtfas. I väntan på att GPRS och WAP
ska slå rot på allvar satsar många mobila
portaler på SMS-tjänster som styrs via
en webbplats. I Skandinavien finns en
mängd portaler av den här typen.

Priset avgör
- Om man inte skickar för många
förstås, för då blir det dyrt, säger
Stina.
- Det borde verkligen vara gratis eller åtminstone billigare, säger
Benjamin.
- Ja, fast det finns ju alternativet
att skicka SMS via webben vilket
är kostnadsfritt och ganska enkelt, fortsätter David.
- 1 så fall finns det alltid möjligheten att skicka e-post - när man
ändå sitter framför datorn, menar
Benjamin.
Kostnaderna styr tveklöst
användandet. Det är alla överens
om.
- Javisst, man ringer mer när
det är billigare på kvällar och helger och SMS:ar andra tider, menar
Tänja.
Hur många SMS skickas per
dag? Lite olika beroende på vilka
veckodagar det gäller, men gruppen enas om att det rör sig om
minst två textmeddelanden per
dag.

En sådan är svenska Halebop som har ett seriöst utbud av tjänster, bland annat lokala nyheter, musiknyheter och aktiekurser.
Förstår användarna att de kan styra utbudet i mobiltelefonen via Halebops webbplats?
- Inte fullt ut, säger HansAnders Karlsson, pressansvarig på Halebop. Men det
handlar om att förändra ett
beteende hos mobiltelefonanvändarna.
- Det är dock skillnader
på åldersgrupper. Äldre anHans-Anders
vänder enklare nyttotjänsKarlsson
ter, till exempel för att få
aktuella aktiekurser skickade via SMS. Yngre använder vår webbtjänst
mer som ett verktyg för att styra ett mer avancerat utbud av tjänster.
Hans-Anders Karlsson tycker att det bådar
gott för framtiden när WAP och GPRS slår igenom.
- Vi tror att det är betydelsefullt att det är så
tion främst över att telefonerna
ringde under lektionen, men det
har lugnat sig.
- Nu händer det till och med att
lärarna tar emot samtal under lektionen. Inte så att det är tillåtet att
svara i telefonen under lektionen,
men det är inte längre en stor sak
om en telefon ringer, berättar
Benjamin.
- SMS-meddelanden kan man

Piiip-piiip. Det är främst yngre människor som utnyttjar SMS. Ungdomarna på Kungsholmens gymnasium är inget undantag från den regeln. Oftast handlar det om korta hälsningsfraser, berättar från vänster: Tänja Kuller, Benjamin Metzger, David Krantz, Stina
Fischer och Manne Forssberg.
Foto: Ecke Kuller

ta emot på lektionstid eftersom
min telefon är inställd på att inte
låta när ett meddelande anländer,
säger Tänja.
Någon föreslår att SMS borde
kunna användas som fuskmetod.
Ingen har dock prövat det
Däremot har flera hört talas om
möjligheten att få ett SMS med information om var i Stockholms tunnelbanesystem det är biljettkontroller.

Ingen runt bordet har heller använt sig
av mer avancerade tjänster, webbportaler
för SMS-tjänster, automatiserade utskick,
gruppsändningar, och så vidare.
De flesta känner till WAP, men ingen har
en WAP-telefon. Enkla och raka meddelanden via SMS är det som gäller.

Enbart i Tyskland skickas mer än
en miljard SMS varje månad. I
Danmark skickade en person
20 000 SMS under ett kvartal. Han
tvingades söka hjälpförsitt "SMSmissbruk".
Det har hänt en hel del sedan
det första SMS-meddelandet
skickades i december igg2 på Vodafones nätverk i Storbritannien.
Det är först under de senaste åren
som användningen exploderat.
- Det är uppenbarligen ett stort
behov som genererar en så stor
mängd textmeddelanden, fortsätter Jim Healy som är styrelseledamot i intresseorganisationen
GSM Association.
Omfattande studier
För att ringa in vad utvecklingen
av SMS egentligen innebär för
telekombranschen gör Ericsson
undersökningar. En omfattande
studie, där även frågor om SMS-

användningen ingår, visar att
SMS nått en global spridning.
Textmeddelanden använsds flitigt
även i det japanska IiMode som
ägs av NTT DoCoMo.
Mest ungdomar
- Mönstret är helt klart. Det är i
första hand ungdomar som använder SMS. Orsaken är att unga
är nyfikna och har ett stort behov
av att kommunicera, säger Erik
Kruse, som är researcher på Ericssons Consumer Lab i Lund.
I undersökningarna jämförs
även olika typer av penetrationer,
exempelvis ställs antalet mobiltelefonanvändare i relation till
antalet Internetanvändare.
Detharvisatsigatti länder med
hög Intemetpenetration används
SMS som en förlängd chat-funktion eftersom många webbportaler erbjuder möjligheten att
skicka gratis SMS.
I länder med låg Intemetpenetration, till exempel i Sydeuropa,
används textmeddelanden mer
som ett annat och nytt sätt att
kommunicera.
- Vanan att använda SMS kryper också upp i åldrarna och an-

vänds för renodlad kommunikation i allt fler seriösa sammanhang, fortsätter Erik Kruse, som
skiljer på instrumenteli och expressiv användning av SMS.
- Instrumenteli användning
handlar om meddelande av mer
rationell karaktär, för att koordinera möten eller ändra tidpunkter. Expressiv användning gäller
meddelanden som uttrycker social tillhörighet eller gruppidentitet.
Sjunkande priser
PrisernaförSMS är mycket viktigt för
hur användningen utvecklas. Enligt
den svenska myndigheten Post- och
Telestyrelsen (PTS) har priserna för
att skicka SMS sjunkit från 2:50 kronor förra året,till1:50 i år.
Trots det anser PTS att det fortfarande är för dyrt.
En jämförelse med Danmark
visar att där är det tre gånger billigare än i Sverige.
- Den allmänna åsikten är att
mobila tjänster är kostsamma,
men eftersom de flesta fortsätter
att använda tjänsterna måste det
innebära att de trots allt tycker att
det är värt kostnaden, säger Erik
Kruse.

I Finland är användningen av
SMS förbluffande hög, vilket beror på att operatörerna aktivt
marknadsfört SMS under en lång
tid samtidigt som priserna sänkts
kraftigt.
Medan 14 procent av mobiltelefonanvändarna i Sverige använder SMS dagligen ligger motsvarande siffra i Finland på 30 procent. I vissa åldersgrupper, exempelvis kvinnor mellan 15-25 år,
använder 69 procent SMS dagligen.
Erik Kruse tror på sjunkande
SMS-priser. I vissa länder är SMS
redan gratis, i andra är de 300
första meddelandena per månad
gratis. Istället kommer det att bli
möjligt att ta betalt för tjänster.
Ubudet av tjänster via SMS
ett kreativt kaos. Blyga får raggningstips, bilförare får varningar
om hastighetskontroller, stressade får ett lugnande SMS-meddelande. Listan på tjänster är
oändlig.
- Tjänsteutvecklingen är snabb,
men för att kunna ta betalt - vilket
är svårt med tanke på att information via Internet är i det närmaste
gratis - måste tjänsterna vara hårt

anpassade för mobilitet. Det räcker inte
med att bara krympa eller plocka information från någon webbtjänst, tror Erik Kruse.
Han väntar också att GPRS och nyare generationer av mobila nät innebär ett genombrott för mobil chat och så kallad instant messaging (exempelvis Internetbaserade ICQ eller amerikanska AOL:s AIM).
- Mobil e-post kommer säkert att bli jättestort. Det visar ju inte minst samarbetet
mellan Ericsson och Microsoft, säger Erik
Kruse.
Samma spår är Anna Hultman inne på.
Hon sysslar med ungdomsfrågor på divisionen för Konsumentprodukter och ser
SMS som en dörröppnare för framtida mer
komplicerade tjänster.
- SMS innebär att man för första gången
använder mobiltelefonen på ett annat sätt
än att bara prata i. Och det är inte heller
komplicerat. Bara det är ett stort steg
framåt, säger Anna Hultman.

II

Bra under möten
Hon ser många fördelar med SMS framför
ett telefonsamtal.
Det är till exempel inte lika påträngande
som en ringande telefon och det är möjligt
att välja tidpunkt när man vill ta del av textmeddelandet.
- SMS är bra när man sitter i möte. Det
kan också användas istället för att tala in

många som redan nu använder SMS-tjänster.
Vi har även stöd för WAP men det har släpat
efter eftersom tjänsterna ännu inte är attraktiva ännu, säger han.
För det i Stockholm baserade företaget Moby, har spel och underhållning blivit en stor
produkt
De levererar SMS-spel och driver en mobil
kanal till webbportalen Spray som nyligen
köpts av den amerikanska jätten Lycos.
- På Spray har vi för närvarande två rena
spel. Det ena är ett frågesporttävling där deltagarna beställer frågor ur tre kategorier och svarar via SMS, säger Carl Aust som är kundsansvarig på Moby.
- Det andra heter Phoneslinger och går ut
på att två deltagare duellerar genom att snabbast besvara ett SMS-utskick. Vinnaren går vidare och får därefter möta andra vinnare.
På det viset blir det till slut bara en segrare
kvar.
Sprays mobilkanal har även en rad underhållningstjänster kring ringsignaler och ikoner. Användaren kan komponera egna ringsignaler och rita ikonerföratt sedan ladda ned
dem till sin telefon.
Mats Lundström

E5 www.halebop.se
® www.spray.se/mobil/

www.ausys.se

- De som använder SMS mest är nog
yngre tjejer. Min syster som är tolv år är
galen i SMS. Vi är för gamla, konstaterar
David.
Mats Lundström

Teleco
Management

mats.lundstrom@lme.ericsson.se

SMS öppnar dörren till det mobila 11 Internet
Vid årets slut skickas 15 miljarder SMS varje månad.
- Det som tidigare var en
kult för invigda är idag ett
massmediefenomen, säger
Jim Hcaly på GSM Association.

11

sitt telefonnummer till en röstbrevlåda.
Varför inte skicka ett SMS med telefonnumret som textmeddelande. Det gör det
enklare för mottagaren att ringa upp, säger
Anna Hultman
Enklare m e d T20
Vad gör Ericsson för att underlätta möjligheten att skicka SMS? Mycket, säger Anna
Hultman, särskilt i den nya "ungdomstelefonen" T20.
- Det finns en rad funktioner för att göra
det enklare. Bland annat kan alla bokstäver
nås med en knapptryckning. En annan
funktion är brevmallar, detvill säga färdigskrivna meddelanden där bara vissa
uppgifter behöver läggas till, säger hon och
fortsätter:
- Det är också enkelt att göra grupputskick av SMS. Telefonen innehåller även en
SMS-räknare som håller reda på hur
många textmeddelanden som skickats.
Precis som Erik Kruse tror Anna Hultman på spel och underhållning inom mobila tjänster.
- Vi ser tydliga tendenser på att enklare
underhållningstjänster, lekar och spel,
kommer att bli stort. Okomplicerade applikationer som att ladda hem ringsignaler,
skärmsläckare eller bilder.
Mats Lundström

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

Telefon 08-726 75 00

AU-SYSTEM
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Konsten
att känna
kunden
Vad är det som gör vissa telefoner
till storsäljare? För Johan Karlberg
på Konsumentdivisionen är svaret
enkelt - kunskap om målgruppen.

Bo Ekelund, Henrik Bengtsson och Johan Karlberg diskuterar en av de 3G-prototyper som utvecklats på Ericsson i Lund. Att snabbt ta fram
en prototyp och låta olika användare tycka till är en förutsättning för att skapa nästa bästsäljare.
Foto: Jeffrey Richt

Målet är spikat snabbast ut vinner
Strateginför3G-telefonema är klar
sedan länge. Målen verkar enkla,
men är tuffa att uppnå. Det gäller
att varaförstut på marknaden och
nå så många olika konsumenter
som möjligt.
• Efter tredje kvartalsrapporten störtdök
Ericssonaktien, trots en vinstökning före
skatt på över 200 procent. Ändå verkar det
vara mobiltelefonernas förlust som intresserar analytikerna mest. En del undrar varför
Ericsson envisas med att fortsätta tillverka
mobiltelefoner överhuvudtaget.
Bo Ekelund, som ansvarar för den framtida produktportföljen för GSM- och 3Gtelefoner, har en förklaring.
- Det har aldrig varit så viktigt att kunna
erbjuda hela lösningen som nu. Många operatörer vill ha hjälp med allt från affärsstrategier och implementation av system till
mobiltelefoner.
Kampen hårdnar
- Att varaförstpå marknaden har alltid varit
viktigt, och när det gäller 3G-produkter och
tjänster är det kanske viktigare än någonsin,
fortsätter Bo Ekelund.
Det har även konkurrenterna insett.
Kampen om vem som blir först med 3Gterminaler hårdnar varje dag. Nyligen inledde tyska Siemens och japanska Toshiba ett

samarbete för att utveckla en 3G-telefon. naler gör att vi tar ledningen från början,
Även sydkoreanska Samsung, som mer eller säger Henrik Bengtsson, ansvarig för stratemindre missade GSM-tåget, klargör att de gisk produktledningförGSM och 3G.
satsar hårt på 3G-terminaler.
Bo Ekelund och Henrik Bengtsson ser
Ericssons strategi är
operatörerna som ögon
att snabbt nå stora
och öron mot omvärlkundgrupper. De första
den, de har mycket
Vi står inför ett
3G-telefonerna
som
kunskap om konsulanseras ska vara valpå sina lokalteknologiskifte. Om vi menterna
designade, teknikspäckmarknader och är ett
ade och ha en mängd
komplement till
inte är med från början bra
olika funktioner. Kort
Ericssons egna markdärefter kommer telefonadsundersökningar.
är vi borta från
ner som också kan
Både nu och senare
mycket, men som riktas
marknaden.
mot en bredare markEn annan förutsättning
nad. För att nå allt från
för att lyckas är god
Bo Ekelund
affärsmän- och kvinnor
framförhållning. Därför
till teknikfreaks och trendkänsliga ungdomar. planerasredannu de produkter som ska lanEricsson satsar på tre huvudområden vad seras om tre år. Bo Ekelund har dessutom
gäller utvecklingen av terminaler och tjänster redan gjort en finansiell plan som sträcker
Bilder, meddelanden och posiuonering. Någ- sig till 2008.
ra detaljer är ännu för tidigt att gå in på, men
Lika viktigt som god framförhållning är
den nyfikne kan snart stilla sin vetgirighet.
flexibilitet, att förändra sig efter de trender
3G-marknaden kommer att ta fart redan som gäller. För vem kunde exempelvis förutunder andra halvåret 2001, med början i se att korta textmeddelanden, SMS, skulle
(apan och kort därefter Europa och övriga blir en jättesuccé?
Asien. Ericsson kommer att ha terminaler
- Visst är det viktigt att blicka framåt, men
och system färdiga samtidigt för att möta vi får inte glömma att det även kommer att
den stora efterfrågan. För att nå det målet är vara GSM och GPRS som förblir en viktig
samarbete enförutsättning,både intern och marknad under lång tid framöver, avslutar
externt.
Henrik Bengtsson.
- Idag jobbar vi närmare både operatörer
och systemsidan än vi någonsin gjort. Att
Ulrika Nybäck
ulrika.nybackeime.ericsson.se
komma först både med system och termi-

- Det gäller att veta mer om konsumenten än
han eller hon gör själv. Först då kan vi dra
slutsatser om vilka telefoner och tjänster han
eller hon vill ha om några år,förklararJohan
Karlberg som ansvarar för enheten Consumer Research Applications inom konsumentdivisionen.
Två grupper arbetar med marknadsundersökningar på Ericsson i Lund. Deras uppgift är att ta reda på så mycket som möjligt
om den målgrupp de vill sälja telefoner till.
Vad de har för värderingar och attityder? Vad
läser de? Hur umgås de? Ochframförallt varför?
Intervjuer viktigt
Ericssons WAP-telefon, T20, som lanserades
nyligen, fick ett varmt bemötande från både
press och allmänhet.
Att den ser ut som den gör idag, beror till
stor del på kunskap om den målgrupp telefonen riktar sig till och att kunskapen på ett
bra sättförmedlatstill industridesignen!.
När designen utvecklats gjordes en undersökning som visade att man nu var på helt
rätt spår. Undersökningen byggde på fokusgrupper med att antal ungdomar som utsågs
efter vissa kriterier; exempelvis ålder, kön
och datorvana.
Rätt slutsatser
Under intervjuerna användes en projektiv
teknik som innebär att deltagarna fick se
bilder av olika personer och därefter berätta
vilka de trodde skulle köpa telefonen och
varför.
För att dra rätt slutsatser av marknadsundersökningar krävs god människokännedom. Därför är ofta de bästa analytikerna
beteende- eller samhällsvetare. Analysdelen
är ofta det svåraste - här gäller det att tolka
svaren och drarimligaslutsatser.
- Om personerna i en fokusgrupp inte
gillar en produkt eller en tjänst gäller det att
försöka besvarafråganvarför. Först när man
förstår vilka barriärer somfinnsblir det möjligt attrivadem,förklararJohan Karlberg.
Frågor om framtiden
Den svåraste delen i marknadsundersökningar är intervjuer som handlar om produkter och tjänster som ännu inte finns.
Under dessa gäller det att beskriva framtida
tjänster och produkter på ett enkelt och
målande sätt och därefter föra en diskussion
kring dem.
- Marknadsundersökningar blir allt viktigare på vår konkurrensutsatta marknad. Det
är konsumenten som avgör vilka produkter
och i slutänden också vilkaföretagsom lyckas. För oss gäller det att komma in så tidigt
som möjligt i processen när en ny telefon tas
fram, säger Johan Karlberg.
Ulrika Nybäck
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Uppdrag: trendspanare
I Asien väljer 70 procent av konsumenterna mobiltelefon efter dess
utseende. Europa är på väg åt
samma håll. Michel Sabouné och
Michael Henriksson ska se till att
Ericsson hänger med i dagens och
morgondagens trender.
• Michel Sabounés telefon ringer konstant.
Om en timme lanseras WAP-telefonen T20
och hans kolleger är stressade. Till sist stänger han av telefonen för att kollegan Michael
Henriksson inte ska stå bakom varje citat.
Michel Sabouné ansvarar för industridesign på Konsumentdivisionen. Han berättar
hur tredje generationens mobiltelefoner
kommer att skilja sig från dagens mobiltelefoner.
Större är enklare
- Större display är utmärkande, säger han
och visar en prototyptelefon, där displayen
täcker nästan hela telefonens framsida. Men
konsumenterna kommer inte acceptera varken större eller mycket dyrare telefoner än
idag, säger han.
- Med ökad nätkapacitet är vi tämligen
säkra på att olika typer av visuell information
blir populärt, som att se och skicka videosnuttar och bilder. Även chattjänster blir
enklare med större display, fortsätter han.

Även interaktionen med telefonen kommer att förändras och Michel Sabouné tror
på olika varianter. Allt från touchscreen nil
en liten penna och klassiska knappar.
Balansgång
När man betraktar Ericssons senaste modeller och ser hur industridesignen utvecklats kan man undra om det inte finns
en risk att företaget tappar de Ericssonunika
attributen i formspråk och identitetsbärande element.
- Det här är en balansgång, förklarar Michael Henriksson, industridesigner och ansvarig för koncept och kommunikation på
Konsumentdivisionen.
- Kunderna måste känna igen våra produkter samtidigt som Ericsson hela tiden
behöver utveckla sitt formspråk och våga ta
ut svängarna.
Mobiltelefondesignen följer trender inom
närliggande branscher. Konsumenterna har
vant sig vid en mängd olika skal, material
och en uppsjö färger. Influenser kommer
från alla områden där mobiltelefonen
används.
- Vi påverkas mycket av modebranschen
och måste ha koll på vilka färger och material som blir populära om något år. Influenser
kommer också från data- och bilindustrin,
säger Michel Sabouné.
Telefonen och dess tillbehör har blivit
identitetsbärare. Mp3-spelaren och FMradion förvandlar mobilen till en joggingkompis. Skal i olika färger och material och

en rem till T20-modellen, ger precis som
kläder signaler om användarens personlighet
Michel Sabouné och Michael Henriksson
leder industridesignarbetet från Ericssonkontoret i Lund. De utvecklar strategier och
processer samt ser till att industridesign blir
en viktig del av arbetet med att taframen ny
telefon. Ett nära samarbete med olika delar
av företaget är ett måste för art deras idéer
ska införlivas.
- Samarbete är A och O i vårt jobb. När vi
utvecklat prototyper för 3G-telefoner har vi
jobbat väldigt nära Ericssons forskningscentra, systemsidan och Cyberlabben.
Designkontoret i Singapore har exempelvis
nyligen utvecklat en prototyp av en 3G-telefon för att visa kommande tjänster, säger
Michael Henriksson.
Koll på modet
Att hålla sig ajour med de senaste trenderna
vad gäller färg och form är nästan ett heltidsjobb.
Michel Sabouné och Michael Henriksson
läser magasin, går på modevisningar och
besöker mässor för att hänga med i en föränderlig värld.
De har även inlett ett samarbete med ett
företag som specialiserat sig på vilka färger
som blir heta de kommande tre åren.
Påfråganvilken telefon de har just nu blir
svaret ett skratt. Att testa telefoner tillhör vardagen och är ett viktig del i deras arbete.
- Vi har olika telefoner hela tiden, just nu

Industridesign bryter sig in på allt fler områden, även den konservativa datavärlden.
Michel Sabouné och Michael Henriksson ser
till att Ericsson följer rätt trender när telefoner och handdatorer formges och färgsätts.
Foto: Lars Åström

har jag en T28, men om en halvtimme kommer jag ha en T20, säger Michel Sabouné,
innan de rusar vidare till presskonferensen.
Ulrika Nybäck

The IT professionals
Rittal - Er kompletta systemleverantör
för Datacom / IP / WAP / GSM / Internetapplikationer

i.
Hjälper Er med planering och utveckling
Möjlighet att installera alla sorters teknologier
Flexibel automatiserad tillverkning
Global närvaro
Ett företag som hjälper Er från början till slut.
Nya cabinett för ny teknik.
Kontakta oss

Ängelholm 0431-44 26 00
Göteborg
031-706 10 95
Stockholm
08-680 74 00
www.rittal.se
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Rittal Scandinavian ab, 262 71 Ängelholm
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Bli raggningsexpert
med mobiltelefonen

En viktig del i strategin hos divisionen för Internet Applications and Solutions är att få fart på
mobilt Internet.
Med projekten Mobile Applications Initiative (MAI) och Developers' Zone sprids Ericssons
kunskaper till företag som utvecklar applikationer. De får stöd, utbildning, tillgångtillEricssons
teknik och 25 testlabb runt om i världen.
Hela marknaden ska växa. Därför är alla, även konkurrenter, välkomna.
Kontakten har tittat närmare på MAI och Developers' Zone. Vi har också besökt företaget Picofun, som gör spel för mobiltelefoner.

Samarbetet med det svenska spelföretaget Picofun är ett exempel på
satsningen som Ericsson gör för att
stödja tredjepartsutvecklare inom
applikationer för mobilt Internet.
Spelen de skapar visar Ericsson i de testnät
för GPRS som finns runt om i världen. Det är
viktigt att visa att nät och applikationer går
hand i hand.
VD Johan tenander visar hur det nya spelet Lifestylers fungerar. Det går ut på att bygga enfiktivkaraktär som går runt och umgås
med de andra deltagarnas rollfigurer.
Poängen är att bli dominant inom olika
livsstilar,tillexempel som atlet, datanörd eller raggningsexpert. Spelet lockar även deltagarna att ta kontakt med individerna bakom
de andra rollfigurerna. Utvecklingen av den
här typen av spel ökar kraftigt idag. Med
GPRS tror han att den kommer att få riktig
fart.
Johan Lenander har ett förflutet på Ericsson och det har även andra på Picofun. Därför var det naturligt för dem att välja att jobba nära Ericsson.
Från Developers' Zone får de hjälp med att
synkronisera applikationerna med de senaste telefonerna. MobUe Applications Initiative
(MAI) hjälper dem med att testa i GPRS-labb
ochföretagethar också tillgångtillEricssons
WAP-portal.

På nya testcenter är alla
utvecklare välkomna
Genom att dela med sig vinner
man. Det är en grundtanke för MAI
- en verksamhet där Ericsson testar
applikationer, varav några utvecklas av konkurrenter.
Målet är att fungera som en katalysator för Ericssons mobila paketdatasystem.
Innan årets slut kommer det att
finnas 30 MAI-testcenter runt om i
världen.
- Vi försöker ha en öppen syn på industrin,
tala med företag som inte alltid är lätta
för Ericsson art ha kontakt med på grund av
att de är konkurrenter eller för att ingen
annan inom Ericsson vet hur de ska hanteras, berättar Peter Lowten, ansvarig för

Mobile Applications Initiative, MAI, vars
huvudsäte finns i Kista.
- Huvudsyftet är att stödja Ericssons infrastrukturförsäljning för
GPRS och UMTS. På den
amerikanska marknaden
jobbar vi även med
CDPD och cdma2ooo.
Sammanlagt är idag
över i ooo företag medlemmar i MAI.
MAI-labben drivs till- Peter Lowten
sammans med Ericssons
lokalbolag och där kan utvecklare
och operatörer prova nya applikationer,
göra dem mer användarvänliga, robusta och
även utveckla dem för högre datahastigheter.
- Hittills har MAI testat mer än too GPRSapplikationer fullt ut. Det handlar inte bara
om att testa tjänster utan om att förstå hela
tjänsteutvecklingen och hur applikationerna
ska integreras i näten.

Arbetet är inte fokuserat på en viss typ av
tjänster utan inkluderar allt från WAP-applikationer i dagens nät till streaming video i
UMTS-nät.
- Det finns ingen "killer application" utan
en personlig "killer portfolio". Det är därför
I-mode lyckats så väl i Japan, med en mängd
olika tjänster anpassade efter användarens
behov.
Han betonar att MAI jobbar för att hela
marknaden ska växa. Därför testar MAI även
konkurrenternas terminaler i Ericssons
system.
- Det är oerhört viktigt att produkter
från olika leverantörer fungerar tillsammans.
Vilka terminaler eller applikationer som operatörerna väljer att använda i sina nät är inte
upp till oss att bestämma över, säger Peter
Lowten.

På MAI-center i Kista jobbar Sten Söder,
Ana Manjon Tones och Per Iwas med GPRSdemo- och applikationstest.

Hur kommer det sig att ni valt att jobba
med Ericsson?
- Det beror helt enkelt på att många av oss
kommer därifrån. Men vi jobbar även med
andra. Det är viktigt att applikationerna fungerar på alla terminaler. Då blir produkterna

Nils Sundström
kontakten@lme.ericsson.se

Öppna dörrar sporrar nya tjänster
De nya tjänsterna för mobilt Internet växer fram underifrån. Ericsson stöttar i dag mer än 72 000 tredjepartsutvecklare som klurar på tjänster för tekniker som WAR GPRS, EPOC och Bluetooth. Sajten Ericsson Developers'
Zone är dörren in för alla utvecklare.

På ett år har sajten Developers' Zone registrerat 72 oooo personer och i 400 företag
som vill veta mer om Ericssons produkter
och lösningar för mobilt Internet och testa
sina applikationer på Ericssons system.
- Det här är en mycket värdefull databas
för oss. Konkurrenter som phone.com,
Nokia och Motorola har liknande satsningar.
Skillnaden är att vi har det bredaste erbjudandet inom mobilt Internet och med
kraft av vår ledande marknadsposition
vänder sig många utvecklare till oss för
att få hjälp att testa sina applikationer

såväl som affärsidéer, säger Anders Lundvall, ansvarig för Ericsson Developers'
Zone.
Uppdraget är att göra Ericssons produkter,
lösningar och tekniker inom mobilt Internet
tillgängliga för alla tredjepartsutvecklare.
Det är en viktig del i divisionen Internet Applications and Solutions strategi.
Ericsson ska själv av naturliga skäl bara
utveckla en liten del av den totala mängden applikationer som förväntas finnas tillgängliga på marknaden för de nya mobilnäten.

- Vi räknar med att våra applikationsutvecklande partners ska
svara för en stor
del av de applikationer
som Ericsson erbjuder.
Utöver detta så kommer
den absolut största delen
avtillgängligaapplikationer på marknaden att tas
fram av tredjeparts- Anders Lundvall
utvecklare. I det arbetet
har Developers' Zone en nyckelfunktion,
säger Anders Lundvall.
Målet är att ha 100 000 registrerade användare av Ericsson Developers' Zone 2001.
En viktig uppgift för Developers' Zone är
också att hitta applikationer som Ericsson
vill vara delägare i.
Därför finns ett närmare samarbete med
utvalda företag i Ericsson Developers' Zone
Alliance Program.
- I alliansprogrammet finns idag 1 400

P&M
PLAT HAR EN MJUK SIDA.
Välkommen till Täby Kyrkby.
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Ericsson Developers' Zone erbjuder tredjepartsutvecklare information, utbildning och
testverktyg för en rad öppna tekniker och
specifika Ericssonsystem. Idag ges stöd inom
teknikerna WAP, Bluetooth, EPOC, GPRS och
SMS samt Ericssons egenutvecklade Mobile
Positioning System och GSM on the Net. .Läs
mer:

företag och vårt mål är att öka den siffran
betydligt 2001. Det är en otrolig styrkaföross
att lära känna och förstå de här bolagen,
säger Anders Lundvall.
Nils Sundström
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gångbara på så många ställen som möjligt
och det tjänar alla på.
Johan I^enander tycker inte att Ericssons
satsning på tredjepartsutvecklare leder till
kompetensflykt, somförsvagarEricsson. Han
anser att satsningarna som Ericsson gör kommer tillbakatillföretagetflera gånger om.
Är det dyrt med spel i mobiltelefonen?
- Många operatörer har en speciell tariff när
det gäller WAP-tjänster och den är lägre än
vanliga samtal. GPRS kommer att betyda
mycket när det gäller det här. Jag tror att man
kommer betala en fast avgift som kund och
så kommer man få betala för varje tjänst.
Med GPRS är man uppkopplad hela tiden
och tar emot informationen när den kommer.
Picofun har nyligen också släppt budospelet Fight Arena som är skapat med utgångspunkt för GPRS.
-Dethärärett exempel på att vi diskuterat
med Ericsson. De hörde från operatörerna
att de efterlyste ett actionspel. Ericsson kan
nu visa upp ett kul spel som visar operatörerna att GPRS ger något extra.
Jesper Mött
jesper.mott©lme.ericsson.se

Mobilmarknaden i USA lyfts av Ericsson
På Ericssons nya forskningscenter i
Berkeley, Kalifornien, är man med
och formar den amerikanska trådlösa framtiden. Forskare och företag bjuds in att testa den senaste
tekniken i en kulturmärkt byggnad
från slutet av 1800-talet.
• Alldeles i närheten av Berkeley-universitetet, driver Ericsson ett kombinerat forskningscenter inom mobil Intemetteknik och
ett speciellt marknadslabb, därföretagi regionen kan testa sina produkter och tillämpningar på olika systemplattformar och program.
- Vi är iförstahand här för att hjälpatillatt
utveckla den trådlösa marknaden i USA, inte
för att sälja produkter. Det gynnar oss om vi
kan få den mobila marknaden i USA att växa,
säger Michael Eslamian som är chefförMobile
Applications Initiative i Nord- och Sydamerika.

Ea www.ericsson.com/developerszone/

,—

Enligt Michael Eslamian ska MAI-centret
fungera som en katalysator för den mobila
Internetindustrin i Norra Kalifornien, och
som ett marknadsfönster mot den folkrika
regionen runt San Francisco-bukten.
Anledningen till att forskningscentret
hamnade mitt i Berkeley är att forskningen
vid universitetet är ledande när det gäller
mobil Intemetteknik. Gunnar Nilsson, forskningschef för Ericsson Wireless Center i
Berkeley säger att närheten till Berkeleys
studenter och forskare är en förutsättning
för att locka duktiga studenter och doktorandertillcentret
- Eftersom vi har ett mycket nära samarbete med Berkeleys datavetenskapliga fakultet och Berkeley Wireless Research Center
underlättar det avsevärt att ha gångavstånd
till varandra, säger Gunnar Nilsson.
Stora mobila operatörer som Airtouch och
Pac Bell flyttat sin utvecklingsverksamhet till
området, för att dra nytta av den kompetens
som finns där.

FAKTA/TRE T Y P E R AV T J Ä N S T E R FÖR M A I
Tillämpningsoptimeringar
Här kan utvecklare testa sina program eller
produkter på nästa generations mobilsystem
som har stöd för mobilt Internet. Till exempel
standarderna GPRS, GPRS/Edge, UMTS
(WCDMA), CDPD och cdma2000.
Kunskapsutbyte
MAI erbjuder många kurser från baskurser till
avancerade kurser inom exempelvis GSM,
WAP, och GPRS för utvecklare. Företag kan

- Måletföross, säger Michael Eslamian, är
att jobba med de bästaföretagensom utvecklar produkter och snabbt kommer ut på
marknadentillnytta för vanliga konsumenter.
Det innebär också att Ericsson kan hjälpa
till genom att låta företag använda Ericssons
sälj- och marknadskanaler.

Världsledande leverantör av fysiska
gränssnitt (PHY) för ATM25

själva utforma de kurser de vill ha. Dessutom
kan företag som är med i MAI utbyta erfarenheter på MAI:s webbplats.
E2 www.mobileapplicationsinitiative.com
Marknadsnätverk
Ericsson MAI fungerar som en så kallad "go to
market" partner. Tredjepartsutvecklare får ut
sina produkter på marknaden genom MAI eller
genom Ericssons marknadskanaler och projekt.

Exempel på företag som redan utvecklar
produkter i Ericssons labbmiljö i Berkeley är
databastillverkaren Oracle, IBM, och handdatortillverkarna Palm och Symbian.
Thomas Hedlund
kontaktenölme.ericssonse
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Bryter ny mark
för mobilnät
"Ingen marknad ärförlitenföratt vara intressant." Det skulle kunna vara mottot för
medarbetarna på Direktmarknader på divisionenförMobilsystem. Här bearbetar man
upp mot 150 kunder på hundra marknader.
I många av länderna är det fasta telefonnätet
dåligt utbyggd och då blir mobiltelefoni en
intressant lösning.

• I Kista har enheten 175 medarbetare, till det kommer
85 personer på utlandskontrakt och ett antal medarbetare på Ericssons olika lokalbolag i utlandet, totalt blir
det ungefär 1500 personer.
- Flera av dagens stora GSMmarknader började som mindre affärer och drevs då av oss. Ett exempel
är Turkiet som idag är en av Ericssons största GSM-marknad. Ett annat exempel är Sydafrika.
Det säger Mats Arnamo, chef för
denna marknadsenhet, som idag har
internbeteckningen SP men är mera M a t s Arnamo
känd som LP

Enheten kan liknas vid ett litet bolag i det stora bolaget Ericsson Radio Systems.
- Vi arbetar med GSM, TDMA, GPRS, EDGE och
WCDMA i Afrika, Mellanöstern, Centraleuropa och Asien utom Kina och det handlar om små och medelstora
affärer, fortsätter Mats Arnamo.
Enheten tar tillsammans med de lokala marknadsenhetema ansvaret för marknadsföring, försäljning, installation och driftsättning.
Kraftig ökning av omsättningen
I år har enhetens omsättning ökat med nästan hundra
procent och alla affärer, som varit prioriterade, har man
också tagit hem. Just nu är Saudiarabien enhetens största marknad och kommer att så förbli även nästa år.
Marocko, Egypten, Tjeckien, Slovenien och Rumänien
är andra viktiga länder. Ryssland är ett land som Mats
Amamo tror kommer att börja växa rätt snart.
Idag omsätter enheten 12,5 miljarder kronor. Om de
marknader som tidigare varit direktmarknader räknas
med kommer omsättningen upp till 25 miljarder.
Det är svårt att sia om vilka marknader som kan bli
riktigt stora, menar han. Det beror bland annat på politik, liberalisering av telekommunikationerna, befolkningens sammansättning och hur utbyggt det fasta telenätet är. Om ett land är folkrikt, till exempel Saudiarabien och Ryssland, spelar också in.
Afrika är en världsdel där mobiltelefonin ännu inte är

så vanlig, undantaget är Sydafrika. Mats Arnamo menar
att det är viktigt att vara närvarande i ett land och att aidrig tacka nej till uppdrag i små länder.
Ericsson har idag små GSM-uppdrag i flera afrikanska
länder. Många av marknaderna ligger i länder där det
pågår konflikter, men Mats Arnamo poängterar att det
finns potential även i dessa länder, något som Ericssons
konkurrenter ibland upptäcker alltför sent.
Så ärtillexempel de allra flesta GSM-näten på Balkan
levererade av Ericsson.Vid behov kan man få upp ett
mobilnät på några dagar genom den containerlösning
som enheten tagit fram.
Med en "paketlösning" där de tekniska lösningarna
anpassats genom att vissa specialfunktioner tagits bort
kan man underlätta för många operatörer att komma
igång med mobiltelefoni.
Det kan då bli en plattform som Ericsson kan sälja
mer från senare. Förutom GSM-system handlar säljarbetet även om GPRS och EDGE.
För att visa på vägen mot framtiden informerar man
även om 3G.
- Mobilt Internet kommer att bli intressant for våra
marknader och här finns en potential genom att vi kan
nå de som inte har tillgång till fast Internet, säger Mats
Arnamo.
- Hos operatörerna finns stort intresse för att ta fram
applikationer som är lokalt anpassade och på marknadsenheten Direktmarknader finns ett speciellt datakomteam som arbetar inom detta område.
Viktigt att ha förtroende
Just nu är enhetens viktigaste uppgift att leverera beställd utrustning i rätt tid och därmed bygga upp förtroendet som en stark leverantör. Efter de förseningar som
varit gäller det att kommatillbakatillnormala leveranstider.
Samarbetet med Ericssons marknadsområden och
lokalbolag ute i världen är viktigt för Direktmarknader.
Speciellt täta är kontakterna med Londonkontoret.
- Tillsammans blir vi väldigt starka och då är det
mycket svårt för konkurrenterna att slå oss, avslutar
Mats Arnamo.

Patrik Andersson, Julia Shcheslavskaya och Marian Bezak är med och öppnar nya marknader för Ericssons mobiltelesystem. De jobbar på marknadsenheten Direktmarknader, som har kunder i
hundra länder, av vilka många är både spännande och udda.
Foto: Eduardo Valenzuela

Gunilla Tamm
guniHa.tamm@lme.ericsson.se

Pionjärer på unga marknader
Möjligheten att ta egna initiativ och att ha de direkta kundkontakterna, det är
något som ger en extra krydda i jobbet. Det tycker Patrik Andersson, Julia
R Shcheslavskaya och Marian Bezak, som alla arbetar på Direktmarknader.

Här pågår förberedelser för installation av ett litet GSM-nät i Sierra Leone i Afrika. Andra direktmarknader är till exempel Förenade Arabemiraten, Cypern, Iran, Rumänien, Ryssland, Ukraina, Tunisien, Makedonien, Jugoslavien och Bangladesh.
Foto: Patrik Andersson

• - Att ha direktkontakt med kunderna är väldigt roligt samtidigt som det ibland kan vara
lite jobbigt, säger Patrik Andersson, kundprojektledare på den enhet som arbetar med Afrika, Mellanöstern och Sydostasien.
Han är ansvarig för leveranser, installationer
och driftsättning av de två GSM-systemen i
Sierra Leone och Kongo Kinshasa.
Även om det handlar om två små nät är kunden, Mobile System International, MSI, inte så
liten eftersom de har ett tiotal nät i Afrika och
framför allt i de udda så kallade högriskländerna.
När Patrik Andersson får frågan om vad som
ingår i hans jobb, skrattar han och svarar:
- Allt! Och det gillar jag. Mycket bestämmer
jag själv och jag tar egna initiativ eftersom det
är mycket som måstefixaspå plats och anpas-

sas till de lokala förutsättningarna. Det är roligt och utmanande att komma som första
Ericssonrepresentant till ett nytt land samtidigt som det ställer krav.
Medias bUd missvisande
Patrik Andersson har varit i Sierra Leone ett
flertal gånger och den negativa bild han hade
fått av landet genom media stämmer inte,
tycker han.
- Jag har aldrig känt mig osäker men det gäller att vara medveten om deriskersomfinns.I
mitt jobb ingår bland annat att planera säkerheten för den installationspersonal som jobbar
i landet. Vår kund är etablerad i Sierra Leone
och vi samarbetar även när det gäller säkerhet.
Han säger att Sierra Leone nog får betraktas
som en av de mer extrema direktmarknaderna.

- Jag gillar de utmaningar och ibland ovanliga arbetsuppgifter som finns på de udda
marknaderna, sammanfattar han.
Från Moskva till Kista
Julia Shcheslavskaya är logistiker och arbetar
med Sierra Leone, Kongo och ytterligare två
marknader i Afrika. Hon kom till Sverige från
Ryssland i våras och hadetidigarejobbat med
logistik på Ericsson i Moskva under två och ett
halvtår.
- Jag har större ansvar nu och det finns
utrymme för egna initiativ och det är roligt,
säger hon.
Även om Julia Shcheslavskaya är längre från
kunderna här än när hon jobbade med ryska
kunder i Ryssland, tycker hon det är lättare
att arbeta från Sverige, eftersom upp mot 90
procent av rutinerna runt logistiken skapas i
Kista.
- Och jag känner att jag utvecklas i jobbet,
tillägger hon.
- Här har jag inte de dagliga kontakterna
med kunden, som jag hade hemma i Slovakien

men jag har nu ett betydligt bredare synfält,
säger Marian Bezak.
Han arbetar med försäljning på enheten för
Östeuropa och Centralasien och har varit på
Ericsson i Slovakien i tre år innan han kom till
Sverige i augusti i år.
Genom det nuvarande jobbet kan han jämföra "sin" marknad med andra, hitta nya vinklar på arbetsuppgifterna och det tycker han är
mycket utvecklande.
- Samtidigt kan jag dela med mig av de erfarenheter jag har av det nära kundsamarbete
som man har ute på lokalbolagen, förklarar
han.
Penetrationen för mobiltelefoni är 20 procent i Slovakien, vilket är rätt högt för att vara
Centraleuropa. Eurotel, som är Ericssons kund
tog sitt GSM-nät i drift 1997.
Aret efter infördes prepaid och det har påverkat abonnenttillströmningen positivt, speciellt i år.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@ime.ericsson.se

Admittedly, the average cellular junkie isn't too
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Med Tektronix betyder
gemensamma mål
gemensam framgång...

Får vi presentera dig för
I Jean-Christophe Ronzier.
Jean-Christophe tillbringar
hela sin arbetstid hos Ericsson på
uppdrag av Tektronix. Han har många års
erfarenhet inom test & mät och vill gärna
dela dessa kunskaper och erfarenheter
med er, strategiskt.
Ericsson

är

världsledande

inom

kommunikationslösningar. Och som en
fullt engagerad partner är Tektronix
ett verkligt målinriktat, globalt företag
inom

test,

som

tillhandahåller

mät

och

övervakning
affärsvinnande

testteknologier som förvandlar era idéer
till verklighet.
För Jean-Christophe betyder Ericsson's
affärsframgång allt. Ty i ett samarbete med
Tektronix är era visioner vårt mål. Om ni vill
utnyttja hans kunskaper och erfarenheter,
ring honom på 08-477 65 59 eller maila till
Tektronix-Euro-KeyAccourrts@tek.com
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Exportkontrollen ska förhindra att vissa
högteknologiska produkter hamnar i länder som kan tänkas använda dem i militära syften.
Foto: Pressens Bild/Fredrik Sandberg

Slarvig exportkontroll
kan stå företag dyrt
Ju fler högteknologiska produkter
Ericsson tillverkar, desto viktigare
blir det att ha kontroll över vart produkterna och kunskaperna om
dem tar vägen.
• - Vi har helt enkelt inte
råd att göra några misstag på det här området,
det kan skada företaget
enormt, säger Tina Vöosemaa, exportkontrollkoordinator på koncernnivå inom Ericsson.
Man skulle kunna tro Tina Voosemaa
att frågan om exportkontroll var något som hörde kalla krigettill,men
faktum är att ämnet är högaktuellt.
Ericsson tillverkar idag många så kallade
dual-use-produkter, det vill säga högteknologiska produkter som är avsedda att användas

civilt, men som kan användas även i militärt
syfte. Den snabba överföring av information
som sker via nätet idag, gör det allt svårare att
kontrollera flödena ut ur företaget.

i hela organisationen när det gäller vikten av
exportkontroll. Om alla håller de här frågorna
i bakhuvudet kan vi höja effektiviteten för
Ericsson som helhet, menar Tina Voosemaa.
Eftersom det här är ett område som är omRisk för att hamna i fel händer
gärdat av en mängd lagar och regler, så kan
Exportkontroll betyder att dual use-produk- det många gånger ta långtidatt få tillstånden
ter inte får exporteras till vissa slutanvändare klara. Men Tina Voosemaa menar att proceoch vissa länder utan tillstånd.
duren kan förenklas om alla länkar i produkExportkontrollen omfattar alla delar av tionskedjan bara är medvetna om vad som
produkten, inte bara de Ericsson har tillver- gäller.
kat själva, utan även inköpta komponenter
- Det här ligger på allas ansvar! Det är svårt
och produkternas tekniska data.
for oss att rätta till i slutprocessen vad som
Det som i första hand ska förhindras borde ha åtgärdats redan från början. Man
genom exportkontroll är att de här produk- måste tänka på exportkontroll redan när
terna, eller kunskaperna om hur de tillverkas, produkten designas.
råkar i händer där de kan användas i fel
Olika lagar att följa
syften.
Till exempel får de inte hamna hos terroris- För att öka kunskaperna om hur viktigt det
ter, eller i länder som kan tänkas använda är med exportkontroll arrangerar Ericsson
demtillatt bygga upp sin militärmakt eller att nu ett seminarium varje år där frågorna distillverka kemiska, biologiska eller atomvapen. kuteras. Eftersom Ericsson är ett multinatio- Det är viktigt att vi får ett ökat medvetande nellt företag med verksamheter i alla världs-

delar, är det många olika länders lagar som
ska följas.
Framför allt är det EU:s och USA:s exportkontrollagar som är viktiga, eftersom flertalet högteknologiska produkter tillverkas där.
Exportkontrollen gäller inte bara länder
utan även personer och företag. USA har en
officiell svart lista, medan EU:s lista är hemlig. I båda fallen måste man dock skicka in en
ansökan och se om man får ja eller nej.
Varje division inom Ericsson har en egen
exportkontrollorganisation och vår policy
är att följa exportkontrollreglerna mycket
noga.
- Det här är viktigt eftersom viriskeraratt
bli svartlistade själva om vi inte sköter oss
och då kan det bli svårt att köpa nödvändiga
komponenter, berättar Tina Voosemaa.
Sara Morge
sara.morge@lme.ericsson.se

^

Medlemskap krävs
för GSM-leveranser
• Att exportkontrollen kan sätta käppar i
hjulet om man inte vet vilka regler som gäller, får Mobile Systems ofta erfara. Är inte
alla tillstånd klara kan leveranser försenas
med upp till sex veckor, vilket ställer till förtret för både Ericssson och kunden.
- Kunskaperna om det här kunde vara
bättre bland våra säljare och marknadsansvariga. Det här är enormt viktigt vid
leverans av GSM-utrustning i allmänhet och
radiobasstationer i synnerhet. Får vi ut en
enda liten pryl utan tillstånd, så går det
direkt till tullåklagare, berättar Brittmarie
Berge, exportkontrollkoordinator på Mobile
Systems.
Straffet för brott mot Lagen om strategiska
produkter kan bli fängelse upp till två år för
företagets ledning.
På mobilsidan genomförs affärerna snab-

http://inside.ericsson.se/exportcontrol

Datasaab - en kostsam
afrar ror Sverige

bare än någonsin. Ibland sker leveransen redan innan avtalen ens är undertecknade.
Många gånger glöms det bort att mottagare
av GSM-utrusming måste vara medlemmar i
GSM Association.
Medlemskapet är också ett krav från
svenska myndigheter. En annan viktig detalj
som det händer att säljarna missar är att
det krävs ett slutanvändarintyg från operatören.
- Ett råd som jag gärna vill ge är att vid ingående i en förhandling med en ny operatör
bör man informera om att denne måste vara
medlem i GSM Association. Ett slutanvändarintyg kan också förberedas även om förhandlingen inte ledertillett avslut, säger Brittmarie
Berge.
Sara Morge

• Datasaabs smuggelaffär under 70- och 80talen ledde till de högsta böterna som någonsin har utdömts för brott mot USA:s
exportregler. Dessutom bidrog den till att
Sverige 1984 fördes in på Pentagons lista över
"riskabla länder", dit teknikexport skulle
kontrolleras extra noga.
Datasaab tecknade 1975 ett avtal med det
sovjetiska inköpsorganet Elektronorgtechnika om att bygga ett terminalsystem för flygplatser. Drygt tre år senare levererade Datasaab den beställda elektroniken trots att de
hade förvägrats exportlicens for 24 kretskort
som krävdes för att utrustningen skulle fungera. Datasaab valde att ignorera USA:s nej
och lät sina tekniker åka över till Sovjet med
kretskorten i handbagaget.
I valet mellan att tvingas bryta kontraktet
med kunden och att fullfölja avtalet genom

att smuggla kretskorten, valde företagsledningen det senare.
När smugglingen uppdagades hade Datasaab hunnit köpas upp av Ericsson och därför dömdes Ericsson att betala 3,12 miljoner
dollar, det största bötesbelopp som någonsin utdömts för brott mot USA:s exportkontrollagar.
Ericsson räddades dock av en paragraf i
köpekontraktet. Där hade man nämligen
reserverat sig för vad föregående ägare hade
varit inblandade i. Istället blev det de tidigare
delägarna, Saab-Scania och svenska staten
som fick betala böterna. Under en tid blev det
även svårt för svenska företag att köpa avancerad teknologi, eftersom USA frös alla
exportlicensansökningarfrånSverige.
Sara Morge
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I år väntasförsäljningeni Mexiko slå allatidigarerekord. Försäljningen
stiger med närmare 100 procent. En siffra som speglar den heta mexikanska telekommarknaden, men också samhället i stort.
En stark ekonomiförstärktav enframtidstrooch en nyvunnen självkänsla efter valutgången förklarar den starka tillväxten.

Mexiko har
medvind efter valet

I

• Taxichauffören viftar entusiastiskt medan
han gasar, bromsar och kryssar sigframi den
helt normala och ändå outhärdliga morgontrafiken på Periferico, Mexico Citys sjufiliga genomfartsled.
- Hela min familj röstade. Och alla mina
vänner. Det har aldrig hänt förut. Alla röstadefören "cambio", enförändring,förklarar
han och bromsar häftigt för att inte köra in i
den stora Chevroleten framför.
Det är en nyvunnen självkänsla och framtidstro - en känsla av att folkets röst hörs som präglar det mexikanska samhället så här
några månader efter valet i somras. För
första gången på sjuttio år inträffade ett
maktskifte.
Vicente Fox, tidigare företagsledare inom
CocaCola i Mexiko, tog över makten från
högerpartiet PAN.
Reaktionerna efter valet var tydliga och
helt oväntade. Normalt faller mexikanska
peson som en sten efter ett val. Men inte
denna gång. Nu stärktes peson, inflationen
hölls i schack och pengar strömmade in i
landet. Bara veckan efter valet hörde tre
utländskaföretagav sig til] Ericsson och ville
investera i telekommunikationer i landet.
- Det är oerhört positivtförMexiko och för
Ericsson. 1999 var ett bra årförEricsson, med
enförsäljningsökningpå 70 procent. I år blir
det ännu bättre, med en försäljningsökning
på bortåt hundra procent, säger Raul Lucido, vice VD och marknadschef för Ericsson i
Mexiko.

naden, även om flera av konkurrenterna tagit sig in på marknaden. Förklaringen till Ericssons
starka ställning är delvis historisk.
Ericsson har funnits i Mexiko
sedan 1904, och var ända fram till
1958 delägare i Telefonos de Mexico. Ericsson har idag 70 procent av
mobilsystemmarknaden, 90 procent av internationella växlar och
60 procent av försäljningen av
lokala linjer.
Frågan är naturligtvis om det
kommer en svacka nu eller om den
fantastiska utvecklingen kan fortsätta.
- Jag tror att den starka tillväxten
kommer att fortsätta även 2001 och
2002. Men Mexiko är i allt väsentligt en skuggekonomi till USA och
skulle den amerikanska ekonomin
avmattas påverkas Mexiko, säger
Roland Nordgren, chef för Ericsson
i Mexiko sedan ett år tillbaka.

Inga orosmoln
Kopplingen till den amerikanska
ekonomin är tydlig. 90 procent av
Mexikos export gårtillUSA och 90
procent av alla importvaror kommer därifrån. Stora investeringsinstitut har under våren uppmärksammat kopplingen och har höjt
Mexikos kreditvärdighet.
Om den amerikanska ekonomin
Svåra åren förbi
står sig ser Roland Nordgren
Inget annat land i Latinamerika har varit
egentligen inga orosmoln den närmed om lika stora framgångar de senaste
maste tiden. Mexiko har en enorm
åren. I början av 90-talet var det en positiv
marknadspotential. Här bor 100
tillväxt i landet och Ericsson i Mexiko
miljoner människor.
genomförde en omstrukturering av bolaget.
Visserligen bedöms endast 30
Produktion avvecklades, antalet anställda
miljoner ha det tillräckligt gott
minskades och en del personer med värde- Valet I somras var ett förändringarnas val. Efter 70 år vid makten förlorade PAN. Den nya presidenten
ställt för att kunna bli teleabonfull kompetens lånades ut till grannländer Vicente Fox vill bland annat satsa på utbildning av den unga generationen och på småföretagandet. När- nenter inomrimligframtid, men i
för att interiskeraatt de skulle gå till andra mare hälften av Mexikos 100 miljoner människor är yngre än 20 år. De är framtidens användare av mobila antal abonnenter motsvarar det
tjänster. Tillgängligheten av persondatorer är fortfarande låg, men allt fler har råd med en mobiltelefon.
företag.
ett relativt stort land i Europa.
Foto: Lars Åström Redan idag har fler mexikaner
I december 1994, när landet drabbades av
en djup ekonomisk kris, var Ericsson, tack
mobiltelefon än vad finländare
vare omstruktureringen ett av dussintalet
Det beror, förutom på den starka ekono- satsar de mexikanska operatörerna på ny och svenskar har tillsammans.
storföretag i Mexiko som gick med vinst. Om min, på operatörsgruppen Carsos stora sats- teknik. Telcel är den första latinamerikanska
- Att Vicente Fox vann presidentvalen kan
än en marginell sådan. Effekterna av krisen ningar på utbyggnad av både de fasta och de operatör som erbjuder mobilt Internet över också innebärafördelar.Han stödjer fortsatmärktes av under hela 1995 i regionen, men mobila näten. Grupo Carso har planerat att paketdatatekniken CDPD.
ta avregleringar av telemarknaden. Ökad
redan 1996 började ekonomin återhämta sig göra investeringar värda 4,6 miljarder dollar
konkurrens skulle stärka oss. Dessutom vill
trots att ekonomierna i Sydamerika inte gick under en 18-månadersperiod från slutet av Tydlig vinnare
han satsa på småföretagarna och på utbildså bra.
1999Ericssons andra mobiltelekund, Pegaso, ning. Det innebär förhoppningsvis att fler
Aret därpå avreglerades telemarknaden i
- Den fria konkurrensen satte fart på erbjuder också datatjänster. Telmex köpte människor har råd med telefon på längre
Mexiko och den kraftiga tillväxten inom investeringarna. Det är öppet krig mellan som första latinamerikanska operatör nästa sikt, vilket skulle öka den totala marknaden,
mobiltelefoni tog fart på riktigt. Mobiltele- konkurrenterna. Grupo Carso gör stora inve- generationens multiservicenät, ENGINE, av säger Roland Nordgren.
fontätheten ökade från 3,4 procent 1998 till steringar för att inte riskera att förlora sin Ericsson. Dessutom har de internationella
En annan positiv utveckling är Mexikos
drygt 15 procent, som prognosen visar för fördelaktiga ställning på marknaden, samti- planer för sin verksamhet och finns redan
ambitioner att göra sig mer oberoende av
slutet av innevarande år. Antalet abonnenter digt hittar uppstickama på nya och kreativa som delägare av lokala operatörer i andra USA. Ett frihandelsavtal har skrivits under
väntas ha ökat med över 120 procent under idéer för att locka kunder, säger Raul Lucido. Central- och Sydamerikanska länder.
med EU och ansträngningar görs för att få till
2000. Det avspeglas inte minst i Ericssons
Det är framförallt stora investeringar i
Det sker alltså både utbyggnad av dagens stånd ett avtal med den sydamerikanska
försäljningssiffror i år.
traditionell telekommunikation som står för system och tydliga satsningar på framtidens. frihandelsregionen Merco Sur.
Ericsson i Mexiko väntas öka försäljningen den stora försäljningsökningen.
Ingen operatör vill halka efter i racet om nästa
med närmare 100 procent från en redan bra
Men samtidigt som både etablerade och generations telenät, såväl mobila som fasta.
Mia Widell Örnung
kontakteneime.ericsson.se
siffra förra året.
nya operatörer bygger ut nätens kapacitet,
Ericsson är den tydliga vinnaren på mark-
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En nödvändig nystart
den tidigare ganska rigida organisationen
börjar jobba över divisions- och enhetsgränser i större utsträckning. Det traditionella
hierarkiska tänkesättet passar inte längre in.
- Det lockar fler duktiga unga människor
till oss. Unga vill jobba i kreativa miljöer, utan
onödiga hierarkier, säger Roland Nordgren.
Även kontoret i Santa Fe innebär bättre möjligheter för Ericsson att lockatillsig de allra bästa. Det förbättrar Ericssons image och framförallt kan företaget rekrytera från hela Mexico
City, inte bara från norra delen av stan där de
gamla kontoren i Tlalneplantla ligger.
- Vi måste också marknadsanpassa våra
löner. Det är viktigt att vi betalar enrimliglön
till våra nyckelpersoner, annars riskerar vi att
tappa duktigt folk till konkurrenter, operatörer och .com-företag. Optionsprogram är
också en viktig möjlighet, som vi nu redan
utnyttjar.

Kulturrevolution?
- Ja, så kan man faktiskt kalla det,
svarar Roland Nordgren, när han
pratat ett slag om de förändringar
som ska göra Ericsson i Mexiko till
ett modernt framtidsföretag.
> Kontakten möter den relativt nya bolagschefen i hans stora kontor med mörka skinnmöbler på Ericsson i Tlalneplantla, i norra
Mexico City.
Men snart är det gamla direktörsrummet
bara ett av två kontor för Roland Nordgren.
Han och några hundra andra Ericssonmedarbetare flyttar nämligen till nya
kontorslokaler i Santa Fe i en annan del av
2o-miljonersstaden. Santa Fe är ett av de
nyaste och hetaste områdena där flera .com
och telekomföretag har sina kontor.
- Ericsson i Mexiko var
ett mycket välskött och
friskt företag när jag blev
VD förra året. Finanserna
och tillväxten var goda.
Samtidigt var det ett relativt traditionellt företag
jag mötte, berättar Roland Nordgren.
Roland
Nordgren
öppna landskap
De nya, öppna och ljusa, kontoren är ett steg
till förnyelse och modernare image. Chefer
och andra medarbetare sitter blandat i öppna landskap. Några glasväggar avskiljer här
och där, men allt är transparent och titlarna
har försvunnit från chefernas namnbrickor.

Ericssons nya kontor ligger i ett av de mest ovanliga och spektakulära byggnaderna i nya
affärscentret i Santa Fe. Entréplanet rymmer konstutställning och längst upp sitter ett par
hundra Ericssonmedarbetare i öppet landskap med utsikt över bergen och över de .com och
telekomföretagen som finns här.

Roland Nordgren målar upp en förvandling som är allt annat är trivial för ett traditio nellt verkstadsindustriföretag i Mexiko. Det
handlar om en kulturrevolution i allt från
utformning av kontor till värderingar och
produktutbud.
- Vi måste gåfrånart vara en leverantör av
infrastruktur till att sälja hela affärslösningar,
förklarar han.
Därför byggs nu helt nya enheter och divisioner upp. Ett viktigt steg var att bilda Mobile Internet Institute i Mexiko, som började i
liten skala i våras med några mjukvaru-

utvecklare i utvecklingscentret i Saltillo i
norra Mexiko.
Institutet anställer nu mer folk, som ska
sitta i de nya kontoren i Santa Fe. I somras
bildades också en ny division, Internet Solutions. (Läs mer i artikeln nedan.)
Fler tvärverksamheter
De nya enheterna ska arbetatillsammansmed
alla de övriga. Deras tjänster ska säljas via de
vanliga kundkontakterna och de ska utveckla
dem tillsammans med övriga divisioner.
Det kräver fler tvärverksamheter och att

Tidskrävande
Men förändringsarbetet som Roland Nordgrenjust inlett kommer att ta lång tid.
- Vi ser inte minst på vår dialogundersökning bland de anställda att många är förvirrade och vet inte vart vi är på väg. Vi chefer
har ett stort arbete framför oss att kommunicera och bjuda in alla medarbetare att delta i
förändringen.
- Dessutom har vi ett hårt arbetstryck på
organisationen. Många går helt enkelt på
knäna för att vi säljer så bra och vi har trots
våra försäljningsframgångar snarare minskat än ökat antalet anställda. Vi kan dock
komma att behöva anställa några fler inom
vissa enheter, säger Roland Nordgren.
Mia Widell Örnung

Mycket väsen sätter fart på marknaden
- Marknadspotentialen för mobilt
Internet är redan idag enorm i
Mexiko.
Ruben Bravo har stora förväntningar på sitt nya jobb på Ericsson.
Han kom från IBM i somras och är
chef för den nyligen bildade divisionen Internet Solutions. Han bytte
från databranschentillEricsson av
två anledningar.
• - Ericsson har en fantastisk vision som jag
gärna är med och bygger vidare på. Mobilt
Internet för alla.
- Dessutomtilltalasjag av balansen mellan traditioner och det moderna i det svenska samhället. Jag önskar att det blir samma
utveckling i Mexiko. Ett modernt samhälle,
med plats för gammal Azteckultur, säger
Ruben Bravo.

- Den här balansen reflekteras i Ericssons
värderingar. Lönsamhet i fokus, men med en
mänsklig touche.
Ruben Bravo är övertygad om att mobilt
Internet kommer att bli riktigt stort i Mexiko.
- Det finns en stor potentiell marknad för mobilt
Internet Runt 20 miljoner
av Mexikos totalt 100 miljoner invånare är relativt
köpstarka De försörjer fler
än så. Det är en stor marknad vi pratar om.
i ,
.
Nyttigt med skvaller

Ruben Bravo

Med bättre inkomstfördelning över olika
grupper och bättre utbildning kommer
marknadsbasen växa ytterligare, tror han.
Därför är det inte en fråga om när eller om,
utan om hur snabbt
- Mitt jobb är inte att få mobilt Internet att
ta fart i Mexiko, för det är oundvikligt. Jag ska
bara hjälpa till att få det att hända snabbare
och i större utsträckning, säger han.
Ruben Bravo tror att medarbetarna har en

mycket viktig roll i arbetet med att sprida
budskapet om mobilt Internet.
- Det är dags att vi alla börjar göra mycket
väsen. Och jag menar MYCKET väsen, upprepar han och slår ut stort med armarna som
för att understryka att det inte handlar om
något svenskt lagom denna gång.
- Om alla Ericssons ambassadörer skvallrar fem minuter om dagen med sina vänner
och bekanta om mobilt Internet är mycket
vunnet redan där. Sedan ska vi naturligtvis
arbeta tillsammans med operatörerna och
det vet jag att vi redan är duktiga på, säger
Ruben Bravo.
Den närmaste tiden ska Ruben Bravo
identifiera cirka 50 nyckelföretag för att mobilt Internet ska bli något som människor
behöver och vill ha. Det är till exempel banktjänster, försäkringsbolag, biografer, reseföretag och mediabolag.
- Av de 15 nyckelföretag vi har kontaktat hittills har 14 av dem sagt ja till ett partnerskap
med oss för att utveckla mobila tjänster. Den
i5:e sa de att det redan höll på att utveckla en
tjänst tillsammans med ett annat företag.

Ruben Bravo tror att det faktum att kunder
som har förbetalda abonnemang inte kan få
CDPD-tjänster redan idag egentligen inte
behöver vara något negativt.
Det skulle snarare innebära problem om
alla skulle erbjudas tjänsterna samtidigt,
menar han.
Inledande tvekamp
- Nu kan tjänsterna testas live ordentligt och
när de stora massorna får mobilt Internet är
tjänsterna väl utprovade.
En annan het fråga är naturligtvis frågan
om vilken browser som kommer att bli standard i Mexiko; WAP eller HDML, browsern
från Phone.com som bland annat finns i
Ericssons CDMA-telefon.
- Till en början kommer båda att finnas,
tror jag. Men till slut kommer det att bli WAP
25 företag har valt WAP som standard i Mexiko, bland annat Starmedia och Avantel. Det
ser även ut som att Phone.com har blivit alltmer medvetet om denna utveckling.
Mia Widell Örnung
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Med bestämda steg
mot mobilt Internet
I september introducerade Telcel som ett av de första operatörerna i
Latinamerika CDPD-baserade mobila datatjänster. För ett fast pris på
mellan 50 och 300 kronor får mobilanvändarna utnyttja Tekels mobila
portal och vara ständigt uppkopplade ull det mobila nätet.
• - Vi börjar nu lära oss om datatjänster.
Vimåste erbjuda vissa tjänster och se hur de
tas emot, och vi måste lära oss att utveckla
en portal, förklarar Jorge Gonzalez, teknisk
direktör för Telcel.
Förväntningarna på tillväxttakten i början
är ganska lågt ställda. I oktober fanns få
användare och kanske kommer det att vara
kring 60 ooo användare efter första halvåret.
- Det är svårt att göra
en tillväxtkalkyl och vi
kan inte veta exakt när
den kraftiga tillväxten
kommer. Men när den
gör det kommer vi att få
mycket bråttom, konstaterar han.
En viktig bit blir att lösa Jorge Gonzalez
betalningsfrågan. En fast
avgift kommer inte att fungera när väldigt
många vill ha tjänsten. Det kommer att kräva
alldeles för mycket kapacitet. Det gäller
särskilt de förbetalda abonnemangen, eftersom 90 procent av kundbasen är just så kallade prepaid-abonnenter.
Två faktorer
Det var två viktiga faktorer som drev på
utvecklingen. Ändringen som innebar att
den ringande parten betalar samtalet och
kanske framförallt de förbetalda abonnemangen. Det var när dessa introducerades
som tillväxten av mobilanvändare verkligen
tog fart.
Efter depressionen 1995 konstaterade Telcel i en marknadsanalys 1996 att det inte
fanns någraflerpotentiella kunderförTelcel.
Folk hade inte tillräckligt med pengar och
var inte nog kreditvärdiga.
- Vi kunde inte ha haft mer fel. När vi i
december introducerade vår hemmagjorda
prepaid-lösning trodde vi att vi skulle få
5 000 kunder under december månad. Det
blev 20 000 kunder, berättar Jorge Gonzalez.
Prepaid-plattformen förbättrades och en
ny köptes in från ett externt företag för att
sedan bytas ut till en Ericssonplattform.
- Det var en förutsättning för att kunna
växa i den takt som nu sker. Men vi måste
förbättra stabiliteten. Idag tappar vi för
många samtal och en del kan inte kopplas
fram på grund av att vi inte hinner med
kapacitetsmässigt.
90 procent av alla funktioner som finns för
efterbetalda abonnemang finns idag för prepaid. Och nu arbetas det för fullt för att få
igång en SMS-lösning för prepaid, något
som inte finns idag.
Det är ett viktigt steg för att den stora
massmarknaden ska få upp sina ögon för

mobila datatjänster och mobUt Internet.
Nästa steg är att erbjuda mobilt Intenet,
access till den mobila portalen och CDPD
även till prepaid-kunder.
En annan viktig del är naturligtvis att hela
tiden underhålla portalen, så att det finns
bra tjänster som folk vill ha. Redan idag har
Telcel ett ganska brett utbud på sin mobila
portal.
Bital är en av de första bankerna som knutit sina mobila banktjänster till Telcels portal.
Banken har växt snabbt tack vare sin strategi
att bli en folkbank och vända sig till massmarknaden.
Snabb expansion
1992 hade banken 200 000 kunder. Idag är
sju miljoner kunder knutna till banken.
Banken lockade helt nya kundgrupper.
Att ta steget mot mobilt Internet var naturligt. Det stämde väl med bankens högteknologiska, innovativa och ungdomliga image.
- Det handlar om att kunna utföra de allra
vanligaste banktjänsterna, som att kolla saldo, överföringar eller betala räkningar, var
man än befinner sig, säger Javier Villazon
Salem, ansvarig för försäljning via Internet
och elektronisk kommunikation.
Bital ser sin satsning framförallt som ett
sätt att lära, både sig själva och sina kunder.
Det är vad de flesta banker gör just nu - testar tjänster och lär.
80 procent av de 30 vanligaste banktjänsternafinnssom WAP-tjänster.
- Vi har egentligen inga höga förväntningar i det korta perspektivet. Om vi har 100 000
mobila kunder om ett år, så är det ett mycket
bra reultat, konstaterar Tomas Guillermo
Gutierrez, anvarig förfinansiellatjänster.
Men i ett längre perspektiv tror de på en
kraftig utbyggnad. De mobila tjänsterna är
ändå den självklarafördelenen dator, som är
en dyr investering för de flesta mexikaner,
inte behövs.
WAP-tjänsterna måste också kompletteras
med andra tekniker, som SMS, för att nå så
många som möjligt, menar Tomas Guillermo och Javier Villazön.
Säkra betalningar nödvändigt
Olikt exempelvis Sverige ser Bital inte Internet och mobilt Internet som ett sätt att rationalisera och kapa kostnader genom att
exempelvis skära ner antalet kontor.
Antalet kontor kommer att fortsätta att
öka, men personlig service kommer att utnyttjas till de mer avancerade tjänsterna,
inteföratt betala räkningar eller ta ut lönen.
Den stora utmaningen framöver blir att
utveckla finansiella allianser med alla möj-

Folkbanken Bital var en av de första bankerna som satsat på WAP-tjänster och anslutit sig
till mobiloperatören Telcels mobila portal. De tror inte initialt på en kraftig tillväxttakt. Men
mobilt Internet kommer och då gäller det att kunna sin sak.
Foto: Lars Åström

liga företag så att det går att betala en vara
eller tjänst direkt med sin telefon, till exempel betala en biobiljett när man beställer den
på nätet.
Det mexikanska samhället bygger fortfarande till stor utsträckning på kontantbetalningar, varför den utvecklingen kan ta tid.
- Dessutom är det två tekniska frågor som
är viktiga att vidareutveckla och sprida kunskap om, säger Jorge Sosa Reyes, ansvarig för
Bitals tekniska system.
- Betalningarna måste bli säkra på nätet,
något som är ganska bra mobilt och med
Ericssons WAP-lösning. Dessutom måste
marknaden enas om en gemensam läsare, så
kallad browser för mobilt Internet, så att
det inte finns två olika standarder, WAP och
HDML, konstaterar han.
Internetföretagen i Mexiko är inte fullt lika
blygsamma i sina prognoser om mobilt
Internet. Starmedia, somfinnsi många latinamerikanska länder, startade sin verksamhet

i Mexiko för två år sedan. De arbetar tillsammans med Ericsson för att utveckla mobila
tjänster.
- Vad som krävs är tjänster som människor
efterfrågar. Men jag tror att folk här i Mexiko
börjat se Internets möjligheter nu, säger Fernando Alba, chef för Star Media Mexiko.
I årets presidentval chattade de fem deltagarna med väljarna på nätet. Det var första
gången och gav mycket större möjligheter till
en öppen och oregisserad debatt. Folk kunde
surfa in och rösta och säga sin mening. En
annan lyckad satsning var popstjärnan Santanas konsert som sändes på nätet.
- Inom tio år kommer 95 procent av
befolkningen ha tillgång till Internet, tror jag.
Det kommer att finnas en mängd olika
accesspunkter, som människor har råd med
och utbildningen kommer att bli bättre,
säger Fernando Alba.
Mia Widell Örnung

E-learning som stimulerar, engagerar och roar!
TL info
När hjärnan blir underhållen blir du genial och lär dig de mest
komplicerade saker med lätthet. Genom att utnyttja webben
som media för utbildning och även utnyttja dess tekniska
styrkor, kan vi tillsammans skapa en ny väg till livslångt lärande.

Vi har utvecklat ett antal webb-baserade utbildningar åt
Ericssonkoncernen och visar dig gärna några exempel.
Läs mer på www.tlinfo.se eller ring oss på 0 8 - 1 0 11 70.
Utnyttja vårt ramavtal!

-behärskar teknik, men fokuserar på innehåll och pedagogik.
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Krävande japaner driver
utvecklingen framåt
Mer än varannan japan har i dag
mobiltelefon och antalet ökar
snabbt. När det gäller mobilt Internet är Japan världsledande, men
kanske även när det handlar om att
ge mobil inomhustäckning, speciellt med system som delas av flera
operatörer. Och i det sammanhanget spelar Ericsson en viktig roll.

Ett fiberoptiskt distribuerat antennsystem är mycket lämpligt
för att ge radiotäckning till stora ytor inomhus där det är långa
avstånd från radiobasstationerna till antennerna.

Två eller fler antenner är fast anslutna
till en och samma remote unit (diskret
placerad i taket) som omvandlar radiosignalen till optisk signal. I större lokaler
kan det finnas hundratals remote units.

Antenner är placerade
runt om i lokalerna för att
sända och ta emot radiosignaler. De är normalt
gjorda i diskreta färger
för att inte synas

Den optiska signalen transporteras - via fastighetens
gemensamma fiberoptiska
nät - till en Local Interface
enhet. Flera operatörer kan
dela på nätet som är ett
stjämnät.

• Tidigare har det varit ovanligt att man installerat specifika systemföratt ge täckning
inomhus. Det normala har varit att man gett
byggnaden radiotäckning med hjälp av
utomhusantenner. Kvaliteten på täckningen
inomhus har inte heller varit något operatöi. rerna tävlat om.
Men nu har abonnenterna börjat höja kraven på bättre inomhustäckning och situationen ändras därför snabbt. Både NTT DoCoMo och J-Phone har startat omfattande
programföratt förbättra den totala täckningen, som även gäller utrymmen inomhus.
Till detta kommer att de japanska myndigheterna inte tillåter operatörer att installera
egna antennsystem i allmänna byggnader.
Ett enda gemensamt system anses vara nog.
Och nu har operatörerna märkt att kostnaderna sänks när de delas med konkurrenterna, vilket banar vägen för multioperatörssystem.
Delade system
I Japanfinnsen organisation som heter Tunnel Association (TA), som uppmuntrar operatörerna att installera multioperatörssystem för täckning såväl inomhus som i
tunnelbanan och i tunnlar. Ett skäl är att
man anser det viktigt att folk kan använda
sina mobiltelefoner överallt om det skulle
inträffa en katastrof,tillexempel en jordbävning eller en tyfon.
Ekonomiskt underlättas detta av att transportministeriet kan betala en stor del av
summanföratt sätta upp ett multioperatörssystem, när TA väl pekat ut ett område som
är viktigt att täcka. TA har redan bidragit till
sådana installationer på cirka 300 ställen i
Japan.
Men trycket från allmänheten har också
gjort operatörerna medvetna om att de kan
tävla inbördes med bra inomhustäckning.
Många allmänna byggnader, köpcentra,

Masao Ito, produktchef på Ericssons japanska bolag NRJ, vid en Local Interface
Unit, som omvandlar radiosignalen till en
optisk signal som sen via optiska fibrer
sands ut till antenner som täcker mycket
stora ytor.
Foto: Conny Dahlfors

Remote Unit

I Local Interface skåpet
- som är placerat i ett
Equipment room - omvandlas den optiska signalen
till radiosignal och skickas till en Basstation

Bastationen är
placerad i samma
Equipment room.
Varje operatör har
sin egen Basstation.
Från Basstationen
skickas signalen
till mobilväxel och
vidare till det fasta
nätet
^

Fast
telenät

Mobiltelefon
växel
Grafik: Martin Graden

varuhus et cetera har därför nyligen utrustats med täckning av mycket hög kvalitet.
Och i det sammanhanget har Ericsson Japan, NRJ, spelat en viktig roll, genom att installera både passiva och aktiva antennsystem.

cable) eller ett nät av passiva antenner koppladetillen ellerflerabasstationer via koaxialkabel. Det är en perfekt metod när avståndet
mellan den yta som ska täckas och basstationen inte ärförlångt
Om däremot avståndet är mycket långt är
fiberoptiska distribuerade antenner nödEricssons installationer
vändiga.
Ericssons japanska bolag NRJficksin första
Avstånd på flera kilometer blir då inte någbeställning på en inomhusinstallation redan ra problem, eftersom uteffekten är den sam1997- Det gällde då Tokyo Big Sight, ett ut- ma som vid antennporten så länge den
ställningscenter i Tokyo Bay, men det syste- optiska förlusten ifibernhälls inom givna
met var barafören operatör. Sen dess har ramar, normalt under 3dB.
NRJ installerat påfleraplatser, bland annat i
För att kunna använda optiskafibrermåsKyotos nya stationsbyggnad och JRCTB, JR te radiosignalen från basstationen konverteCentral Towers Building i Nagoya. Dessa ras till ljus.
båda system ärförfyra operatörer på både
Detta sker i ett så kallat Local Interface,
800 och 1500 MHz.
som normalt installeras vid basstationen.
JRCTB är byggt på toppen av Nagoya sta- Från Interface-enheten förs den optiska sigtion. Byggnadskomplexet består av en hu- nalen via optiskafibrertillRemote Units, där
vudbyggnad på 17 våningar och två torn på 51 den konverterastillbakatill en radiosignal.
respektive 52 våningar. Den totala golvytan
Till Remote-enheterna, som är monterade
är cirka 410 000 kvadratmeter.
i täckningsområdet, är de passiva antennerDet första systemet i Nagoya var designat na anslutna. Varje Remote Unit har två RFför att täcka allmänna utrymmen, garage kontakter til] vilka en ellerfleraantenner kan
och ett stort varuhus, i den gemensamma anslutas.
delen av byggnaden, från fyra våningar unStörsta hittills
derjord upptillsjuttonde våningen.
Enförstautökningsorder av systemet kom Alla system som Ericsson Radio Access levei mars i år och systemet togs nyligen i kom- rerar är fullständigt transparenta och vilken
mersiell drift. Det andra systemet täcker kon- operatör som helst kan anslutas till systemet
torsdelen av byggnaden och ett av tornen.
utan att behöva ge avkall på sina specifika
Traditionellt har man för inomhustäck- egenskaper. Eftersom det är ett bredbandsning använt "läckande kabel" (radiating system kan det också tillåta flera operatörer

att anslutas på samma sätt som om det var
ett passivt system.
Totalt är Nagoyaprojektet den största installationen hittillsförEricsson, när det gäller att med optisk distribution ge inomhustäckning. Antalet Remote Units som används i systemet är 107.
Nyckelfärdiga system
NRJ bidrar med planering, design och verifiering med egen personal både från lokala
regioner och från huvudkontoren i Tokyo
och Shin-Yokohama. Planering och verifiering görs med Ericssons TEMS-verktyg och
med hjälp av underleverantörer installeras
nyckelfärdiga system.
Ett italienskt bolag tillverkar det optiska
systemet enligt Ericssons specifikationer.
Olika versioner av systemet har sålts via RSA
och lokala Ericssonbolagtillkunder världen
över.
Utanför Japan används varunamnet
xCELLnt, alltså Excellent.
Slutligen kan sägas att det har startats diskussioner med J-Phone och NRJ om att komplettera system med, samt att installera nya
systemförWCDMA.
Japan kommer att vara det första landet
där WCDMA används, så det här skulle kunna ge Ericsson nyttiga erfarenheter, som kan
användas i andra länder.
Lars Cederquist
Efter underlag frän Conny Dahlfors och Hans Beijner
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Inga köer med simulerade tester
På Ericsson Infotech i Karlstad bygger ingenjörerna virtuella AXE-växlar. I vanliga arbetsstationer simuleras funktionerna i Ericssons världsberömda växel.
Tidsvinsterna är stora eftersom
mjukvarukonstruktörern slipper
testa ny programvara på "riktiga"
AXE-stationer.
• Länge var funktionstestema enflaskhalsi
utvecklingen av ny AXE-mjukvara. Teststationerna var stora och dyra, de krävde ordendigt med underhåll och funktionstestarna fick köra treskift för att hinna med utprovningen av ny programvara.
Men i mitten av 1980-talet konstruerade
Tord Ivarsson på Ericsson Utvecklings AB en
enkel simulator i sin dator. Köerna framför
AXE-stationerna minskade avsevärt när programvarukonstruktörerna kunde använda
datorn för enklare tester. Han blev belönad
som åretsförslagsställareoch ansvaret för
det nya verktyget flyttades till Ericsson
Utvecklings AB, UAB, i Karlstad.
Flexibel verktygslåda
Sedan dess har UAB:s Karlstadenhet blivit en
del av Ericsson Infotech och AXE-simulatorn
har utvecklats en hel del. Den senaste versionen går under namnet SEA, Simulated Environment Architecture.
- SEA:s stora fördel är flexibiliteten, berät-

tar Patrick Carlén, marknadsansvarigförSEA
på Infotech.
- Dagens AXE-generation, AXE 10, är väldigt komplex och det är svårt att bygga ett
enda verktyg som passar alla typer av simulering. Därför har vi byggt SEA som en verktygslåda där konstruktören eller funktionstestaren väljer vilka delar som ska
användas för att simulera den aktuella
tillämpningen.
SEA:s användare finns runt om i hela
Ericssonvärlden, främst där man utvecklar
ny programvara till AXE, men även inom
programvaruproduktion, kundsupport, felsökning och utbildning.
Sparar tid och pengar
Med jämna mellanrum uppgraderas hårdvaran i AXE och då måste Patrick Carlén och
hans kolleger i sin tur anpassa simulatorerna.
- Ibland händer det att vi liggerförehårdvarukillarna på UAB, berättar Magnus Einarsson. Simulatorn är färdig innan det som ska
simuleras är klart och det är en stor fördel.
- Då slipper mjukvarukonstruktörerna
vänta på hårdvaranföratt testa sina nya program. Vid framtagandet av APZ 212 30 kunde
till exempel ledtiden för UAB kortas med
månader.
På Ericsson i Köpenhamn jobbar drygt 100
personer med mjukvaruutvecklingförAXE
Wireline. Thomas Albrink är ansvarigförden
simulerade testmiljön.
- VI var bland deförstaanvändarna av SEA
och vinsterna har varit stora. Framtilljanuari 1999 hade vi 15, ständigt fullbokade, AXEstationer stående här. I dag har vi två. Vi an-

Patrick Carlén och
Magnus Einarsson
med en framtida
version av SEA,
Ericsson Infotechs
simuleringsverktyg
för AXE, som gör
det möjligt att
plugga in sin lap top
i en växel och köra
simuleringar i fält.
Foto:
Niclas Henningsson

vänder SEA förfleratyper av tester ochföratt
förbereda för systemintegrationen.
- Och folk är mindre rädda för att experimentera med olika konfigurationer, fortsätter Thomas Albrink. Det kan vara lite oroligt
att dra igång en stor AXE-station. Det är dyra
saker och ingen vill ju ställa till med några
problem.
För närvarande planerar Patrick Carlén
och kollegorna i Karlstad att bredda användningsområdet för SEA. I framtidens nät får
AXE sällskap av nya typer av noder, Cello och
Telorb bland annat, och då ökar behovet av
att simulera hela eller delar av nätenföratt
kontrollera att varje knutpunkt verkligen
fungerar.
Dessutom kan simuleringsarkitekturen

användasföratt simulera andra plattformar
än AXE, till exempel Cello och Telorb.
- Vi tittar också på en version av SEA för
operativsystemet Linux, berättar Patrick
Carlén. I dag kör vi på Unix men med Linux
kan användarna köra testema på PC. Då kan
man ta sin lap top, koppla in den på en AXE
ute i nätet och köra simuleringar i fält.
Niclas Henningsson
frilansjournalist

m infotech.ericsson.se/tsp/products/sea/
O infotech.ericsson.se/tsp/products/sea/
Eä infotech.ericsson.se/tsp

STF Kompetens - Skandinaviens största kompetensutvecklare inom telekombranschen och ett komplett utbildningsföretag för 2000-talets kompetensutveckling.

Bygg på med rätt kompetens
Den nya kurskatalogen för IT- och Nätteknik från STF Kompetens

Ar du intresserad av utbildning inom områdena

är här! En kurskatalog som egentligen är två, eller dubbelt så bra

• Ledarutveckling ring Elsbeth Sjöstedt 031-700 93 93 86

som vanligt!

• Projektledning ring Mats Wadman 0480-42 80 33

Vi har samlat heta utbildningar på IT- och Nätteknikområdet från
såväl STF Kompetens som STF Ingenjörsutbildning i en gemensam
katalog för att göra det enklare och mer spännande för dig att hitta
rätt. Mer spännande tycker vi, därför att vi nu är betydligt starkare

• Call Center och Help Desk ring Sig-Britt Fransson
040-24 97 10
• Akademisk utbildning ring Barbro Bursell 040-24 97 13

och utbudet vassare. Vi är 170 medarbetare som är beredda att

Eller gå in på vår hemsida www.kompetens.stf.se

kompetensutveckla dig och ge ditt företag utvecklingskompetens.

Där finns alltid senaste nytt på kursfronten!

Kurslokalerna står och väntar och all övningsutrustning är intrimmad.
Ring 020-77 55 77 så skickar vi den nya kurskatalogen för IT- och
Nätteknik omgående till dig! Eller ring Urban Wiklöf 0480-42 80 27
eller Anders Hammarstedt 08-613 82 25 och prata teknikutbildningsbehov.

STF Kompetens - din affärspartner när det gäller kompetent utveckling.
www.kompetens.stf.se.
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Voltage Detector with built-in delay circuit S-801 Series
Features Low current consumption 1.3 n A typ.(VDD=3.5V)
High precision detection voltage ± 2.0%
3 types of delay time 50ms, 100ms, 200ms
Detection voltage range 2.2 to 6.0V (0.1V step)
Small package 5-pin SOT-23-5 (2.8 x 2.9 mm)
Space
reduction

Low Dropout CMOS Voltage Regulator S-818 Series

ak output current 30BB*A capaetep.OV output product VIN=6
Low dropout voltage ITOmV t\ p (5.0V output product, [<
A ceramic capacitor(2 u Fen mote) can be u*ed as an output cap.

Super Small CMOS Voltage Regulator S-817 Series
IV s t o p I

High precision *2.0%
(ca amk capacitor of 0.1 /i Y or more)
Super »mall package SC-82AB (10*2.3 mm)

90T-23-5(2.8* 29 mm)

Seiko Instruments Inc.
SI1 Sweden Representative office
Sweden
Phono Fax
• I fc-38 10-35
E-m.iil . sii8eqruppen.se

UK Branch

Phone - i (-(0)1403 246 766
Fax
t44-(0)1403246751
1 -mail buttv 9dial.pipex.com

SII Atlanta Representative office
Atlanta Phone (-1-770 804 642
Fax
»-1-770 804 6426

OK IDT. Hur kan ni öka mitt
systems bandbredd?

Innovativa
kommunikationskretsar.
Vare sig du håller på med
ADSL, voice-over-IP (VoIP) eller
tredje generationens
mobilsystem (3G) gör IDT det
möjligt för dig att utveckla
system med de bästa
prestanda.
IDT har lösningar som
uppfyller dina
bandbreddskrav:
• Marknadens snabbaste
kommunikationsminnen,
FIFO och multiportsminnen
• Den innovativa
hög presterande SRAMarkitekturen ZBT (Zero Bus
Turnaround) eliminerar
väntecykler
• Kommunikations ASSP:er
som inbyggnadsprocessorer,
TSI/TDM-switchar, ATM PHY,
SAR och switchkretsar
• Hög presterande logik och
klockstyrkretsar
IDT's kommunikationskretsar
är utvecklade för dagens
och morgondagens mest
krävande data- och
telekommunikationstillämpningar. Med IDT's
lösningar kommer dina
produkter snabbt ut på
marknaden och med
prestanda som slår dina
konkurrenter med häpnad.
Läs mer på vår hemsida
www.idt.com

© 2 0 0 0 Integrated Device Technology, Inc.
ZBT and Zero Bus Turnaround are trademarks of Integrated
Device Technology, Inc. and the architecture is supported
by Micron Technology, Inc. and Motorola, Inc. The IDT
logo is a trademark of Integrated Device Technology, Inc.
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Dubbelt
så bra
Arets chef är tu och heter Eva Söderlind och Kristin Holmberg. Sedan
tidskriften "Chef" offentliggjorde
utmärkelsen har dagarna varit fyllda av intervjuer och gratulationer.
Delad grundsyn, förtroende och
prestigelöshet är Evas och
Kristins recept för delat chefskap.
>• "De har hittat en väg att vara chefer på egna
villkor genom att framgångsrikt dela på en
chefstjänst".
Så löd motiveringen när Kristin Holmberg
och Eva Söderlind på Ericsson Process and
Application Consulting (tidigare Business
Consulting) fick utmärkelsen Arets Chef. Kontakten träffar dem på deras kontor några dagar
efter prisceremonin. På deras skrivbord står
pampiga blombuketter, det hänger gratulationskort och lappar med glada tillrop på
bokhyllorna runtomkring.
Eva och Kristin utstrålar entusiasm och det
är tydligt att de varit vänner i många år. De
faller varandra i talet, ungefär som ett par tvillingsystrar. När den ena påbörjar en mening
kan den andra avsluta den.
Idén till att dela på chefsjobbet fick de för
ungefär fem år sedan. De hade arbetat tillsammans från och till sedan slutet av ao-talet, och
upptäckt att det var roligare när de gjorde projekt ihop. Framförallt gav deras gemensamma
arbete bättre resultat.
Vision blev verklig
På var sitt håll hade de blivit erbjudna chefsjobb, men tackat nej eftersom de tyckte priset
var för högt. Ändå var de lockade av chefsrollen, och sedan de läst några artiklar om delat
ledarskap föddes en tanke.
- Man tar ofta för givet att "chefskap är som
det är". Men tänk om det fanns ett annat sätt!
Vi formulerade en vision... säger Kristin.
- Det handlade om att göra ett roligt jobb

Eva har helhetssyn
och humanism, snabbhet
och pedagogisk förmåga.
Hon ser helheter och kan
förklara för andra.
Kristin om Evas bästa
egenskaper som chef

med rimlig arbetsbörda. Att pröva nya arbetsformer i en hierarkisk struktur, säger Eva.
Idén omsattes i verklighet när deras arbetsplats organiserades om och alla tjänster utlystes.
Eva och Kristin sökte en tjänst ihop och hade
formulerat massor av argument mot det motstånd de förväntade sig. Till deras förvåning sa
deras VD Leif Eriksson "vilken bra idé!".
- Han visste vilka för- och nackdelar traditionellt ledarskap har och kände sig hågad att
pröva något nytt, säger Kristin.
Idag har Kristin och Eva "prövat" i 3,5 år.
Snabbt såg de att det gick bra och att det var
lönsamt - trots att företaget faktiskt betalar två
löner. Det finns tre grundförutsättningar för att
delat ledarskap ska fungera, menar de.
- Man måste ha samma grundsyn. Om man
har det behöver man inte diskutera allt i vardagen, säger Kristin.
- Dessutom måste man ha absolut förtroende för varandra. Ibland uppstår svåra situationer, man misslyckas eller lyckas. Då måste
man kunna prata, annars spricker det. Och
man måste lita på den andres kompetens och
goda vilja, säger Eva.
Den tredje förutsättningen är prestigelöshet. Man måste kunna dela med sig av strålkastarglansen, glädjas både när man är i fokus
och när man inte är det.
Vad är fördelarna med att dela pä chefskap?
- Man blir modigare, det är lättare att ta tag i
svåra saker när man är två, säger Kristin.
- Tillsammans är vi mer kompetenta, båda
bidrar med sitt kunnande. Och vi kan ta större
grepp, vi orkar mer. Vi har bättre balans, visst
jobbar vi över när det behövs men sett över
hela året är arbetsbördan bättre, säger Eva.
Medarbetarna uppskattar också deras tydlighet. Vilket kanske är förvånande, eftersom
det är lätt att tro att läget skulle bli mer förvirrat
när två bestämmer.
- Men just för att vi är två måste vi ha pratat
ihop oss och formulerat tydliga mål, visioner
och förväntningar, säger Kristin.

Kristin ser
helheter och är
humanistisk. Hon
är eftertänksam
och uthållig.
Eva om Kristins bästa
egenskaper som chef
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Eva Söderlind och Kristin Holmberg är samspelta som få. När Kontakten bad om Evas visitkort hämtade hon ett. Men inte sitt eget, utan Kristins. "Jag hittade inte mitt eget" sa hon.
Foto: Alexander Farnsworth
Hur delar ni upp arbetet, rent praktiskt?
- Vi har inga bokade planeringsmöten, däremot pratar vi varje dag i telefon i bilen på väg
till jobbet. Då går vi igenom vad som har hänt
och vad som är på gång, säger Kristin.
- Ett annat "knep" är att vi inte har egna
papper, vi har allt i ett gemensamt plåtskåp.
Om jag går på ledningsmöte tar jag mappen
för ledningsgruppen, säger Eva.
- När vi började satte vi oss några sommardagar på mitt landställe. Vi skrev upp alla
arbetsuppgifter och såg hur vi skulle jobba
med dem. Snabbt formulerade vi en grundtes:
AUa ska kunna fråga vem som helst av oss om
vad som helst. Det har varit nyckeln, att ingen
möts av "det är inte mitt bord", säger Kristin.
Strategier och planering, ledningsfrågor och
lönesättning gör de tillsammans. Eva ansvarar
för ekonomi/administration medan Kristin ser
till marknadsföring och försäljning.
- Men vi jobbar inte så uppdelat i vardagen
och folk har vant sig att ibland är det jag, ibland
Eva som svarar på frågor, säger Kristin.
- Det enda vi inte har gemensamt är utvecklingssamtal. Relationen mellan medarbetare
och chef måste vara långsiktig, och man kan inte sitta två chefer framför en anställd, säger Eva.
Vad gör ni om ni tycker olika om något?
- Då slåss vi, säger Kristin och skrattar.
- Faktum är att vi aldrig hamnar i konflikter
även om folk har svårt att tro på det, säger Eva.
lag tror att det beror på att vi har samma
grundsyn och att vi respekterar att vi är olika
som personer.
- Eva är ivrig och beredd att rusa mot målet
medan jag vill analysera och fundera, säger
Kristin.
De båda cheferna umgås även på fritiden.
De träffas inte varje vecka, men familjerna
känner varandra väl. De skulle nog umgås mer
om de inte hade samma jobb. Det blir lätt
mycket prat om jobbet.
Tröttnar ni aldrig på varandra?
- Nej, nej. Det är på sätt och vis lite som med

familjen, man trottoar aldrig på varandra,
säger Eva.
- Det är mer att vi kan behöva ta en paus
från jobbet Men då ringer vi till varandra under helgen och pratar om annat, säger Kristin.
Skulle ni kunna tänka er chefsjobb på egen
hand?
- Vi vet att vi är kompetenta var och en för sig,
men jag skulle fundera mycket på för- och
nackdelar, säger Kristin.
- Just nu är jag chef och det är jätteroligt,
men jag känner mig i grunden som konsult.
Jag tror det gäller båda oss. Vi är inte inne i
"chefskarriären" nu, säger Eva.
Vad gör ni om den ena vill sluta?
- Då kliver vi av chefsjobbet båda två, det bestämde vi när vi sökte jobbet. Men det skulle
aldrig bli en överraskning att den ena vill lägga
av, vi skulle prata om det innan, säger Kristin.
- Om det var en överraskning för den ene, då
skulle vi bli osams! säger Eva och ler.
Vad är baksidorna med att dela på en chefsjobb som ni gör?
- Det finns faror och svårigheter om man
inte uppfyller grundförutsättningarna. Då
blir allt ett experiment med medarbetarna,
säger Kristin.
Vad har ni för tips till andra som vill göra
något liknande?
- Prata ihop er om viktiga frågor, säg nej om
det inte stämmer. Och ni kommer inte att bli
tillfrågade, så det gäller att ta initiativet själva.
Vi fick det här jobbet för att vi vågade fråga,
säger Eva.
- Det måste finnas en vision, och ni måste
våga föra fram den, säger Kristin. För vår del
kan jag säga att jag är stolt att vi fått pröva vår
vision just här, på Ericsson som är känt för att
skola de bästa ledarna i Sverige.
Henrika Lavonius-Norén
frilansjournalist
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Har du pejl på dina mail?
TA4|CLrV*E

brev via datorn till personer på jobbet
som man annars
kanske
aldrig
skulle kontakta.
Det är lättare att
vara spontan och
språket behöver inte
vara så formellt. Man kan
säga "hej" till nästan alla.
Men att det skulle ha rubbat
någon maktstruktur tror inte Mats
Edenius.
Visst finns det exempel på att kommunikationen ökat mellan olika nivåer i organisationer tack vare e-posten. Men vad som oftast
händer är att det skapas nya maktstrukturer,
eftersom det fortfarande bara är vissa som
använder sig av möjligheten.

E-postande har definitivt förändrat vårt sätt att jobba. I begynnelsen talade man om epost som befriande, hierarkinedbrytande, allmänt effektiv
och tidsbesparande. Men hur
fungerar det egentligen idag har vi verkligen blivit mer effektiva och befriade?
• "Jag ska bara kolla om jag har fått
några mail".
Känns repliken igen?
Lika ofta hörs kolleger sucka över inboxar
som svämmar över av förfrågningar de inte
hinner svara på eller svära över oönskade
kedjebrev.
- Man trodde att e-post skulle göra oss mycket friare att styra över vår tid, men istället har
många fastnat framför datom med högar av
e-post, säger Mats Edenius, doktor i företagsekonomi som forskar kring information och
kommunikation vid Handelshögskolan i Stockholm.
Modernt dilemma
När han 1997 i sin bok "E-mail - ett modernt
dilemma" beskrev vissa baksidor med e-post
blev han kallad bakåtsträvare. 1 dag är tongångarna helt andra - många företag och
organisationer har börjat se e-posten som ett
problem.
Johan Lundkvist på Ericsson Corporate IT
säger att e-post i dag är ett verktyg som företaget är helt beroende av, men som samtidigt
missbrukas ganska flitigt.
- Det största bekymret är att vi sprider för
mycket information till för många människor.
E-post är bekvämt för avsändaren men skapar
ofta problem hos mottagarna som riskerar att
drunkna i post.
Enligt Mats Edenius har de anställda fått
ytterligare ett stressmoment att handskas
med.
- Att gå igenom 40 e-post om dagen, där
flertalet är för långa, en del är rent obegripliga
och de flesta kräver ett svar så fort som möjligt
ger inte känslan av att man styr över sin egen
arbetstid.
Mats Edenius efterlyser gemensamma normer för hur vi bör använda vår elektroniska
postgång.

- Vi
behöver
e-post-etik!
Regler för hur vi
ska formulera oss
och hur snabbt det är
rimligt att svara till exempel. Vi kan inte bara skicka
iväg e-post Jut och dit utan att ta
ansvar för att informationen blir läst
och förstådd.
Enligt Mats Edenius är det företagsledningens ansvar att upprätta dessa regler. Men
man måste också själv reflektera över hur man
använder sin egen e-post.
- Vi får vara försiktiga så att e-posten inte
griper tag i våra liv och styr oss för mycket.
Kan öka stressen
Man bör definitivt reflektera över sitt eget beteende om man rör sig mot datorn så fort den
säger pling.
Men Mats Edenius är inte enbart negativ.
- E-posten har absolut potential. Speciellt
genom att den inte är bunden av tid och rum.
Men man måste använda den på ett bättre sätt
än vi gör idag, och man måste inse dess
begränsningar. Har man bråttom är det mycket bättre att lyfta telefonluren, menar Mats
Edenius. Då får man dessutom veta direkt om
mottagaren faktiskt förstår det man vill ha sagt.
Det kan visserligen vara rätt bekvämt att
e-posta jobbet när man är på Mallorca. Och
man kan gå upp mitt i natten och skicka iväg
den där genialiska tanken som dök upp i huvudet, innan man glömt den. Men att alltid vara

Tänk efter före
Det räcker ju inte heller att skicka ett e-post
och sedan tro att informationen
har gått fram. Kanske slänger che^
i k i T f / V l A I fen ditt brev i "skräp" utan att läsa
P * > R P ' T l ^ " V U det; han hade visst redan fått 50
Ufli S/1 fy
e-post den dagen.
I slutändan är det fortfarande så att små
JU / elektroniska brev över nätet aldrig kan
ersätta mänskliga möten i verkligheten.
- Det går alltid lättare att kommunicera
med en människa som man ser. Det ger så
tillgänglig gör också att vi blir mer stressade.
mycket mer information. Kroppsspråket inte
Och eftersom möjligheten att jobba alltid finns
minst, och alla de konventioner vi använder
där så är det lätt att känna krav på sig att uträtoss av har faktiskt ett syfte.
ta något - jobbet är med dig överallt och 24
Mats Edenius tycker att vi ska tänka efter
timmar om dygnet.
vad vi ska ha e-posten till. Om vi använder den
- Den moderna kommunikationstekniken
rätt så kan den hjälpa oss att styra bättre över
håller på att lösa upp gränsen mellan arbete
vår dyrbara tid.
och fritid för alltid. På ett sätt blir vi friare,
eftersom vi inte kommer att behöva vara på
Ulrika Johnsson
frilansjournalist
jobbet mellan nio och fem.
- Å andra sidan kommer vi säkert att utveckla ett starkt behov av frizoner, där vi får vara
TRE T I P S TILL E-POSTARE
helt i fred från all information som sköljer över
oss. Vi behöver tid för kontemplation.
1. Var noga med hur du formulerar dig. Slarva
inte bara för att det är e-post.
Främjar spontanitet
2. Använd inte e-post som ett smidigt sätt att
bolla över ansvar till någon annan utan att
En annan aspekt som ofta kopplas samman
följa upp vad som händer.
med e-post är att utseende, språk- och klädkonventioner inte har någon betydelse på nätet.
3. Känn dig inte tvingad att svara på all e-post
inom några timmar. Bestäm gärna i en vidaDärför skulle e-posten kunna verka för en
re krets vad som är rimligt, exempelvis två
mer jämlik kommunikation och det skulle i sin
dygn.
tur leda till plattare hierarkier.
Och visst har det blivit enklare att skicka

På tal om fördelar och nackdelar med e-post
Ylng-Jun Mao,
Ericsson Slmtek
Electronics,
Kina

Ade el Sharif,
Ericsson
Indonesia, Pvt,
Indonesien

- Det är bra att du
kan ta emot information och få kontakt utifrån när du
vill och var du vill
utan att behöva ta
hänsyn till landsgränser, tidsskillnader eller
avstånd.
- Det värsta med e-post är att man inte kan
leva utan det.

- Det bästa med
e-post är att det är
snabbt och enkelt.
Du kan använda
det när du vill och
det är lätt att vidarebefordra dokument
- Det negativa är att det är opersonligt och
att det är svårt att bedöma vilka brev som är
viktiga förrän du har öppnat dem. Alla meddelanden ser likadana ut tills dess.

Erhan Sayin,
Ericsson
Telekomunikasyon,

Anne Axelsson,
Ericsson
Utvecklings AB,
Sverige

Turkiet
- Det har underlättat våra möjligheter
att snabbt få ut information till hela
företaget. Det har
förändrat vårt sätt att kommunicera på ett positivt sätt. Men en svårighet är att man inte alltid
vet om man har skrivit till rätt person, om personen ifrågaprioriterar ärendet på samma sätt
eller om han eller hon kommer att svara.

- Det är skönt att
kunna
skicka
e-post precis när
man vill, tidiga
momar och sena
kvällar. Och ibland
känns det lättare att skriva till någon man inte
känner än att ringa.
- Det västa är det kan bli stressigt. Särskilt
om jag har varit borta några dagar. Då har det
ofta kommit väldigt många brev.

Data Converters

Industry's first
HDTV-compliant DACs.
DVDD DVSS

Triple, 10-bit (THS8133B) or 8-bit
(THS8134B) DACs with 80-MSPS
sampling rate
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TRILEVEL SYNC PULSE
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5-V analog supply and 3-to5-V
digital supply operation
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Direct drive of doubly terminated
75-Q. load into standard video levels
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200mV

Bilevel (SDTV) or trilevel (HDTV) sync
generation with 7:3 video/sync ratio

ITU.BT-656-compliant multiplexed
YPbPr/GBB input modes with
support for 4:4:4 and 4:2:2
sampling formats
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AVDD AVSS

Evaluation module with reference
design for sync timing generation
of HDTV formats

SYNC T

In production since June 1999, the THS8133B and THS8134B from Texas Instruments are the industry's first
DACs with HDTV sync. They are also the first DACs to be compliant with SMPTE 274M/296M and
EIA/CEMA 770-3 standards for HDTV. The integration of tri level sync generation within the DAC reduces

THS8133B from only $8.66,
THS8134B from only $6.62per
device in quantities of 1,000

component count and design complexity and saves board space. The THS8133B/34B can also generate
bilevel sync required for NTSC and PAL and are suited for applications including medical imaging, desktop
publishing and DTV The THS8133B/34B are two powerful devices in Tl's growing video product line.

www.ti.com/sc/hdtvdacs
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Åh vilket party!
Det svängde ordentligt när
Ericsson ordnade viewingparty under MTV-galan.
1 800 Ericssonanställda
från hela Stockholm samlades på nattklubben Heaven, som specialbokats för
kvällen, för en fest som
varade hela natten.

Åke Persson, chef för Ericsson
CDMA-Systems i San Diego.

• Det var trångt och svettigt i den
vackra före detta biografen, men
alla verkade stortrivas.
- Det är jättekul att träffa
gamla arbetskompisar igen.
Vi är sju, åtta
stycken här
1 800 Ericssonare festade loss på nattklubben Heaven i Stockholm under MTV-galan. På skärmarna visades
som jobbade
sändningen från Globen och i pauserna uppträdde bland andra hiphopparna Infinite Mass. Foto: Lars Åström
ihop i Karlskrona förut, Anne
publiken fick Ricky Martin som var det svåraste med arrange- terade Joakim Andersson på Diviberättade
Arleskog-Lilja
förärades priset för bästa manliga manget, men det löste sig till slut sion Multi Service Networks,
artist, medan Jennifer Lopez fick med pengar från Human Resour- DMN.
Anne Arleskog-Lilja på Ericsson
den manliga delens ovationer när ces, sa arrangemangets ansvarige,
Enterprise.
Lars-Magnus Kihlström
Inne på det stora dansgolvet var hon fick pris för bästa r'n'b. Gunilla Solheim från Corporate
lars-magnus.kihlstrom@lme.ericsson.se
det fullt. Runt väggarna hängde Hennes dekolletage kan ha varit Events.
fem jättelika bildskärmar där den bidragande.
Efter galan drog DJ Stonebridge
direktsända galan visades. StämBiljetterna såldes för 200 kro- igång diskot.
ningen i publiken var hög och i nor styck och erbjöds alla 20 000
- Det är rätt mäktigt med så
bland kändes det nästan som att anställda i Stockholm, 1800 fick många Ericssonare på samma
vara på plats i Globen.
plats.
ställe. Det enda negativa är att
Största jublet från tjejerna i
- Ändå var det ekonomin som det är så lång kö till baren, konsta-

Nummer till kolleger över hela
världen direkt i mobilen
• Nu kan Ericssonsöner- och
döttrar i Schweiz enkelt leta upp
telefonnummer och mailadresser
till kollegor över hela världen.
Lokalbolaget har gjort adressboken Global Directory tillgänglig
från WAP-telefonen.
- Om vi ska förklara för våra
kunder hur bra WAP-tekniken är
måste vi ju använda den själva,
säger Matthias Hall, IT-ansvarig
på Ericsson i Schweiz.
- Dessutom är den här tjänsten

väldigt praktisk när man är ute
och reser eller sitter på flygplatsen
och behöver slå upp telefonnummer till någon av kollegorna, fortsätter han.
Det är IT-enheten på lokalbolaget i Schweiz som har skapat
WAP-tjänsten som gör intranätets
adressbok tillgänglig från WAPtelefonen.
När användaren hittat rätt telefonnummer är det möjligt att
ringa direkt. Nu fortsätter enheten

Foto: Pressens Bild/Jonas Ekströmer

Mäktig Madonna

att utveckla tjänsten. Det ska bli
möjligt att även nå racom-nummer och kunna läsa Outlook-mail
på WAP-telefonen.
- Vi ska också utveckla en WAPversion av mobiloperatören
Swisscoms nätbaserade telefonregister. Vi tror att den kommer
väcka stort intresse, avslutar
Matthias Hall.
Ulrika Nybäck
ulrika.nyback@lme.ericsson.se

• Globen tronade som ett mystiskt
rymdskepp i kölddimman inför
MTV-galan som lockade världens
musikelit till Stockholm. 9 000
åskådare bevittnade galan på plats
i den futuristiskt och fantastiskt
dekorerade arenan. Bland uppträdandena märktes bland andra All
Saints, U2, Ricky Martin och Madonna. Popens gudinna nummer
ett förärades med Best Female och
Best Dance och applåderna ville
aldrig ta slut när hon steg upp för
att ta emot sina utmärkelser.

FIRMA ERIC & SON
VÅRT JOINT VENTURE M0>
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Utmärkelse
till Ericsson *
i San Diego
Ericsson CDMA Systems
har utsetts till San Diegos
bästa arbetsgivare 2000. Utmärkelsen går till CDMA
Systems för att "De genom
ett utmärkt ledarskap fått
sina medarbetare att känna ^
sig värdefulla och bli produktiva".
>• Priset har hög status i teknikindustritäta San Diego.
Vinnaren utses av The Society of
Human Resources Management,
SHRM. Det är ett forum som arbetar för att öka medvetandet och
förståelsen för den mänskliga
arbetskraften hos företags- och
statsledningar.
Priset delas ut i tre olika katego- -y
rier med hänsyn till företagens
storlek och det är i klassen "Stora
företag" som CDMA Systems har
tagit hem segern.
Snabbt produktiva
- Det här känns naturligtvis väldigt
roligt, inte minst med tanke på att
vi bara funnits här i ett och ett halvt
år ännu, säger Åke Persson, chef
för CDMA Systems i San Diego.
Det var våren 1999 som Ericsson,
fast beslutna att även satsa på mobilssystemet CDMA, tog över Qual- •_
comms infrastrukturdivision i San
Diego med 1 300 anställda.
Därefter har man på kort
tid lyckats ta fram ett par riktigt
konkurrenskraftiga produkter och
Åke Persson berättar att stämningen bland personal och ledning är
mycket god.
Lättare att rekrytera
Det var också ett par av de anställda på CDMA Systems som anmälde företaget till SHRM. Förutom
äran underlättar priset en del
av CDMA Systems kommande
arbete.
- Framförallt blir det lättare för
oss att rekrytera professionella
medarbetare. Konkurrensen mellan högteknologiska foretag är
stenhård här i San Diego, vilket gör
att duktiga tekniker är hett eftertraktade. Som företagsledare är det
därför en fördel att kunna visa upp
en sådan här utmärkelse, säger Åke
Persson.

*

Jenz Nilsson k
jenz.nilsson@lme.ericsson.se

Nr.19, 23 november, 2000
1 Ericsson, HF/LME/DI,
Rum 811023,
126 25 Stockholm

kontakten

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

PÄ GÅNG
4-9 december deltar Ericsson på mässan Telecom
Asia 2000 i Hong Kong.
5 december lanserar divisionen för Global Service
sin globala produktportfölj i Hong Kong.
8 december hålls Ericssons Guldmedaljfest i Globen, Stockholm.

Tre nyckelpersoner har rekryterats till ledningen för
Division Consumer Products.
Ericssons mobiltelefon R380 World lanserades på
Comdex mässan i Las Vegas.
Bolagsledningen planerar att till nästa år komma
igång med ett nytt aktie- och optionsprogram för att
locka och behålla personal.
Från 1 januari 2001 kommer affärsenheten för Home
Communications att ingå i Division Multi-Service
Networks.
Det nya Internetprotokollet Ipv6 ger så gott som obegränsat med adresser till framtidens elektroniska
kommunikation. Ericsson, BT Wireless och SmarTone har tillsammans gjort lyckade tester av protokollet i GPRS-nät.

PÅ NYA JOBBjHBnHHHMB
Rättelse: Sara Mazur utnämns 1 december till expert
inom området Radio Network Performance at Access
Networks, Ericsson Research.
Lars Josefsson, Ericsson Microwave Systems, har
utnämnts till senior expert inom området Antenna
Systems.

Hela redaktionen samlad i lokalerna på Telefonplan. Med fem nya medarbetare blir det en nystart för tidningen med en drygt 60-årig
«£" historia.
Foto: Eduardo Valenzuela

62-årig nyhetsprofil
får nya kontakter
-^ I redaktionen på Kontakten finns
flera nya ansikten. Men uppdraget
är detsamma som det formulerades i det första numret av tidningenförsnart 62 år sedan.
• Premiärnumret av Kontakten i januari
1939 började med följande rader: "När ett
företag växer, blir det tyvärr allt svårare för
den enskilda medarbetaren att hålla kontakt med verksamheten utanför det egna
området. Behovet av en personaltidning
uppstår."
Denna formulering gäller i allra högsta
grad fortfarande.
Faktum är att den blivit än viktigare,
eftersom Ericsson sedan dess vuxit till
drygt loo ooo medarbetare i fler än 140 länder.
Men Kontakten är mer än en intern personaltidning. Den är en unik, koncernövergripande företagstidning som saknar
motsvarighet i Sverige.
För att bli ännu bättre på att informera
om vad som händer inom Ericsson har redaktionen förstärkts.
De senaste veckorna har fem nya redak-

jGrdfcqfefe^g

törer anställts: Jesper Mött, Sara Morge,
Lars-Magnus Kihlström, Jenz Nilsson och
Tonya Ulbum samt fotografen Ecke Kuller.
Sedan tidigare arbetar Gunilla Tamm, Ulrika Nybäck och Lars Cederquist som redaktörer, Lars Aström som fotograf, Solveig
Sjölund med distriubtion och Suvi Nurmi
med annonser.
Eric Peterson från Ericsson Review knyts
till Kontakten för att arbeta med teknik-

sidorna. Och Mats Lundström, frilans, håller i omvärldsbevakningen.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är
som tidigare Lars-Göran Hedin. Henrik
Nordh är nytillträdd som redaktionschef,
och Pia Rehnberg återgår till sitt tidigare
arbete som redaktionssekreterare.
Varje redaktör på Kontakten har ansvaret för bevakningen av en divison.
Redaktörernas ansvarsområden är fördelade så här: Gunilla Tamm är ansvarig
för Mobile Systems, Ulrika Nybäck for
Consumer Products, Jesper Mört för
Internet Applications & Solutions, Sara
Morge för Data Backbone & Optical
Networks, Lars-Magnus Kihlström för
Multi Service Networks och Jenz Nilsson
för Global Services.
Artikeln i premiärnumret 1939 slutar
med följande två meningar: "Ni äro alla
välkomna med goda uppslag för att göra
tidningen mera läsvärd. Redaktionen riktigt längtar efter goda historier från det
dagliga arbetet".
Det gäller dagens Kontakten också. För
lika mycket nu som då är vi beroende av er
för att kunna göra en riktigt bra tidning.
Henrik Nordh
henrik.nordhOlme.ericsson.se

Martin Bäckström, Ericsson Radio Systems, är
utnämnd till expert inom området Packet Bearer
Service Within Mobile Communications Systems.
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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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PLATSANNONSER I KONTAKTEN NR 19 2000

• Här finner du aktuella
lediga tjänster inom
Ericsson. Dessa tjänster
utannonseras också i Rekryt varifrån dessa annonser är hämtade. Rekryt
hittar du på webben under
http://rekryt.ericsson.se
• Nästa JobbNytt kommer
med Kontakten den 7 december.
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Medan vi skapar den
femte generationen
presenterar vi en ny storhet.

Får vi presentera en helt ny storhet som kommer att vidga dina vyer när det gäller bildskärmsarbete.
LG Electronics som är en av världens största tillverkare av LCD/TFT-skärmar, leder genom
forskning och tekniska framsteg utvecklingen av framtidsprodukter inom detta område. Bland annat har
man nyligen satsat 15 miljarder kronor på de nya fabriker som inom ett par år ska producera femte generationen platta LCD/TFT-skärmar. Dessutom är man, genom innovativ digital teknik, föregångare inom
produktområden som DVD-spelare och CD-brännare med mera.
Vår nya storhet är en 22" LCD-skärm med en fantastisk upplösning av 1600 x 1024 pixels. Den
ger dig ett optimalt arbetsredskap.
Vår platta LCD/TFT-skärm är en av marknadens största och något alldeles extra att se upp till.

@LG
LGE Sweden AB
Domherrevägen 11, 192 55 SOLLENTUNA
Telefon: 08-544 738 00
Kontakt: Magnus Sarin, mailadress: sarin@lge.com

I/I

22" LCD/TFT Monitor
Gläd dina ögon, vidga dina vyer
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of all, a winning spirit If you are very ambitious, ändringar i ärenden. Vidare underhåller Du vårt arsmart creative, fun, outgoing, persistent have an kiv med originalhandlingar samt initierar utbetaloutstanding drive, social, analytical, spread enthuningar av uppfinnarbelöningar.
siasm into your surroundings, an achiever with an Du bör kunna arbeta självständigt och ha goda
ERICSSON TELECOM AB. TELEFONPLAN
entrepreneurial spirit and think Mobile Internet kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet från
Om du vill vara mitt i framtiden, välj röst data och
could be as much fun as a Friday night out (or any
liknande arbetsuppgifter är starkt meriterande.
multimedia. Välj kreativitet, öppenhet och personnight). Then you are invited to have the opportuniligt förverkligande. Välj konvergens, välj ENGINE,
ty to join the Marketing and Sales Support Unit forKontakta: Anders Molker, 031-747 2016,
välj Division Multi Service Networks (DMN). DMN
Mobile Internet Applications Team and pursue ouranders.molker@emw.ericsson.se. Ericsson Radio
söker motiverade medarbetare som känner ett
goals.
Systems AB, KI/ERA/SL/H Anita Strömkvist 164 80
starkt engagemang för sitt arbete. Bli en del av ett
Stockholm, anita.stromkvist@era.ericsson.se.
visionärt lag som hängivet arbetar för att leda utAdministrative assistants
vecklingen mot nästa generations nätverk och som
• We are looking for highly skilled administrative
visar vägen på en marknad med en snabb utveckERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
assistants. If you would like to work in an internaling.
tional and dynamic environment with the opportuDu som år serviceinriktad och gillar att jobba på
nity to develop both professionally and personally,
Administrator
ett ställe där det händer mycket helatiden,ta en
you are the right person for this position. As admititt! Vi år idag 45 personer som arbetar med pro• Vi söker dig som vill ta ansvar för all adminstranistrative assistant for our Sales Regions, we need
gramvara till nästa generations mobiltelefonition inom teamet Staffing. En stor del av vår verkone for The Americas and one for Asia Pacific; you
system baserade på WCDMA-teknik.
samhet är rekrytering, och du kommer att få ansvar
will be part of activities both external and internal.
för all rekryteringsadministration. Du kommer även
You will be handling day-to day contacts and correSekreterare
att lägga ut annonser på olika jobb-sajter och
spondence, both within the company and with clihandha kontakter med sätterier och medier i sam• Nu söker vi en sekreterare till vår ständigt växanents, arranging meetings and conferences in Sweband med annonsering i tryckta medier. Andra vikde konstruktionsavdelning. I arbetsuppgifterna ingden and abroad, overhead production as well as
tiga ansvarsområden är att aktivt söka intressanta
år att ta hand om nyanställda, att anordna seminatravel planning. To be successful in this job, you
ev på olika jobb-sajter och att ansvara för att internrier, att anordna föreläsningar, att underhålla avdelshould be able to work both in teams and individudebitera uppkomna kostnader i samband med reningens websida, att fixa sociala aktiviteter, att boally, be flexible and have a positive mindset We hakryteringar.
ka resor, att sköta fakturahanteringen, att beställa
ve high demands on integrity and professional
konsultuppdrag, att beställa ny datorutrustning etc
Du kommer även att ansvara för introduktionssestandards.
Du stöttar dessutom avdelningschefen i hans arbeminarierna för nyanställda, såväl sprida kunskap
You enjoy working with people in a fast-paced
te.
om seminarierna som att vara ansvarig för varje tillenvironment where proficiency in English and Swefälle som f n är var fjortonde dag. Du har arbetat
Du bör vara van vid sekreterararbete på en större
dish, both written and spoken, is requirement as
flera år inom Ericsson med administration, och beavdelning, vara stresstålig (många personer att prawell as professional skills in Microsoft Office. Expehärskar engelska i tal och skrift.
ta med varje dag), ha förmåga att arbeta självstänrience from similar work and knowledge of our
digt och att hålla ordning på och fixa många saker
company is meriting. We quickly recognise and resamtidigt Du behöver behärska engelska väl i tal
Kontakta: Anette Spångberg, 08-7)9 92 98, anetward talented self-motivated individuals and if you
och skrift Naturligtvis är erfarenhet av arbete på
te.spangberg@etx.ericsson.se. Ansökan:
would like to join those already here, send your CV
Ericsson en merit
anette.spangberg@etxericsson.se.
with a covering letter as soon as possible.

Sekreterare
• Till Functional Area Projects, en av enheterna inom DMN, söker vi flera sekreterare. FA Projects huvudsakliga ansvarsområde är att hantera projekt
som beställs av marknadsenheterna eller produktprogrammen och integrera och leverera kompletta
lösningar till kund. Vår vision är 'alltid i tid med rätt
lösning'.
Vi söker skickliga och drivande sekreterare som
genom hög servicenivå kan bidra till vårt resultat
Goda baskunskaper i Office-paktet samt Front Page
är viktiga, men ännu viktigare är hög servicenivå
och god, övergripande administrativ förmåga. Coda
kunskaper i engelska är nödvändigt då många inom organisationen är engelsktalande.

Contact: Adam Reuterskiöld, +46 8 404 65 83, Stefan Erlandsson, -1-46 70 519 0709. Application: Administrative assistants/Market & Sales Support Adam Reuterskiöld. cool.jobs@bctericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Kontakta: Martin Rolf, 08-585 31 418,
Martin.roK@era.ericsson.se. Ansökan: Sekreterare
till konstruktionsavdelning WCDMA, ref nr:
FR/H 1706, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren, 164 80 Stockholm,
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
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vara deltagare och protokollförare på våra ledningsmöten. Inom projektsupport kan Dina uppgifter vara allt från att säkerställa att rapportering fungerar,
hålla vår websida uppdaterad såväl som hjälp med
projektstyrning etc
Det är önskvärt att du har erfarenhet från administrativt projektarbete eller annan administrativt
koordinerande roll och ett krav är att du behärskar
svenska och engelska i tal och skrift Du har ett gott
ordningssinne, lätt för att kommunicera och samarbeta samt förmåga att arbeta både självständigt
och i team. Självklart är du positiv och serviceinriktad. VI behöver dig nu.
Kontakta: Rolf Broström, 08-585 340 97,
rolf.brostrom@era.ericsson.se. Ansökan: ASSISTENT
& PROJEKTSUPPORT, Ericsson Radio Systems AB,
Charlotta Åkerström KI/ERA/DSA/H, 164 80
STOCKHOLM, charlotta.akerstrom@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
We can offer you an exciting and stimulating work
environment where you can develop your professional career while we at the sametimedevelop
and grow our business! Division Global Services is
fast becoming recognized as the face of service excellence in the new millennium. As one of six divisions of Ericsson, our role is to deliver exceptional
customer service as an integral part of the Ericsson
offering. We are now looking to expand in order to
face the very exciting challenges ahead and you
could be a key element in our success. To find out
more about this new force in service solutions
please visit our website at:
http://globalservices.ericsson.se
Telecom Management & Professional Services is
a Service Business tine (SBt) within Global Services, consisting of five practices responsible for the
development and marketing of advisory services,
integrated systems solutions and operation related
services in a muttivendor environment for operators and service providers so that they can manage
their business in a profitable and competitive manner.

Secretary

Corporate Production har ett koncern ansvar för att
We are looking for an experienced secretary to
utveckla och driva Ericssons fabriker och first-tier
Ericsson Telecom AB, Älvsjö work with us at Network Management and Service
leverantörer,tillfabriker i världsklass med fokus pä
Avdelningen är en del av produktenheten IP Back-Assurance. You will be based at Esplanaden 3C in
leveransprecision, ledtid och kvalitet I vårt ansvar
bone Networks. Vi ansvarar för att ta fram nätlös-Sundbyberg. You will assist the Practice Manager
ligger också att driva produktions synergier. Corponingar för IP nät för interna och externa kunder. and his personnel in their daily work; such as office
rate Production består av avdelningarna Produc- Avdelningens uppgifter omfattar: Produkter för IPadministration, facilities management travel manation Processes, OPD Internal Suppliers S Alliances,
network management Definition av arkitektur för gement meeting management information manaProduction Development och Projects, totalt ;5 nya nättillämpningar som ex.vis VPN. Ansvar förgement incl. web and unit expense management
personer i dagsläget
We believe that you have the ambition to develop
tredjepartsprodukter som värt routerprogram från
within the unit and take more responsibility.
Juniper
Networks.
Interoperabilitetstestning
av
IP
Kontakta: Anna Wennerholm, 08-719 4517, anAdministrativ
Assistent
You should have an education within administranätlösningar.
Avdelningen
finns
i
Älvsjö
men
har
na. wennerholm@etx.ericsson.se. Ansökan: Sekretetion and some years experience as a secretary/assiockså en utvecklingsenhet i Berkeley, USA
VI söker nu en administratör/assistent som vill
rare FA Projects, Ericsson Telecom AB, TN/ETX/X/H
stant You have a good command of MS Office,
arbeta inom dessa områden och stödja oss med
Anna Wennerholm, 126 25 Stockholm,
Dreamweaver and Internet You should be a teamadministrativa uppgifter. Som administratör/assiAssistent/Administratör
staffing@etxericsson.se.
player and be able to work independently. A positistent kommer du att arbeta tillsammans med hela
• Vi söker dig som vill arbeta som assistent admive mind and fluency in English are necessary in our
Ericsson organisationen. Utöver de vanliga administratör och sekreterare på vår avdelning. Du kominternational unit
nistrativa uppgifterna, såsom resebokningar, introERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG
mer att vara spindeln i nätet i en verksamhet som
duktion av nyanställda, arrangera konferenser, inär under stark utveckling och expansion. Som avEricsson Cables AB, är en kunskapsbaserad orgaköp och fakturahantering etc, kommer du att vara
Contact: Mikael Balte, +46 8 508 783 41,
delningens administratör ansvarar du för forecast
nisation med stor erfarenhet av kabel och nätlösdirekt involverad i våra aktiviteter samt vara deltamikael.balte@era.eric5Son.se, Karolina Medin, Huekonomiuppföljning och utfall, fakturahantering
ningar. Vi erbjuder system och lösningar för termigare och protokollförare på våra ledningsmöten.
man Resources, +46 8 585 342 77, karolina.meoch inventarier. De administrativa arbetsuppgifternering och skarvning i telekom- infokom- och kraftDu har också en självklar plats i det utvecklingsardin@era.ericsson.se. Application: SECRETARY, Ericsna omfattar också att fungera som avdelningens
nät Network Technologies, inom Ericsson Cables,
bete vi ständigt jobbar med i den egna organisatioson Radio Systems AB, CH Karolina Medin, SE-164
sekreterare, ansvara för reseplanering och uppföljhar idag ca 1100 medarbetare, tås mer om oss på
nen.
80 Stockholm, karolina.medin@era.ericsson.se.
ning, headcount m.m. Det är viktigt med vårt ansikvår internetsajt: www.ericssonje/cables.
I denna tjänst krävs att du har en stark förmåga
tet utåt och det innebär att du har huvudansvaret
att strukturera, är serviceinriktad, positiv och gillar
för utvecklingen av avdelningens hemsidor på intSekreterare
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON.
att jobba på en avdelning där uppgifterna är myckranätet VI söker dig som behärskar engelska och
• Teknikdivisionen inom Network Technologies
STOCKHOLM
et varierande och där det finns stora utrymmen för
svenska i tal och skrift, har datorvana som trivs i dybestår idag av ca 140 medarbetare fördelade på ett
egna idéer och initiativ.
Koncern funktion Juridiks uppgift är att tillföra
namisk miljö med många kontakter och varierande
antal avdelningar och sektioner. Vi söker nu en ertilläggsvärdentillden operativa verksamheten gearbetsuppgifter!
sättare för vår sekreterare som har gått vidare med
nom att ge juridisk service av högsta kvalitet med
Kontakta: Roland Jansson, 08-757 26 06,
andra arbetsuppgifter inom företaget Dina arbetbästa kompetens och god tillgänglighet Funktioroland.jansson@era.ericsson.se, Christer Dehlin,
Kontakta: Lennart Norell, -1-46 8 719 8756, el. 070suppgifter blir div. sekreteraruppgifter som bl.a renens kunder är i första hand moderbolagets styrel08-757 28 72, christer.dehlin@era.ericsson.se. An577 8977, lennartnorell@etxericsson.se. Ansökan:
seadministration, dokumentation, protokollskrivse, företagsledning och affärsenheter. Den person
sökan: ADMINISTRATIV ASSISTENT, Ericsson Radio
Assistent/Administratör, Ericsson Telecom AB,
ning telefonservice, inköp av kontorsmateriel och
vi söker skall ingå i ett team i ledningen av KonSystems AB, Charlotta Åkerström KI/ERA/DSA/H,
ÄV/ETX/D/H Slavica Cale, 126 25 Stockholm, appdyl. samt vara den sammanhållande länken inom
cernfunktion Juridik.
164 80 Stockholm, charlotta.akerstrom@era.ericslyjob@etxericsson.se. Ericsson Radio Systems AB,
gruppen. Du kommer att arbeta parallellt med en
son.se.
KI/ERA/SM/HS Susanne Holmene, Susanne holmesekreterare inom samma division.
Sekreterare/Assistent
ne@era.ericsson.se.
Vi söker dig som har gymnasiekompetens eller
I arbetet ingår, förutom att ge sedvanlig sekretemotsvarande. Du bör vidare ha erfarenhet av att arERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
rarassistans till vår chefsjurist att delta i olika arbeta som assistent/sekreterare, gärna från liknande
GÖTEBORG/MÖLNDAL
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
betsgrupper, föra protokoll, förbereda Ericssons boföretag. Du är en positiv och utåtriktad person som
Vid vår expanderande patentenhet i Mölndal skallSupply Control är en relativt ny funktion inom Corlagsstämma (tillsammans med övriga på enheten)
tycer om att ge service och ha många bollar i luften
ovanstående
befattning
tillsättas.
Enheten,
som
och seminarier. Generellt gäller att drivande samarsamtidigt Du är stresstålig, ordningsam, har förmåporate Supply S IT, som på corporatenivä ansvarar
idag
består
av
fem
patent
ingenjörer
och
en
pabeta med övriga i teamet Kontaktnätet är brett och
ga att prioritera och fatta självständiga beslut Dina
för Flow Control Centers, Distribution och Capacity
tentadministratör,
utökas
för
att
självständigt
kundatakunskaper är mycket goda, framför allt i OffiDimensioning. Idag år vi 6 personer men vi beräk-internationellt Vi erbjuder dig ett självständigt arna handlägga patentärenden under alla dess fa- nar bli 12-15 personer inom det närmaste halvå- bete där du får möjlighet att använda dina språkcepaketet och Outlook. Du har mycket goda kunser. Härigenom kan vi erbjuda intressanta arbeten
skaper i svenska och engelska i både tal och skrift
ret Vi arbetar med att säkerställa att vi globalt har kunskaper och utveckla din kompetens som admii en dynamisk miljö med stora möjlighetertillen supplykedjan rätt strukturerad, dimensionerad efnistratör.
personlig utveckling ochtillatt vara med att påverter våra kunders behov samt att de fysiska trans- Vi tror att Du som söker till oss är en positiv och
Kontakta: Towe Aastrup, 08-764 04 85, towe.aaka och utveckla arbetssättet
flexibel person med gott omdöme och mycket god
porterna fungerar sä att leveranserna kommer
strup@eca.ericsson.se, Tomas Adebäck, 08-764 09
förmåga att kommunicera med andra. Troligen har
Enheten skall i vissa avseenden vara en gemenfram i tid.
99. Ansökan: Sekreterare, Ericsson Cables AB,
du redan några års erfarenhet av sekreterararbete i
sam resurs för andra Ericssonföretag i regionen,
SL/ECA/N/H Elisabet Roos, 172 87 Sundbyberg,
en internationell miljö. Ett krav är att Du har mycket
med vilka vi redan idag har ett mycket nära sa- Assistent & Projektsupport
recruitmentsl@ex 1 .eca.ericsson.se
goda kunskaper i svenska och engelska samt i Offimarbete.
Vi söker nu dig som skall vara assistent till vår Vicepaketets applikationer.
ce President för Supply Control och även fungera
Patentassistent
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM
som projektsupport till den övriga verksamheten.
Kontakta: Ann-Katrin Ekstrand, 08-719 4507, annSom assistent/projektsupport kommer du utöver
Mobile Internet is presenting our customers and Du kommer främst att handha våra formella konkatrin.ekstrand@lme.ericsson.se, Maria Clewemar,
de vanliga administrativa uppgifterna, såsom resewe a giant world of new business opportunities. takter med interna och externa patentombud samt
Personal, 08-719 3448, maria.dewemar@lme.ericsbokningar, introduktion av nyanställda, arrangera
We need to conguer this rapidly expanding area patentmyndigheter. Du förbereder och lämnar in
son.se. Ansökan: Sekr/Ass DJ.
konferenser, inköp och fakturahantering etc, vara
with the help of ambitious goals and objectives, patentansökningar, bevakar frister och uppdaterar
sarah.medsjo@lme.ericsson.se.
direkt involverad i våra aktiviteter och projekt samt
motivated and skilled people and, most importantvår patentdatabas med händelser och statusför-

CAPPUCCINO. Sinikkj MiMtinon/PmMns Bild

En av hörnstenarna
i dagens och morgondagens
"Multiservice-nät",
liksom i de 3G mobilnät som nu
börjar byggas, är ATM-växeln AXD301, utvecklad på
kort tid av Ericsson ATM/IP Switch
Development
i Älvsjö. De korta utvecklingstiderna,
liksom hög
kvalitet och måluppfyllelse uppnår vi genom en liten,
sammansvetsad
organisation där det är tillåtet
att
våga utöver det vanliga. En bidragande orsak är också
att vi har allt från design av kretsar och programvara
till test av kompletta nätlösningar i ett och samma
hus. Vårt huvudkontor ligger i Boston, USA.

både till dig som är nyutexaminerad civil- eller högskoleingenjör och till dig som har några års erfarenhet
av test, eller av HW/SW-design. Eftersom vi strävar mot
automatiserad testning är kunskaper och intresse för
programmering ett plus. Viktiga egenskaper är envishet
och kreativitet, liksom att du förstår att ditt arbete har
ett avgörande inflytande på hur våra kunder upplever
våra produkter.

Nu är vi igång med nästa generation
AXD301,
med tillhörande network management-produkter,
som
kommer att erbjuda fler funktioner och högre kapacitet.

Programmet omfattar gemensamma delar som
studiebesök och sociala aktiviteter, men en stor del
kommer att vara individuellt anpassat. Vissa aktiviteter
kommer att genomföras på Irland. Även efter genomfört
program kan arbete utanför Sverige bli aktuellt.

Utveckla dig till testingenjör.
Som du förstår ställer utvecklingen av en komplex
produkt som AXD301 stora krav på uppföljning av
funktionalitet och prestanda, liksom på support när den
tagits i drift hos kund. Nu behöver vi fler ingenjörer till
vårt systemlab i Älvsjö, både för funktions- och systemtest av AXD301 samt för systemtest av network
management-produkter. Dessutom behöver vi supportingenjörer för både AXD301 och network management.
Därför genomför vi ett introduktionsprogram för
testingenjörer som vågar ta steget till det spännande
gränslandet mellan telecom och datacom. Vi vänder oss

Eftersom vår framgång beror på att vi arbetar i
projektteam är din förmåga att kommunicera med andra
också mycket viktig.

Programmet startar i februari 2001, så vi vill ha din
ansökan snarast.
Sänd d i n ansökan, märkt "testingenjörsprogrammet"
till Manpower Specialrekryteringar som hjälper oss med
rekryteringen. Kontaktpersoner:
Marie Boden, 08-736 36 05, mbo@manpower.se eller
Jimmy Jonsson, 08-736 36 03, jjs@manpower.se
Självklart kan du också posta din ansökan till:
Manpower Specialrekryteringar,
Box 6446, 113 82 Stockholm.

Make yourself heard.
ERICSSON

^
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av data- eller systemvetenskap. Svenska och enggers and working methods. In this position you will
fokus och huvudkontoret ligger på Kungsholmen,
elska ska du behärska utan problem. Kunskaper
be the administrative center of the project office.
Stockholm.
om operativet OpenVMS är önskvärt, och har du
As our Webb-master and project administrator
kunskaper om Fortran, C och nätverk är det meriteyou are responsible for the unit and all the projects'
Sekreterare/Administratör
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
rande. Att kunna hantera Windows, Officedelarna
homepages regarding layout, structure and updaSTOCKHOLM
• vi erbjuder ett intressant jobb som Sekreteraoch webteknik är en förutsättning. Du ska vara anates. You are part of several projects and working
re/Administratör till enheten Product Management
International Assignments ansvarar för kontraktslytisk, pedagogisk, stresstålig och ha lätt för att
close with our project managers with project admivillkor och förberedelseträning för personal pä på Ericsson Sverige AB. vi är ett ca 35 personer
kommunicera med många människor. Eftersom arnistrative tasks (e.g. project tracking, documentasom arbetar med marknadsföring och som försäljlångtidskontrakt inom Ericssonkoncernen, för närbetet innefattar användarstöd måste du kunna klation follow-up and kick-offs). This is an interesting
varande cirka 3600 personer i drygt 90 länder. W ningsstöd för framförallt operatörer på svenska
ra av att ofta bli avbruten. Du kommer att få releand muftifaceted job that requires flexible skills
är 30 personer på avdelningen, varav 16 handläg-marknaden. Mycket i vår värld handlar just nu om
vant utbildning (delvis utomlands) i systemunderand that you are used to cooperate with other perinförandet av 3:e generationens mobilsystem
gare, uppdelade i tre team.
håll av PROMIS och OpenVMS.
sons and cultures. You need to have a background
(UMTS) här i Sverige. Vi söker Dig som är van vid
in web administration and be familiar with these
att
mycket
av
verksamheten
kretsar
kring
Dig
och
Avdelningssekreterare
tasks. You should be familiar with working in proKontakta: Björn Söderlund, 08/404 6322, Harri
det stöd Du kan ge oss i våra dagliga uppgifter och
jects and related tasks. You will meet a lot of peoVi söker nu en kvalificerad avdelningssekreterare.
Jaakkola, 08/757 4034, Christer Karlsson, Personal,
att ta ett starkt grepp kring enhetens administraple
in
this
position
and
therefore
communication
Du kommer att: vara avdelningschefens administra08-757 49 91. Ansökan: ref.nr 00/190 Applikation.
skills and openness will be a good help. It is also
tiva stöd (mötesbokningar, brev, resebokning, loktionssupport, Ericsson Microelectronics AB, 164 81
Arbetet innefattar sedvanliga sekreterareuppgifpreferable
that
you
have
good
knowledge
in
Microalfrågor mm), vara protokollförande vid interna
Kista, cvmicro@micericsson.se.
ter, även uppgifter rörande vårt ledningssystem och
soft Office, Front Page and experience in working
möten (pä engelska el. svenska), ansvara för avdelstöd till försäljningsprojekt kan komma ifråga berowith
databases.
ningsövergripande aktiviteter/rutiner (månadsrapende på inriktning/intresse hos Dig. Som person är
portering, ID-kort, beställning av olika typer av
ERICSSON ENTERPRISE AB, NACKA STRAND
Du noggran, positiv och tycker om att ge service. Vitjänster och utrustning, organisera avdelningens
Contact: Lena Knutsson, 08-757 37 26. Applicadare har Du förmåga att prioritera och fatta självgemensamma aktiviteter etc), ansvara för admiSystemutvecklare
tion: Webb-master & Project Administrator - Lena
ständiga beslut samt en god förmåga att kommuninistrationen av kursen. Förberedelse för utfandKnutsson. cool.jobs@bctericsson.se.
cera och samarbeta med många olika medarbetaProduktenheten Enterprise Services kan erbjuda ett
stjänstta ansvar för vissa projekt i anknytning till avre. Du har goda kunskaper i MS Office-paketet och
spännande jobbtilldig som vill jobba med vidadelningens verksamhet, ha en sammanhållande
engelska i tal och skrift För att söka de tjänst bör
reutvecklingen av vårt Service Management
funktion för avdelningens medarbetare genom bl a
ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE
Du helst hatidigarevana av denna typ av tjänst
System, och med dess relationsdatabas. Enterprise
informationsspridning och gemensamma aktiviteAB, STOCKHOLM
från marknadsföring/försäljning eller produktledServices levererar supporttillvåra partners via sex
ter. I arbetet ingår såväl externa som interna konning.
Gör det hos oss! Ericsson Business Consulting är
ett
regionala
centra runt om i världen. Alla servicekontakter.
konsultföretag med fokus pä totala affärslösningar
trakt partnerdata, uppdrag och eskaleringar regiDu som söker har 3-årigt gymnasium eller motför ett mobilt Internet Tjänsterna omfattar rådgiv-streras och följs upp med samma system och lagKontakta: Anders Blomgren, 070-572 0487, Ansvarande, gärna med påbyggnad av sekreterarutning, integration samt drift och underhåll. Med ut-ras i en och samma databas oavsett var partnern
ders.Blomgren@ese.ericsson.se. Ansökan: Sekretebildning. Du behärskar engelska i tal och skrift samt
gångspunkt från Ericssons samlade kunskap ochoch vårt kontor ligger. Jobbet innebär att förvalta
rare/Assistent Ericsson Sverige AB, SE/ESE/HR Lehar flera års erfarenhet inom sekreteraryrket Vi
totala produktportfölj leder Ericsson Business Conoch vidareutveckla systemettillsammansmed vår
na Simonsson, 126 25 STOCKHOLM, Lena.Siförutsätter att du har mycket goda kunskaper inom
sulting stora företag och organisationer in i den partner Metrix och med våra tekniker i regionerna.
monsson@ese.ericsson.se.
MS Officepaketet (Word, Excel och Power-Point).
nya mobila Internetvärlden och stärker därmed Ditt ansvar blir bla att implementera nya processer
Ericssonerfarenhet är meriterande. Som person är
kundernas affärsförmåga och konkurrenskraft Vioch arbetsflöden, testa och implementera nya redu självgående, initiativrik, noggrann och mycket
är idag mer än 4 000 konsulter och IT-specialisterleaser, utbilda användare, tillse atttillräckliga,difserviceinriktad. Utlandserfarenhet är ett plus.
som är aktiva i 36 länder över hela världen. Erics-ferentierade säkerhetsnivåer finns, ge support till
son Business Consulting är ett globalt konsultbolag
alla användare, skriva användarmanualer etc
Kontakta: Ulf Crufman, 08-719 3143, Maria Clewemed den stora Ericssonkoncernen i ryggen, vilket
• Du bör också kunna förvalta och skriva nya rapmar, Personal, 08-719 34 48,
ger oss bred kompetens inom både Data- och Telemaria.clewemar@lme.ericsson.se. Ansökan: Avd
com. Våra konsulter är företagets kapital och där-porter med verktyget Seagate Info som vi använder.
För att lyckas med det krävs intresse och förståelse
sekr /U. sarah.medsjo@lme.ericsson.se.
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
för är kontinuerlig kompetensutveckling en självkav relationsdatabaser, gärna Oracle. Erfarenhet av
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produklar del. Vi inriktar oss på att finna nya lösningar inrapportutveckling är naturligtvis en merit Det är
om e-handel, säkerhetslösningar och mobila
tionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring
också ett plus om du har erfarenhet från att hålla
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Erics-system. Hos oss finns lång erfarenhet och kompeutbildning och presentationer. Som person bör du
STOCKHOLM
tens
på
Internetområdet
och
vi
behöver
nu
växa
son Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verkvara bra på att kommunicera och ha lätt för att saännu
mer.
Våra
lösningar
utvecklas
i
nära
samarVill Du arbeta med koordinering av bostäder för samhet årtillverkningav radiobasstationer till mobete med våra kunder. Mänga av dem finns utom-marbeta. Arbetet kräver utmärkta kunskaper i engvåra utländska kollegor? Guest Support är en en-bilnät
lands vilket innebär stora möjlighetertillutland- elska i både tal och skrift Du kan se fram emot ett
het inom HR Sverige med gästservice för Ericssonsjobb för dig. Arbetet sker oftast i projektform däromväxlande jobb med resor och mycket kontakter
personal frän hela världen. Vår service innehållerVerksamhetsutvecklare
med våra regionala kontor och produktenheter
kompetensöverföring har stor betydelse. Hur betaallt frän information om Sverige, införskaffandet av
lar du krognotan? Kontant? Kort? Telefon? Vill durunt om i världen.
boende för våra gäster, samt praktisk hjälp med • Applikationssupport är en grupp på 10 personer
också jobba i teknikens framkant? Kom och hjälp
nödvändiga myndighetskontakter för att på ett inom produktionsenheten som ansvarar för suposs utveckla nya och kreativa lösningar för den Kontakta: Jan-Sören Lindh, +46 8 422 1245, Jantryggt sätt introducera våra gäster i det svenska port och utveckling av de administrativa datasystem
som
används
inom
enheten.
Vi
behöver
nu
nya ekonomin och för våra Ericssonkunder.
Soren.Lindh@ebcericsson.se. Ansökan: Ref.nr:
samhället Guest Support består idag av 13 persoförstärka
gruppen
med
en
medarbetare
som
kan
00:113, Ericsson Enterprise AB,
ner och vi har kontor i Kista, Telefonplan, Mölndal
fylla
gapet
mellan
verksamheten
och
Applikarecruitment@ebcericsson.se.
och Linköping. Vi söker nu ytterligare en kompeApplikationsutveckiare
tionssupport
Arbetet
innebär
att
utvärdera
krav
tent och driftig kollegatillvärt kontor på Telefonoch
behov
från
verksamheten
ur
ett
rf-perspektiv.
•
Just
nu
söker
vi
dig
som
vill
jobba
som
konsult
plan, Stockholm. Som
Andra arbetsuppgifter är att ta fram strategier samt
med applikationsutveckling eller systemintegration
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
att delta i eller driva verksamhetsprojekt
inom följande områden; programmering, webbtekBostadskoordinator
Division
Global Services is fast becoming recogninik och databasutveckling. VI arbetar i huvudsak
Vi tror att lämplig bakgrund är systemvetenskapzed as the face of service excellence for the new
• samordnar Du införskaffandet av boende för våmed följande tekniker: WAP, XML, Domino, Java,
lig utbildning eller motsvarande samt erfarenhet av
millennium. As one of six divisions of Ericsson, our
ra gäster över hela Sverige. Bland Dina arbetsuppPerl, ASP, PHP och C++ och söker nu dig som har
produktionsflöden. Önskvärt är också kännedom
role is to deliver exceptional customer service as
gifter ingår ansvar att: beställa och bevaka införerfarenhet av programmering inom något av följanom Ericssons modellfabrik och kunskap inom nåan integral part of the Ericsson offering. We are
skaffandet av boende för våra gäster över hela Svede områden: Java, WAP, Perl/Cgi, C/C++ och datagot av modellfabrikens system. Som person är du
now looking to expand in order to face the very exrige, delta I kontraktsdiskussioner gällande leverans
baser, med tonvikt på Oracle, DB2 och MS SQL Vi
initiativrik, utåtriktad och har en förmåga att arbeta
citing challenges ahead and you could be a key
av boende, ta fram kundnöjdhetsmätningar och
söker även dig som har erfarenhet av ovanstående
självständigt
element in our success. To find out more about this
bevaka servicenivå från våra leverantörer, genomfömen som vill arbeta som teknisk projektledare. Om
new force in service solutions please visit our webra prisnivåanalyser, samordna och ta fram avtalsfördu
tycker
detta
låter
intressant
kom
hit
och
ät
lunKontakta: Maud Meissner, 08-757 18 89, Lars-Åke
site at: http://globalservices.ericsson.se
slag med leverantör enligt Ericsson policy, samt
ch med oss, så berättar vi mer om oss själva. VälEriksson, personal, 08-404 38 65. Ansökan: Verkuppföljning, jobba med marknadsbevakning samt
kommen
med
din
ansökan
senast
den
20
decemsamhetsutvecklare till Applikationssupport, EricsAssisting IT Site Manager
ha marknadskunskap, utveckling av relevanta ITber. För mer information om oss, besök vår hemsison Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box
verktyg, söka nya och utmanande vägar att arbeta
da: www.ericsson.com.
• ERA/GE/Z is the IT department at Global Servi11, 164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
kostnadseffektivt använda kunskap om tidigare
ces. Our team consists of 4 people working with a
trender eller situationer för att bevaka nuvarande
wide spectrum of technologies within the IT area.
Kontakta: Rosie Öberg, 08-726 23 62, Navid Nakostnadsutveckling.
Our role is to manage the IT development and supERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM
seh, 08-585 302 82. Ansökan: Jobba utomlands.
Som Bostadskoordinator har Du: högskoleutbildport for the internal business. HF has approx. 1600
CoolJobs@bctericsson.se.
Business
Unit
Internet
Application
has
the
mission
ning eller motsvarande, goda kunskaper i svenska
PC users and 50 UNIX users. The IT Site Manager is
to
make
the
Mobile
Internet
Revolution
happen.
och engelska samt gärna ytterligare ett språk, goda
responsible for defining and following-up on requiThe responsibility of Portal S Service Network Solukunskaper om den svenska bostadsmarknaden, sorements towards the Local Service Provider (ComERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA
tions
is
to
secure
that
Ericsson
has
competitive
and
cial kompetens och en god portion humor, kunpaq) within the area IT Infrastructure. As an assisprofitable
solutions
for
mobile
operators
and
for
Ericsson
Microelectronics
är
leverantör
av
mikroeskap och intresse för att utveckla nödvändiga ITting IT Site Manager you will work with projects
enterprises
within
the
area
of
portals
and
service
lektronik
i
världsklass
för
trädlösa
tillämpningar,
verktyg, förmåga att arbeta i en dynamisk miljö. Vi
that are carried out on site and represent the site
network. The portal is the entrance point to the bredbandskommunikation, fast access och för
erbjuder ett mycket kontaktrikt, utåtriktat och självtowards the Local Service Provider. You will also
mobile
internet
world.
The
service
network
is
the
kommunikation
via
optisk
fiber
samt
spänständigt arbete som förutsätter att Du har en stark
put requirements on products and services within
infrastructure
that
connects
the
internet
and
the
ningsomvandlare
för
lösningar
med
distribuerad
känsla för service, ett kommunikativt och förthe IT area based on business needs and verify permobile
systems
with
services
and
applications.
kraft
domsfritt förhållningssätt, hög integritet samt ett
formance, functionality, service levels etc
Ericsson is committed to become the leader in the
självständigt agerande. Besök också vår hemsida
To succeed with the task you should have a
mobile
internet
world.
Do
you
want
to
be
a
part
of
Applikationssupport
http://hrsverige.ericsson.se/guestsupport/index.sht
technical and business understanding. We also beit?
ml.
• Vi söker till vår enhet i Kista en ny medarbetare
lieve that you are a good judge of business desom ska arbeta med applikationen PROMIS. PROmands and can relate these to IT requirements. You
Webb-master
&
Project
MIS
är
mikrochiptilfverkningens
produktionsare able to negotiate with vendors and have a good
Kontakta: Bo Danielsen, 08-719 0065,070-218
system och körs på Alphaservrar med OpenVMS. I
sense for financial judgements (cost/benefit). You
Administrator
0069, bo.danielsen@lme.ericsson.se. Ansökan:
arbetet ingår: att vara stöd till våra interna användaare customer-oriented, flexible in your contact with
Bostadskoordinator. bo.danielsen@lme.eficsson.se.
• This units main responsibility is to secure that
re av PROMIS att delta i och fungera som kompeother people and have good leadership competenthe Portal & Service Network Solutions offerings hatens i projekt för att förändra och förbättra använce.
ve the necessary marketing and sales material as
dandet av PROMIS. Att hålla utbildning för nyanERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
well as people with professional competence that
ställda och att utbilda i nya delar att administrera
Contact: Birgit Englund,+46 8 681 1014,
Ericsson Sverige AB är Ericssons marknadsbolag
oni request can support the marketing and sales orbehörigheter systemunderhåll, felsökning och hanbirgitenglund@era.ericsson.se, Anders Dahlström,
Sverige. Våra kunder ligger i framkant när det gälganisations. The latter is especially important in the
tering av driftproblem
+46 8 719 6156,
ler områdena tele- datokommunikation och IP, vilearfy phases of the introduction of new solutions.
Vi hoppas att du har goda kunskaper om vår proanders.dahlstrom@era.ericsson.se, Helena Sandket ställer höga krav på oss som snabb leverantörThe organisation is also responsible for the market
duktion och vårt PROMIS-system. Ett annat alternaberg, HR,+46 8 719 9131,
av tjänster, produkter och lösningar inom dessa launch activities for the solution area. The Total Protiv är att du redan har relevanta kunskaper om proHelena.sandberg@era.ericsson.se. Application: Asområden. Vi erbjuder också avancerade konsul- ject Office is a new established unit with the reduktion och kanske någon annan produktionsisting IT Site Manager - HF, Ericsson Radio Systems
ttjänster för framför allt mobilt internet Våra kun-sponsibility to run Mobile Internet Total Projects.
sapplikation, och i det fallet får du då nödvändig viAB, HF/ERA/GH Eva-marie Thelin, 126 25 Stockder är operatörer, samt såväl privata som offentli-The unit serves as a support organization supplying
dareutbildning. Vi vill att du har teoretisk utbildholm, Eva-marie.Thelin@era.ericsson.se.
ga organisationer och företag i Sverige. Bolaget the organization with professional project mananing, tekniskt gymnasium, gärna med påbyggnad
består av cirka 550 medarbetare med starkt kundADMINISTRATION
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Global Security Management inom Division Mobile
Systems söker en mycket erfaren tekniker med intresse och kunskap inom ämnesområdet informationssäkerhet Huvudsakliga arbetsuppgifter är att
göra analyser och utredningar samt föreslå metoder och verktyg som möter Ericssons krav. Arbetsuppgifterna är både operativa och utvecklande
med ett kontaktnät över stora delar av organisationen.

Informationssäkerhet
• Vi vill att du uppfyller följande krav för denna intressanta befattning: Du skall ha en bred och flerårig kunskap inom kommunikation (TCP/IP),
WIN/NT samt UNIX. Meriterande är kunskap och
erfarenhet av tidigare arbete med informationssäkerhet olika säkerhetsprodukter såsom Firewalls,
PKI etc Du skall kunna uttrycka dig pedagogiskt på
svenska och engelska i tal och skrift Du bör vara
stresstålig och samarbetsvillig samt ha möjlighet att
med kort varsel kunna omplanera arbetet
Tjänsteresor förekommer både inom och utanför
landet

customers information needs. For the role RootCause Analysis You also need the skills to be structured and logical. If Your list of qualifications includes experience from Infrastructure Operations it is
a merit Welcome with your application no later
than November 30.
Contact: Conny Askman, +46 8 726 2923, +46 70
556 7121. Application: Problem Manager - Conny
Askman. recrufbnent@edtericsson.se.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM

Longing for a place to make a difference? We deal
with Process & Application consulting and we are
today the prime contractor and systems integrator
to Ericsson; designing, developing, implementing
and maintaining top quality solutions. We plan to
turn to external markets, which will increase our
possibilities to build a highly skilled and extremely
competitive range of professionals. If you're a talented professional and wish to be on the leading
edge of creating and managing first-rate solutions,
you should seriously consider this opportunity!
Why not join a proven world class organization in
Kontakta: Stellan Svensson, +46 8 757 2916, Stelthe field of ERP systems? The Ericsson SAP-Center
lan.Svensson@ERA.ericsson.se. Ansökan: Informahas proved its capabilities in a Gartner benchmartionssäkerhet Ericsson Radio Systems AB, Vrvi
king study and is a certified SAP Center of CompeSkoog, ERA/H, vivi.skoog@era.ericsson.se.
tence with more than 200 active Ericsson
employees and around 100 affiliated contractors.
We are active in assignments around the world but
ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
have major centers of competence in Stockholm,
STOCKHOLM
Dallas, Kuala Lumpur, Norrköping and Rijen. Ericsson has been using SAP R/5 systems since 1993
Vi ser till att IT fungerar när som helst, var som
helst i Ericssons mobila värld. Vi har verksamhet i and it is now in use in over 30 countries. The SAPCenter supports 17 solutions with approximately
Europa, Amerika och Asien och driver en av värl;6 000 users around Ericsson. During year 2001 it
dens mest avancerade infrastrukturer för IT och
kommunikation. Om du vill arbeta på toppen av IT is estimated that more than 20 major new implementations should be carried out
världen då år det här platsen för dig! Vi är en enhetinom Ericsson Global IT-Services som arbetar
med drift, utveckling och förvaltning av den centra- Solution Delivery Manager
la NT-server miljön inom Ericsson. Exempel på våra
tjänster år FileserverdrHt, Applikationsdrift, WEB- • The responsibility for Solution Delivery is to
coordinate deliveries in the areas of: Application
hotell, Databashotell, Exchangedrift m.m. vi är
Management Application Development Security,
uppdelade i ett antal funktionsteam som var och
Infrastructure development Roll-out Training, Busiett ansvarar för sitt område.
ness Change Support The Solution Delivery Manager is a member of the SAP-Center Management
NT System Management
Team and has one Solution Team Lead reporting to
• Till funktionsteamet 'System Management' söker
him/her for all major solutions (today 9 persons).
vi nu förstärkning. System Management teamet anThe position does not involve responsibility for persvarar bl.a. för utvecklingen av NT-plattformen för
sonnel in competence development or salary sethela vår miljö, säkerhet utvärdering av nya proting. The Solution Delivery Manager's main tasks is
gramvaror, automarJsering av processer, samt att
making the overall delivery plan together with the
med spetskompetens delta i olika projekt (ex. Winclient and securing that deliveries are made accordows 2000). Arbetet kan bäst beskrivas med att du
ding to committed plans.
med en fot stadigt vilande i vår befintliga driftsituaExperience and proven capabilities in managetion, alltid tittar framåt mot nya lösningar/produkment of large scale delivery projects. Excellent peoter och håller dig ajour med utvecklingen. Du komple skills. People management experience. Some
mer att arbeta i ett högkompetent team med stort
knowledge of SAP R/3 or other ERP systems. Pleaengagemang och framåtanda.
se send your application no later than December 8.
Vi söker dig som är en erfaren Visual Basic programmerare, som är självgående och som gillar att
Contact: Anders Karlsson, +46 8 726 33 86,
ställas inför nya utmaningar. Du är med och utveckTorsten Dittmer, +46 8 568 611 69. Application: Solar nya driftsstrategiska system och applikationer,
lution Delivery Manager-Anders Karlsson, recruitsamt optimerar befintliga system. Erfarenhet av NTment@edtericsson.se.
server drift samt C++ programmering är meriterande. Välkommen med din ansökan senast 30 november 2000.
ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM
Kontakta: Mårten Holmgren, +46 8 757 0274, +46
IT, anytime, anywhere across the globe. We secure
70 586 3052. Ansökan: NT System Management that IT will work anytime, anywhere for Ericsson in
VB-programmerare.reauitment@edtericsson.se.
the mobile world. We have operations in Europe,
Americas and Asia running one of the worlds most
advanced IT and communications infrastructures.
ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM

Product Support

Problem Manager

• If you are looking for a place on top of the IT
world this is it! Service Area Corporate Network.
BCT/I/OMP Problem and Change Management is
This service area has Worldwide responsibility for
a part of Service Area Operations and Support at
Erinet (IP, SNA, Voice network), the Stockholm
Ericsson Global IT Services, also includes responsiCampus Network, Intranet/Internet Extranet Rebility areas; Daily Operational Responsible in GCC,
mote Access and External Business. External BusiGlobal Command Center and Computer Rooms.
ness supports mainly SLL (Stockholms Läns LandsBCT/I/OMP closely cooperates with the HUB'S in
ting). Since May also Mobile Extended Solutions.
Kuala Lumpur and Dallas. We operate from Älvsjö
Major challenges and assignments for 2000 incluin Stockholm. To better meet the customers' needs
de: Satisfied customers. Satisfied employees. Imwe have to expand the number of resources for
prove efficiency. Develop new products. Quality.
Problem Management and primarily for the roles
Main function Supporting Product Mangers in
Incident Management and Root-Cause Analysis.
Problem Management includes following roles: In- the Service Area to contribute to Ericsson Global IT
cident handling, Rooteause analysis, Back-Office, Services meeting customer demands. Reporting
This role reports to the service area manager of the
Customer Complaint and Measurement Problem
Service Area Corporate Network and have close
Managers are responsible for coordinating procooperation with product managers in the Service
blem-solving efforts, informing customers of the
current status of problems and making Root-Cause Area. Job description Supporting the Product Maanalysis for incidents. Our customers are IT support nagers in their work. Areas of work: Product planning and follow up. Monthly reporting. Projects.
functions, IT personnel and Ericsson employees
Forecasts.- Price calculations of services outside of
worldwide.
SLD.
• We think You are a person with the following
Excellent people skills and customer orientation.
skills: Leadership skills, Communicative, high social
The ability to monitor business performance. Some
competence, deals with simplicity when You have
knowledge of the technology used in the Service
to express Yourself in both speech and writing and
Area. Welcome with your application as soon as
have the right attitude in relations. We work daily
possible but no later than November 24.
with minor or major crisis situations and it is therefore important that we communicate quickly and
Contact: Pär Nilsson, +46 8 568 60470. Applicaaccurately. You must be able to work under high
tion: Product Support Corporate Network, recruitpressure as well as understand and value our
ment@edtericsson.se.

CAPPUCCINO. Gvtty Images

The heat is on.
En av hörnstenarna i dagens och morgondagens "Multiservice-nät", liksom i de 3G mobilnät som nu börjar
byggas, är ATM-växeln AXD301, utvecklad på kort tid av
Ericsson ATM/IP Switch Development i Älvsjö. De korta
utvecklingstiderna, liksom hög kvalitet och måluppfyllelse
uppnår vi genom en liten, sammansvetsad
organisation
där det är tillåtet att våga utöver det vanliga. En
bidragande orsak är också att vi har allt från design av
kretsar och programvara till test av kompletta nätlösningar
i ett och samma hus. Vårt huvudkontor ligger i Boston, USA.
Nu är vi igång med nästa generation AXD301, med tillbörande network management-produkter, som kommer att
erbjuda fler funktioner och högre kapacitet.

Erfaren programvarudesigner.
En av de viktigaste framgångsfaktorerna bakom AXD301 är
Erlang, programmeringsspråket som gör programvaruutveckling i realtidsmiljö snabbare och mer produktiv.
Uttrycket "Less is more" speglar väl resultatet från arbete med
Erlang, eftersom färre rader kod ger högre funktionalitet än
med andra vanliga språk.
Som programvarudesigner i ett av våra utvecklingsteam
kommer du att implementera avancerade system för trafikhantering och drift- och underhållsstöd för ATM-växlar
baserade på den allra senaste teknologin. Och som medlem
i ett litet målfokuserat team kommer du att arbeta tillsammans
med andra duktiga programvarudesigners.
Vi tror att du behöver ha minst tre till fem års
erfarenhet av att utveckla realtidssystem i Unixmiljö, helst
inom telekommunikationsområdet. Ditt arbete kommer
att omfatta alla steg i utvecklingen, från systemdesign
och implementering i Erlang till dokumentation och
blocktestning.

För mer information,
kontakta Fredrik Svanfeldt, 08-719 30 53
fredrik. svanfeldt @etx. ericsson. se
Sänd din ansökan märkt "Less is more" till
applyjob@etx.ericsson.se eller till
Ericsson Telecom AB, Slavica Cale,
ÄV/ETX/D/H, 126 25 Stockholm.

Make yourself heard.
ERICSSON
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way. It will change the way we keep in touch with
Samordnare t i l l Accounts
Team Leader Application our friends and family, the way we do business, the
EDM
Payable
way
we
shop,
the
way
we
access
entertainment
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM
and the way we conduct our personal finances.
• Som samordnare kommer Du att svara för koorAffärsenheten Internet Applications ska driva på More than ever before, mobile devices will be our• Do you want to work in one of the most exciting
dinering av det dagliga arbetet inom denna grupp.
areas at Ericsson? Are you interested in technically
utvecklingen för Mobilt Internet Inom Internet Ap-personalised windows to the world, multiplying the
Detta innefattar ett funktionellt ansvar som ej inbeplications finns produktenheten Service Networkrange of information, services and applications advanced solutions? Does working in an internatiogriper iinjeansvar; dvs lönesättning och medarbesom har huvudansvaret för att skapa Ericssons available to us while on the move and enhancingnal environment with many contacts in different
tarsamtal handläggs av enhetschefen som också är
countries intrigue you? Do you want to further deService Network för GPRS och UMTS. För att lyckas
the quality of our lives. The market's interest in our
den person Du kommer att rapportera till. Tillsamvelop within the information management area, tomed detta krävs både produktledare och systemlesolutions is very high and we are now expandinggether with creative and enthusiastic colleagues?
mans med några andra samordnare ingår Du i endare som är intresserade av att arbeta med framtiour marketing forces. The successful candidate has
hetens ledningsgrupp. Du driver arbetet bland anDo you like having fun at work? We do! We are loodens Mobila Internet Systems Management Serviseveral years of experience of the information
nat genom att arbetatillsammansmed kollegor
ce Network Du behöver inte välja mellan två av technology or telecommunications industries, in king for an experienced team leader to join us in
och utveckla ett kontaktnät såväl inom bolaget som
the EDM application team. You will be responsible
världens mest expansiva teknikområden. Viger dig
positions such as solutions marketing, product for the application team, but you will also lead and
koncernen. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av arbåda! För att definiera och vidareutveckla arkitekmarketing and/or marketing communications
bete inom området för leverantörsreskontra. Har
participate in techninical investigations. Therefore it
turen för Ericssons Service Network för GPRS och
Du kompetens inom SAP/R3 är det en merit Vi
is required that you have a technical background as
UMTS bygger vi upp en helt ny systemledningsMarketing Manager
förutsätter att Du har goda kunskaper i engelska.
well as experience in leading other technicians,
grupp inom Internet Applications.
programmers and designers.
Ar Du ekonom med högskoleutbildning eller
• From these positions you have developed a
Other qualifications: Positive, extrovert teamplaymotsvarande med några års erfarenhet inom områgood understanding for product positioning, marStandardisation Coer who will be able to focus on the goal. Flexible
det eller gymnasieekonom som gått den långa väket messages, communications and marketing of
ordinator
and able to handle time pressure. Experience of
gen? Har Du goda kunskaper i engelska? Ar Du
solutions. You will be assigned the responsibility of
project-management/leadership. Have the ability
noggrann och service inriktad? Har du tidigare jobboth internal and external marketing of our Inter• Vi söker flera systemledare som har erfarenhet
to encourage and drive others towards excellence.
bat med att samordna arbetet i en grupp?
net applications and solutions. You will market
och intresse av att arbeta med arkitekturfrågor inIndependent and energetic Good communication
Ericsson as the preferred supplier for mobile Interom IP-området med koppling till mobilnäten. Arbeskills, handle English both written and spoken Innet, by promoting the customer value of mobile Intet innebär att tekniskt definiera arkitektur och krav
Kontakta: Peter Nilsson, 08 404 75 42, Eva Roth,
terested? Send your resume in English please, no
ternet as well as handle issues related to the compå viktiga byggblock, att stödja säljorganisationen
08 508 787 05, Ylva Löfstrand, 08 508 788 64. Anlater
than
8
december
2000.
mercial
impact
You
will
convey
new
trends,
busivid offertarbete och även att kunna delta vid kunsökan: Samordnare till Accounts Payable.
ness opportunities and solutions from Ericsson to
daktiviteter. Du kommer att arbeta intimt tillsamour
customers.
You
will
be
dedicated
to
marketing
mans med produktiedama för 3G Service Network.
Contact: Lars Erkstam, +46 70 342 38 33, Nora
activities that span over the following: Value propoInformatör till Accounts
I rollen att koordinera allt standardiseringsarbete
Woodward, +46 8 568 634 80, Mona Filander
sition
of
Ericsson
mobile
Internet
portfolio.
Support
som berör Service Network kommer du att arbeta
Westerlund, Recruitment Center, +46 8 568 629 17.
Payable
local account management organisations with prosom spindeln i ett nätverk av olika standardiserApplication: Team leader-EDM.
moting mobile Internet required to win new busi• Vi söker en informatör/kommunikatör till Acingsgrupper som exempelvis 3GPP, Parlay, WAP.
Recruitment@edtericsson.se.
ness. Customer presentations all over the world for
counts Payable. Arbetet inom leverantörsreskontra
Din uppgift blir att se till att alla grupper arbetar åt
all levels within the customer's organisation. Repreär omfattande, omväxlande och mycket förändersamma håll och att det sker i linje med utvecklingsenting Ericsson at exhibitions and large events
ligt Vi ger ekonomisk service till ett flertal stora boen av våra produkter och den arkitektur som vi deERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM
(chairman, speaker). Internal presentations (Busilag och enheter inom Ericsson-koncernen. Våra
finierat för Service Network. Förutom god teknisk
The
race
has
begun!
Do
you
want
to
be
in
the
driness Units, Local Companies, training, etc). Content
processer är i ständig utveckling utifrån lyhördhet
förståelse bör du gärna ha erfarenhet som projektving
seat?
As
a
Content
Solution
Manager
you
will
responsibility towards production of marketing maför våra kunders behov och krav. Vi arbetar med utledare. Du bör ha lätt för att samarbeta med andra
develop
and
implement
applications
and
solutions
terial in terms of presentations, marketing guides,
gångspunkt från en optimal delaktighet från chefer,
och vara bra på att kommunicera. Du bör vara en
together with Content Providers. You will also comarketing messages, advertisement campaigns.
medarbetare, samarbetspartners, intressenter och
drivande person med mycket god teknisk bakgrund
ordinate partner prospects and manage relations kunder och därför ser vi information och kommunoch stort intresse för att vidareutveckla dina
You are a creative, entrepreneurial and experienwith strategic partners.
kation som viktigaframgångsfaktorerför vår verksystemtekniska kunskaper inom 3G IP-arkitektur
ced 'self starter', result-oriented with a strong drive,
samhet!
och dess efterföljare. Din kommunikativa förmåga
intrigued by the challenge to develop and impleär en väsentlig egenskap för att lyckas i ditt arbete.
Du ansvarar för god och snabb informament a new business for Ericsson. You are a true
Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjörsexationsspridning och medverkar till att utrymme finns
• The successful candidate for positions within
team player and enjoy sharing your competence
men eller motsvarande högskoleutbildning alternaför god kommunikation. Tillsammans med inforContent & Applications Mangement is business oriand enabling others to perform. You have excellent
tivt annan likvärdig bakgrund.
mationschefen inom bolaget tar Du fram informaented with technical skills. You have excellent anacommunication skills and are available for travel.
tionsmaterial via olika media (webb mm.) Kundbelytical skills and you burn for transforming business
sök återfinns på agendan liksom att medverka som
ideas into technically viable solutions. You should
Contact: Bo Maurin, +46 70 396 63 86,
Kontakta: Håkan Arvidsson, 0705-66 77 75, Linda
pedagog vid intern utbildning inom området Arhave a Master of Science or University degree and
bo.maurin@era.ericsson.se. Application: Marketing
Schang, Human Resources, 0705-27 23 48. Ansöbetsuppgifterna förutsätter ett gott nätverk inom
excellent communication skills. Experience from
kan: Standardisation Coordinator - Håkan ArvidsManager, Mobile Internet. bo.maurin@era.ericsden egna enheten, gentemot andra enheter inom
working in the content industry is desirable and exson. cool.jobs@bctericsson.se.
son.se.
vårt bolag samt naturligtvis gentemot våra leveranperience from product management of
törer och kunder.
Telecom/Internet services and applications are also
a plus. Do you want to join us in the run? Please
Då vårt huvudgebit är ekonomi ser vi det som en
ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ
ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, KISTA
send your application as soon as possible.
klar fördel om Du har erfarenhet och utbildning inEn av hörnstenarna i dagens och morgondagensLonging for a place to make a difference? We are a
om området för detta. Likaså är goda kunskaper i
Mulaservicenät, liksom i de 3G mobilnät som nu newly formed consulting company, dealing with
engelska språket en förutsättning.
Application: Content Solution Manager
börjar byggas, ärATM-växeln AXD30I, utvecklad Process S Application consulting. We are today the
på kort tid av Ericsson ATM/IP Switch Development
prime contractor and systems integrator to EricsKontakta: Eva Roth, 08 508 78705, Ylva Löfstrand,
i Älvsjö. De korta utvecklingstiderna, liksom högson. Based on business requirements we design,
Content Business Manager
08 50878864. Ansökan: Informatör till Accounts
kvalitet och måluppfyllelse uppnår vi genom en lidevelop, implement and maintain top quality soluPayable.
• As a Content Business Manager you will develop
ten, sammansvetsad organisation där det är tillåtet
tions to support Ericsson's business divisions and
att väga utöver det vanliga. En bidragande orsak market units. In fierce competition, we extend ourand implement partnering strategy for one or more
solution areas/industry segments. In this senior roär också att vi har allt från design av kretsar och market presence by being client focused, creating
Ekonomer till Accounts
programvaratilltest av kompletta nätlösningar i synergies, enabling our customers to speed up le you will work with partner search, partner evaluation and manage relations with major partners.
Payable
ett och samma hus. Vårt huvudkontor ligger i
their business and to achieve growth. If you're a taBoston, USA En av de viktigaste framgångsfakto-lented professional and desire the excitement of The work will be performed together with Product
• Vi söker ekonomer till Accounts Payable. Dina
rerna bakom AXD30I år Erläng, programmerings-being on the leading edge of creating and mana- Units, Legal and Sales organizations within Ericsarbetsuppgifter är många och ser olika ut: Registerson.
ging solutions that will affect thousands of people,
språket som gör programvarutveckling i realing, kontering, netting, avstämningar, redovisning,
tidsmiljö snabbare och mer produktiv. Uttrycket,seriously consider this opportunity! Service Area As a successful applicant you have a Master of
rekonsilering, bokslutsarbeten. Du kommer att varScience
or
University
degree
and
excellent
analytiApplication
Management
PDM/EDM
employs
Less is more, speglar väl resultatet från arbete med
va Ditt arbete med en tidvis fördjupning inom ett
cal
skills.
Experience
from
sales/purchase
or
other
about
140
people.
PDM/EDM
is
short
for
Product
Erlang, eftersom färre rader kod ger högre funktioområde och med att mera snabbt variera mellan
Data Management/Enterprise Document Manage-proven negotiation skills in the Telecom Industry is
nalitet än med andra vanliga språk.
flera områden.
ment We offer support for fast global manage- desirable. It is also meriting if you have experience
Det gör att uthållighet och flexibilitet är klart
from the content industry.
ment of common product- and enterprise informaProgramvarudesigner
tillämpbara egenskaper när Du använder Din komtion within Ericsson. We have about 30 applica- If you are a rebel and think you know how the
petens. Hjälp? Hjälpa andra? Ja, det är klart! Så vi
• Som programvarudesigner i ett av våra utvecktions used by 35 000 Ericssons users in 130 diffe-Mobile Internet will take off this is your chance to
arbetar både självständigt och i team. Du är gymlingsteam kommer du att implemented avancerajoin us in the run.
rent countries
nasieekonom eller civilekonom med kunskaper i
de system för trafikhantering och drift- och underengelska språket och med några års erfarenhet från
hållstöd för ATM-växlar baserade på den allra seContact: Daniele Palmucci, +46 8 719 58 38. AppliSystem Administrator ekonomiarbete, gärna med inriktning mot leverannaste teknologin. Och som medlem i ett litet målcation: Content Business Manager - Daniele Paltörsreskontra. Välkommen att höra av Dig!
fokuserat team kommer du att arbeta tillsammans
EDM
mucci. cool.jobs@bctericsson.se.
med andra duktiga programvarudesigners. Vi tror
• Do you want to work in one of the most exciting
att du behöver ha mint tre till fem års erfarenhet av
Kontakta: Rolf Vinterman, 08 508 78 707, Ylva
areas at Ericsson? Are you interested in technically
att utveckla realtidssystem i Unixmiljö, helst inom
Löfstrand, 08 508 788 64. Ansökan: Ekonomer till
advanced solutions? Does working in an internatiotelekommunikationsområdet Ditt arbete kommer
Accounts Payable.
nal environment with many contacts in different
att omfatta alla steg i utvecklingen, från systemdecountries intrigue you? Do you want to further design och implementering i Erlang till dokumentaE K O N O M I & FINANS
velop within the information management area, toEkonomer till Accounts
tion och blocktestning.
gether with creative and enthusiastic colleagues?
Receivable
Do you like having fun at work? We do! We are looERICSSON SHARED SERVICES AB,
Kontakta: Fredrik Svanfeldt, +46 8 719 3053,
king for an experienced system administrator to
• Vi söker ekonomer till Accounts Receivable. Ditt
HALLONBERGEN
fredrik.svanfeldt@etx.ericsson.se. Ansökan: Less is
join us in the EDM application team. We believe
arbete innebär att ansvara för kundfordringsprocesEricsson
Shared
Services
AB
sköter
administrativa
more, Ericsson Telecom AB, Slavica Cale,
that you already have experience from system adsen för ett antal marknader. I dina arbetsuppgifter
tiänster
för
Ericssons
bolag
och
enheter
i
Sverige
ÄV/ETX/D/H, 126 25 Stockholm,
ministration in SUNOS environment and of relaingår att ansvara för kunduppgifter, boka inkomså
att
de
kan
fokusera
på
affärsoch
produktutapplyjob@etx.ericsson.se.
tion databases like Oracle. Having knowledge of
mande betalningar, ansvara för att kundfordran är
veckling.
Genom
att
samla
kompetens
inom
ekoDocumentum Visual Basic an/or PERL script is a
avstämd och korrekt Förskott, krediter, remburser
nomi,
inköp,
personal
och
allmänna
administrativa
merit You also understand the basics of programetc är exempel på andra förekommande arbetsuptjänster ska Ericsson Shared Services AB förenkla
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM
ming.
pgifter. Du kommer att ha kontakter med lokalbooch effektivisera koncernens administrativa rutiner.
Do you wish to work within the booming business You have good knowledge of Unix and windows.
lag och kund vid oklarheter eller utebliven betalVerksamheten är placerad i Hallonbergen och omof mobile Internet? We, Portfolio Marketing, are aOther personal qualifications: Positive, extrovert
ning. Ett gott samarbete med berörda marknadsenfattar ca 500 personer.
teamplayer
who
will
be
able
to
focus
on
the
goal
unit within Internet Applications & Solutions diviheter är därför många gånger en förutsättning för
Flexible and able to handle time pressure Indepension responsible for making a difference in the sucArbetsuppgifterna inom gruppen är mångskif- att kunna utföra ett bra jobb.
dent and energetic Customer (end user) focus, entcess of mobile Internet Our responsibilities encomtande och innefattar handläggning av interna och Du är civilekonom eller gymnasieekonom med
pass marketing of our complete mobile Internet husiastic and willing to help. Good communication
externa koncernfakturor. Vi arbetar dessutom med
några års arbetslivserfarenhet från ekonomiavdelportfolio, leading competence transfer of mobile skills, handle English both written and spoken.
kontoavstämning gentemot leverantörer vilket ning. Enheten står inför en utmaning att implemenInternet to Business Units and Local Companies
medför mänga kontakter med interna och externatera nyaframtagnaprocesser med systemstöd i
and handling various market projects. The mobile
leverantörer.
form av ett nytt affärssystem. Du måste därför ha
Application: SysAdmin-EDM.
Internet is about to enter our daily lives in a big Recruitment@edtericsson.se.
kunskap om SAP/3. Du skall ha goda kunskaper i

Content Solution Manager
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JOBBNYTT

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, KISTA
bility of the Intercompany coordination unit is to
vision Global Services is now strengthening its orimplement agreements and processes, support
ganisation. Within the region, ERICSSON is present
and drive implementation of systems and tools
in almost 100 countries serving some 220 custo- Market Controller, Market &
enabling efficient financial flows between Ericsson
mers using forefront technology. Many of our most
legal entities. The unit shall establish an appropriimportant global customers are also based in thisCustomer project control,
ate balance for fundings for the benefit of local
region. To secure profitability and growth for the Americas
companies and our customers. The unit has the reCustomer Services business, the Market Units need
Kontakta: Cathrin Moberg, 08-757 21 05, Eva
sponsibility to recommend and implement stanqualified and proactive support in financial mat- The corporate support unit Financial Business SupSandström, 08-508 78760, Ingrid Elmer, 08-404 26
port (FBS) is responsible for financial control anddard Transfer Price policies and act as a competenters.
58. Ansökan: Ekonomer till Accounts Receivable,
business support within Division Mobile Systemsce center for all the related parties within the
Ericsson Shared Services AB,
and Division Global Services. The FBS organisation
Group in Intercompany related issues.
Business Control
maria.hopstadius@esg.ericsson.se.
consists of 107 people physically located with the
units they are supporting. The department Market
• As Business Controller you would participate in
& Customer Project Control consists of 45 peopleIntercompany Co-ordination
more difficult bids and negotiations, analyse the
ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN
mainly working with Division Mobile Systems The
current business and result, initiate corrective acManager
department is divided into 3 different sections and
Be at the heart of the future. Choose voice, data tions, implement new directives and financial molocated to Kista. At the section Market Control • We are now looking for two new managers and
dels, plus be responsible for the routinely reporting
and multimedia. Choose creativity, openness and
we think that you have: An academic degree in
Americas, consisting of 7 people, we are currently
from Customer Services EMEA. A great deal of inpersonal fulfillment Choose convergence, choose
economics, industrial management or similar.
looking for a new controller to join our team. WorENGINE - choose Division Multi-Service Networkstercompany contacts is part of this job. We believe
king as a market controller is an interesting and Good command of the English language. Interna(DMN). DMN is looking for motivated individuals that you have a similar background and experience,
challenging job where you are working closely to-tional experience. Communication and negotiation
preferably in a service organisation and internatiowho are passionate about their work. Join a visiogether
within the team, the other sections oftiie skills. Experience from commercial relations. Good
nal
environment
nary team devoted to driving the evolution of nextknowledge of ERA operations and that you are buFBS,
Business
Management and Business Controlgeneration networks, leading the way in a rapidly
siness-oriented, independent and self motivated.
lers,
Market
Units
and
Project
Management
developing market
Contact: Clas Rolander, +46 8 719 60 85, +46 70
519 60 85, clas.rolander@era.ericsson.se, Neil UrContact: Mats Thuresson, +46 8 585 345 24,
Global Account Sales
quhart +46 8 757 04 75, +46 70 986 07 33,
• As a market controller you are responsible for a
mats.thuresson@lme.ericsson.se. Application: InterNeil.Urqufiartera.ericsson.se. Application: Business
number of markets in the Americas region. The
Managers
company Co-ordination Manager.
Control, Ericsson Radio Systems AB, HF/ERA/GH
main tasks for the Market Controller include analymats.bjeriov@lme.ericsson.se.
• As a Global Account Sales Manager you are reEva-Marie Thelin, SE-126 25 Stockholm, Eva-masis and co-ordination of closings and forecasts, fisponsible to maximize sales and explore new busirie.Thelin@era.ericsson.se.
nancial support and profitability analysis of new ofness opportunities towards both new and existing
fers and ongoing projects, main interface to Market
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Global and PAN Europén Operators. You will work
Unit Controllers, Business Management and Busiwith the complete product/solution portfolio of
ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
ness Control, and actively participate in improveInternkonsult i
Multi-Service Networks and in close co-operation
Ericsson Utvecklings AB (UAB) is headquarters for
ment projects within the FBS organisation. Qualifiwith the KAM's and other teams within Customer
redovisningsfrågor
the core product unit Network Core Products (CNcations include a University degree in Business AdGroup. We identify and secure business opportuniCP). The unit is primarily working with both packet
ministration and some years of relevant working
Enheten Skatter & Verksamhetsstöd (ERA/EL) söker
ties. You will work with business opportunity traand circuit switched systems for both mobile andexperience, preferably within Ericsson. It is imporDig som har arbetat ett antal år inom redoviscing, explore opportunities within existing operafixed networks. Within CNCP our sourcing unit contant that you are able to communicate fluently in
ningsområdet och som känner att Du vill ta Dig an
tors and also identify new operators. Monitor and
stitutes a strategic part in the product develop- English. We also believe that you are goal oriented
en ny utmaning. Enheten, som för närvarande befollow these operators when they establish themment Our mission is to provide business and sourand service minded with an outgoing personality,
står av fyra personer, ingår i ledningsfunktionen
selves in new markets. In co-operation with the
cing skills in the development of products and and enjoy taking initiatives.
Company Controlling & Finance och är placerad i
Mil's and push teams within CGWE, align and cosystem solutions. Our responsibility is to develop
Kista.
ordinate Ericsson's offerings across different marcreative and sustainable business solutions, to deDen övervägande delen av vårt ansvarsområde kets. You will also be responsible for the account
Contact: Magnus Fransson, 58531206,
velop and maintain business relations with exterverksamhetsstödet - innebär att vi skall fungera
management for these operators, this includes
magnus.fransson@lme.ericsson.se, Mikael Arvidnal suppliers and to promote a business mind set
som konsult inom redovisningsområdet när verkconduct and co-ordinate sales activities, aligned
son, 58530579, mikael.arvidson@lme.ericsson.se.
samheten behöver lösa ekonomiadministrativa fråand monitor customer projects with NOM's and
Application: Market Controller, FSB.
Controller
gor av olika slag. Inom detta ansvarsområde skall vi
KAM's in order to secure quality of service.
mats.bjerlov@lme.ericsson.se.
särskilt beakta att de övergripande förutsättningar
• We are now looking for a Controller for the
The suitable candidate should have a degree in
som ges av lagar, god redovisningssed och koncerunitThe main responsibility for the controller is to
Engineering or Business adminstration. You should
nregler efterlevs på ett för verksamheten optimalt
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
support the unit management in financial and
have a strong drive, a high level of entrepreneursätt Som framgår av namnet ingår även frågor som
STOCKHOLM
commercial issues. You will be responsible for budship and perseverance. You have also previous exrör företagsbeskattning i vårt ansvarsområde.
get, estimates, investments and financial followperience working with marketing and sales from
Större uppgifter hanteras i projektform och det
ups for the unit You will also participate in supplier
Manager for Financial
telecom/mobil/data industry and have a good uninnebär att Du ofta kan komma att få agera projektfinancial evaluations and other financial investigaderstanding of the business enviroment Fluency in
Business Support Market & ledare. Det krävs därför att du är drivande och kan
tions regarding the procurement operations. We ofEnglish is required.
få "saker att hända". Eftersom Du omgående skall
fer you a great challenge within the sourcing area,
Customer Project Control
kunna medverka fullt ut i vårens och höstens prothat is of growing importance. You will work in a
Contact: Dick Molnår, +46 70 267 27 34, didtmolThe Corporate Support Unit Financial Business jekt är det en fördel om du har erfarenhet från arvery business oriented unit and have many oppornar@etx.ericsson.se. Application: Global Account
Support (FBS) has been operational for almost a bete inom Ericsson-koncernen eller från annan
tunities to contacts with our suppliers. The controlSales Managers, Ericsson Telecom AB,
year now. We are responsible for Financial Control
större koncern. Du bör vara civilekonom och ha geler is reporting directly to the unit manager in quesTN/ETX/X/SM Anna Wennerholm, 126 25 Stockand Business Support for a number of Divisions. digen kunskap i redovisning. Intresse för skattefråtions regarding financial issues for the unit We beFBS belongs to LME but the different sub-units are
holm, anna.wennerholm@etx.ericsson.se
gor värdesätts naturligtvis också, liksom kunskaper
lieve that you have at least high school financial
located close to the respective Division in the om vårt kommande verksamhetssystem SAP/R3.
education. You have some year's experience of
Stockholm area. FBS has a functional organization
working with similar tasks. Ericsson knowledge is
Financial Business
and the aim is to provide value adding Financial
an advantage.
Business Support to our internal customers. For Kontakta: ERA/ELC Erland Lagerlöf, 08-757 00 51,
Support/DMN
more info about FBS, please see our Web-site at-070-557 00 51, erland.lageriof@era.ericsson.se. AnFinancial Businesss Support is a staff unit within Contact: Stellan Wikström acting head of the Unit
httpJ/inside.ericsson.se/financial_business_sup- sökan: Intemkonsutt i redovisningsfrågor, Ericsson
DMN and reports directly to the Division Controller.
08-727 3874, Stellan.Wikstrom@uab.ericsson.se,
port/ Within FBS Market S Customer Project Con-Radio Systems AB, Vrvi Skoog, ERA/H,
The unit is responsible for financial control and reLars Johnson Operation Development 08-727
trol, we are today approx. 45 persons working in vivi.skoog@era.ericsson.se.
porting of the divsion (DMN total), Ericsson Tele-3505, LarsJohnson@uab.ericsson.se. Application:
close co-operation with Business Management
com AB (ETX) and the Customer Croups. We areController UAB/Z, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta
Controllers, Projects Managers, Market Units, Ericstoday 76 employees and we are based at Telefon-Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö,
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
son Shared Services (ESG) as well as with the colplan, Stockholm.
birgitta.friis@uab.ericsson.se.
leagues within FBS. We are located in Kista.
Business Management & Operations Direct Markets, Eastern Europe, Middle East, Africa & South
East Asia. Price management is becoming an inc• We are looking for new financial controllers for
• The Manager for the department is now moving
ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
reasingly important tool in order to win new busiour Financial Business Support unit within the divion for a new role within FBS. A very important role
ness as well as to develop our existing accounts.
sion DMN. As a financial controller you will work
Ericsson Sverige AB är Ericssons marknadsbolagisito together with a management team co-ordinawith the analysis of closings and forecasts, followSverige. Våra kunder ligger i framkant när det gäl-te the work wfth our internal customers as well as
up and day-to-day matters for a number of our
Price Manager
ler områdena tele-, datakommunikation och IP, vilwith the other teams within FBS. The establishmarkets. We expect that you are highly motivated
ket ställer höga krav på oss som snabb leverantörment of clear interfaces towards Divisions, Market
• We are now looking for a Price Manager to stand have interest in taking on the challenge of imav tjänster, produkter och lösningar inom dessa Areas and Market Units is a key activity during the
rengthen our pricing team. You will be responsible
proving our financial control activites.. Applicants
områden. Vi erbjuder också avancerade konsul- next 12 months. Internal focus areas today are Peofor strategic and operative pricing for our complete
are expected to have previous experience from fittjänster för framför allt mobilt internet Våra kun- ple and Competence development as well as
product portfolio including GSM and UMTS solunancial control. Other competences that may be reder år operatörer, samt såväl privata som offentli-securing that we work in an efficient and simple
tions. You will be part of the pricing team at SP/M
levant are; Academic degree in Business Adga organisationer och företag i Sverige. Bolaget way within the unit You will be member of the FBS
Business Support, and your main interfaces will be
minstration and/or similar experience, knowledge
består av cirka 550 medarbetare med starkt kund-Management Team.
the Business Management units for New Accounts
from FIRE and fluency in English (required).
fokus och huvudkontoret ligger på Kungsholmen, A successful candidate has education at universiand Key Accounts, local companies in the region,
Stockholm. Financial Control ansvar för bokslut och
and the pricing network within Division Mobile
ty level or has gained similar knowledge from experedovisning för Ericsson Sverige AB. På enhetenrience. It is important with a solid financial and
Contact: Camilla Hökstrand, 08-719 1085 or 070Systems.
finns idag 8 personer.
267 11 15, camilla.hokstrand@etx.ericsson.se. Apmarket experience and excellent people skills.
The Price Manager will be expected to perform
plication: Financial Business Support/DMN, EricsPrevious experience of management positions are
the following activities: Support business manageson Telecom AB, TN/ETX/X/E, 126 25 Stockholm,
Medarbetare till Financial
essential. It is an advantage if you have internatioment and local companies with price strategies
camilla.hokstrand@etx.ericsson.se.
nal experience as well. You need to be fluent in
and business argumentation. Co-ordination and
Control
English.
comparisons of prices together with contract terms
• Vi söker nu en medarbetare till vår leverantörsand conditions. Monitor customer price levels and
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
reskontra, där arbetet innebär registrering, konterprice models across our markets. Conduct price
Contact: Mats Thuresson, Manager FBS M&CPC,
ing, utredningar, avstämningar samt övriga diverse
workshops with account teams in the home orgaDivision Global Services is fast becoming recogni+46 8 585 34524, Gun-Britt Lundberg, Head of
nisation and at local companies. The right person
zed as the face of service excellence for the new förekommande arbetsuppgifter. Vi arbetar med
FBS, +46 8 719 9507. Application: Manager FSB.
SAP/R3. Du som söker är gymnasieekonom/civileshould preferably have a Master's degree in Engimillennium. As one of six divisions of Ericsson, our
mats.bjerlov@lme.ericsson.se.
neering or Economics. The position requires analyrole is to deliver exceptional customer service askonom med några års praktisk erfarenhet Du är
tical skills, flexibility and fluency in another languaan integral part of the Ericsson offering. We are ordningssam, strukturerad, har lätt för att samarbeta samt är analytiskt lagd.
ge of our regions is a merit The candidate should
now looking to expand in order to face the very exTELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
also have a good understanding of mobile systems
citing challenges ahead - and you could be a key
STOCKHOLM
and the operator's business situation. We offer you
element in our success.
Kontakta: Anna Bremberg, 08-579 186 70,
Intercompany Co-ordination Manager Financial a stimulating and challenging job in a truly internaanna.bremberg@ese.ericsson.se.
Ansökan:
MedarTo find out more about this new force in service
Business Support (FSB) is a newly created Corpotional environment
betare till Financial Control, Ericsson Sverige AB,
solutions please visit our website at: http://globalrate service unit within Ericsson. Intercompany
SE/ESE/HR
Lena
Simonsson,
126
25
STOCKHOLM,
services.ericsson.se. For the management of CustoCoordination is organizationally a part of the
mer Services in Europe, Middle East and Africa, Digroup function FBS (IME/A). The overall responsi-Contact: Per Sjöberg, +46 8 757 38 16, petsjoberg@era.ericssson.se, Björn Båryd, +46 8 404 92
engelska. Ytterligare språkkunskaper år meriterande. Utåtriktad och flexibel är viktiga personliga
egenskaper för att göra ett bra jobb. Det är viktigt
att du tycker om redovisning samt att samarbeta
och kommunicera med människor i din omgivning.

8
84, bjom.baryd@era.ericsson.se, Gunillla Lundborg,
Human Resources, +46 8 404 50 33, gunilla-lundborg-regner@era-ericsson.se. Application: PRICE
MANAGER, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/SP/H Sophia Bergkvist 164 80 STOCKHOLM,
sophia.bergkvist@era.ericsson.se.

ERICSSON TREASURY SERVICES, STOCKHOLM
Ericsson Treasury Services AB (TSS) ansvarar för
intembanksfunktionen, förvaltningen av koncernens kassa samt valutaexponeringen inom Ericssonkoncernen. Vi arbetar också aktivt mot svenska
och utländska koncernbolag med cash-management och valutariskhantering. Idag är vi ca 40 anställda på TSS. Vi är en av Europas största aktörer
på finansmarknaderna och bedriver nu globaliserad verksamhet med Treasury Centers även i USA,
Singapore och på Irland.

JOBBNYTT
business. You will be given the opportunity to develop your financial skills jointly with management
experience.
We believe that you have at least a couple of
years of work experience in different positions
within the finance area, preferably within Ericsson.
You are characterized by having highly developed
analytical skills, strong goal and customer orientation, innovative spirit and excellent social skills, at
last but not least your command of the English
language is above average. Great career opportunities exist for the right person.
Contact: Nils Emmelin, +46 8 4045282, nils.emmelin@lme.ericsson.se. Application: Manager
LME/AO. sarah.medsjo@lme.ericsson.se.

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

-Mmmwmmwmmmmmwmammmmmm Inköpare
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and experience from the procurement field. Fluency is English. When making the selection, Personal
Skills will be rated highly. Your ability to cooperate
and your Social Competence are strong success
factors within this field.
Contact: Bengt-Göran Gustafsson, Manager Core
Components Procurement 011-24 70 55 or 08-719
1374, Bengt-Goran.Gustafsson@etx.ericsson.se, Johan Pettersson, Human Resources, 08-719 87 44,
Johan.Pettersson@etx.ericsson.se. Application:
STRATEGIC PURCHASER, Ericsson Telecom AB,
KK/ETX/D/H Lena Averin, 126 25 Stockholm,
lena.averin@etx.ericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA

Behovet av bandbredd inom telekom- och data• Vi söker inköpare/leverantörutvecklare. Du komERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
komtillämpningar ökar ständigt och överträffar ofmer att arbeta både mot nya projekt och inarbetata de mest aggressivt ställda prognoser. TeknoloBusiness Management S Operations Direct Marde produkter i vår egen produktion. Arbetets innegin för att möta denna utmaning finns inom Optiskets Eastern Europe, Middle East Africa & South
håll är till stor del av strategisk karaktär där Du
ka nät och WDM (våglängds-multiplexering). WDM
East Asia. In order to be competitive in today's
kommer att ta ansvar för ett eget produktområde.
är därför den snabbast växande teknologin inom
communications market, it is of utmost importance Det innebär att Du kommer att ta fram inköpsstraErfaren Back Office
telekom idag. Ericsson ser denna teknik som ett
to continuously improve the internal efficiency of
tegier, genomföra analyser av leverantörsmarknamedarbetare
viktigt kärnområde och ökar därför sin satsning på
the organisation. Key factors for achieving this are den,förhandla och upprätta avtal med både nya
utveckling av optiska nätlösningar och nätkompowell functioning processes and efficient competen- och befintliga leverantörer.
• Da en av medarbetare på Back Office nu går vinenter baserade på WDM-teknik. Vår produktfamilj
ce development
dare i karriären inom TSS, söker vi dennes efterträDin bakgrund bör vara civilingenjörs- eller civileERION (ERicsson Optical Networking) har redan ett
dare. Back-Office funktionen ansvarar bl a för avkonomexamen, alternativt gedigen erfarenhet från
fotfäste på marknaden och vi utvecklar för närvastämning av affärer mot externa/interna motparter,
Process Driver
strategiskt inköpsarbete. Du skall också ha goda
rande ett tredje generationens system som ska klaför svenska och utländska betalningar samt för
kunskaper i engelska, i både skriftlig och muntlig
• For this purpose, we are now looking for a Prora av att skicka 32 kanaler med 10 Gbrt/s vardera
kontoavstämning. Vi tar dagligen också fram konform.
cess Driver to strengthen our team. You will be reöver flera hundra kilometer fiber. Vi inom stratecernens likviditetsposition. Vår verksamhet förändsponsible for developing and implementing our
giskt inköp ansvarar för den kommersiella uppras och utvecklas kontinuerligt så möjligheterna att
Marketing & Sales pro-cesses, and coordinating our
Kontakta:
Magnus
Klingberg,
0150-770
08,
maghandlingen såväl under utvecklingsarbetet som
medverka i olika projektarbeten är stora. Du som
Marketing & Sales training. You will work in close
nus.klingberg@era.ericsson.se. Ansökan: Inköpare,
under den löpande produktionen. Våra leverantösöker denna tjänst har 3-årigt ekonomiskt gymnaco-operation with our account teams in the home
Ericsson Radio Systems AB, Att Lisa Zarins, Box 193
rer är globalt verksamma. Det huvudsakliga prosium eller civilekonom-examen. Vi söker Dig som
organisation as well as at the local companies. Ty64122 Katrineholm, lisa.zarins@era.ericsson.se.
dukt-sortimentet är optoelektronik.
har något års erfarenhet av backoffice-arbete inom
pical activities carried out by the Process Driver are:
bank eller företag. Du är noggrann, stresstålig och
Continuous process improvements in co-operation
utåtriktad samt har god PC-vana. Engelska behärsStrategisk inköpare
with the process man-agement network within DiERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
kar Du i både tal och skrift.
vision Mobile Systems. Process support to our BusiDivision Global Services is fast becoming recogni- • Vi tror att du som person är: Utåtriktad med god
ness Management units in the account planning
initiativ förmåga och drivande med ett flexibelt tänzed as the face of service excellence for the new
Kontakta: Christina Cewé, 08-719 1581,
and tender work. Set up and conduct training promillennium. As one of six divisions of Ericsson, our kande. Affärsinriktad med en förmåga att skapa och
christina.cewe@tss.ericsson.se. Ansökan: BackOffice
grams and workshops for our account teams. Folbibehålla relationer. Arbetsuppgifter: I enlighet
role is to deliver exceptional customer service as
TSS. anna.berggren@lme.ericsson.se.
low-up on process improvements, and reporting
med divisionens fastlagda strategier, att utveckla
an integral part of the Ericsson offering. We are
results to our management group.
now looking to expand in order to face the very ex- relationer och affärsprocesser med våra utvalda leverantörer samt deltaga i nya utvecklingsprojekt
The candidate should preferably have a universiciting challenges ahead -and you could be a key
ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA
ty degree in Business Administration or Economics,
element in our success. To find out more about this Du har: En examen på högskolenivå och tidigare
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd together with previous experience of process devenew force in service solutions please visit our web- erfarenhet av inköp. God kunskaper i engelska i både tal och skrift Vid urvalsarbetet kommer vi lägga
och bred kompetens inom trädlös kommunikation. lopment. The position requires excellent communisite at: http://globalservices.ericsson.se
stor vikt vid dina personliga egenskaper. Din förmåVi är verksamma inom radioaccess system för tråd- cation skills includingfluencyin spoken and written
For the management of Customer Services in Eu- ga att sammarbeta och din sociala kompetens är
lös telefoni, basstationer, antennära produkter och English, together with analytical skills and personal
rope, Middle East and Africa, Division Global Servi- starka framgångsfaktorer i denna befattning.
transmissionssystem för analoga och digitala nät- drive. You will be working in a very stimulating and
ces is now strengthening its organisation. Within
truly international environment, playing an imporverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
the region, ERICSSON is present in almost 100
tant role in shaping our future success.
och vi är idag ca 1400 anställda.
countries serving some 220 customers using fore- Kontakta: Bengt-Göran Gustafsson, Manager Core
Components Procurement 011-24 70 55 el. 08front technology. Many of our most important gloControllers till RSA
Contact: Per Sjöberg, +46 8 757 38 16, per.sjobal customers are also based in this region. Hard- 719 1374Bengt-goran.Gustafsson@etx.ericsson.se,
berg@era.ericsson.se, Gunilla Lundborg, +46 8 404
• Vi söker nu 3 controllers till RSA. Tjänsterna inware Services provides complete lifecycle support Johan Pettersson, Human Resources, 08-719 87 44,
50 33, gunilla.lundborg.regner@era.ericsson.se. Apnebär att som medlemmar i våra produktlinjers
for Ericsson equipment in our customers' networks, Johan.Pettersson@etx.ericsson.se. Ansökan: STRAplication: PROCESS DRIVER, Ericsson Radio
TEGISK INKÖPARE, Ericsson Telecom AB,
ledningsgrupper ta ansvar för alla ekonomiska fråfrom spare part sales to the complete outsourced
Systems AB, Sophia Bergkvist KI/ERA/SP/H, 164 80
geställningar. Detta innefattar att analysera utfall,
management of spare parts and the decommissio- KK/ETX/D/NH Lena Averin, 126 25 STOCKHOLM,
KISTA sophia.bergkvist@era.ericsson.se.
samordna forecast-arbete och göra utredningar.
ning and recycling at phase out We provide servi- LenaAverin@etx.ericsson.se.
Dessutom innebär arbetet att löpande förbättra adces to optimise network availability, which allows
ministrativaflöden, förenkla och öka flexibiliteten
the operator to maximise revenue and to reduce
ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA
Du bör vara civilekonom eller ha motsvarande
total cost of ownership.
utbildning och vi ser gärna att du har ett par års erInköpare
farenhet av liknande arbete. Du är utåtriktad och
Regional Vendor Manager
drivande. Coda kunskaper i engelska, både i såväl
Inom
Supply, Production Materials arbetar vi med
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
• As Regional Vendor Manager for Hardware Servital som skrift, är ett krav. Du tycker om att arbeta i
support av produktionsmaterialtillvåra produkces,
you
will
be
responsible
for
the
tactical
relationProduct
Unit
Radio
Base
Stations,
CSM,
EDGE
and
en expanderande verksamhet och att driva förbätttionsenheter i och utanför Sverige. Till vårt inköp
ship with our partners/third party vendors. We beliTDMA systems har det totala ansvaret för radioringsprocesser.
söker vi nu inköpare med ansvar för avrop och leeve that you have a solid background in purchabasstationer baserade på GSM och TDMA stanveransbevakning av produktionsmaterial och tillsing/logistics and vendor management
dard.
verkningskapacitet för att kunnatillgodosefastKontakta: Eric Welin, 08-757 17 52, Pia Bolmgren
ställd produktionsplan.
Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: ConKoordinator med drivkraft
Contact: Michael Humer, +46 8 719 3904, Mitrollers till RSA, Ericsson Radio Access AB,
chael.Humer@era.ericsson.se. Application: Regio• Är du noggrann, strukturerad och har förmåga
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm,
• I arbetet ingår bl a följande: Uppdatera masternal vendor Manager, Ericsson Radio Systems AB,
att arbeta självständigt? Då är du välkommen att arlobb@rsa.ericsson.se.
data i SAP/R3, t ex ledtider och priser. Lägga protoHF/ERA/GH Eva-Marie Thelin, 126 25 Stockholm,
beta tillsammans med oss. Vi söker en koordinator
typorder samt avropa material mot befintliga avtal.
Eva-marie.Thelin@era.ericsson.se.
för sammanställning av volymer inför leverantörsLeveransbevakning och returhantering. Bevaka att
förhandlingar. Din roll innebär ansvar för att från
i^KmmmmtsmmmKmKmKmausm^m^ beställda varor ankommer enligt överenskomna tiTELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
fastlagda prognoser sammanställa volymer för kriSTOCKHOLM
der, samt vid avvikelser vidta åtgärder och informeERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA
tiska komponenter per köpnivå- och leverantör och
ra berörda parter. Leverantörsuppföljning avseende
ditt bidrag syftar till att sänka produktkostnader. Vi
Today there are three places you want to be: MoManager
leveransprecision och kvalitet rapportera till berörhoppas att du kan vara den person som kommer
bile, IP and Optics' and Ericsson Optical Networks da inom företaget samt tillsammans med ansvarig
Financial Control BU WCDMA POC
att utveckla våra rutiner och effektivisera processen
are right in the center of them all. Today's hottest
inköpare utarbeta och genomföra leverantörsaktiviThe corporate function 'Finandal Business Support' för att ta fram underlagen. Till din hjälp i ditt arbetechnologies all converge on the Optical Networks teter. Samarbeta med logistikavdelning och våra
tat har du informationssystem som är utvecklade
is responsible for handling major parts of the fithat will enable next generation mobile, data and
supply-koordinatorer. Kommunicera löpande med
för Windows NT gränssnitt Arbetet bedriver du i
nancial control area within Division Mobile
broadband to the home services. Ericsson Oprical våra leverantörer, ge prognoser. Samarbeta med
Systems and Division Global Services. The FBS or- nära samarbete med strategiskt inköp och planerNetworks are built on more than ten years of regodsmottagning, ankomstkontroll och ekonomiavganization consists of 107 persons, which are or- ing.
search, and encompass systems from fiber access delning. Nära samarbete med avdelningens strateganized by the function they perform. The departand metro-WDM to data<entric long haul systems giska inköpare. Administrativt arbete i form av orVi vänder oss främst till dig som redan idag arbement consolidated control and analysis is organiwith optical cross<onnects.
tar inom något av områdena orderhantering, spediderhantering samt arkivering. Prognos- och behovszed by the respective Business units they support tion, inköp, planering eller tillverkning. Vidare tror vi
beräkningar. För produktionsmaterial skall materialWithin Core Components Procurement we are
and is generally physically located close to these
att du är gymnasieingenjör eller gymnasieekonom.
förbrukningen följas upp, behovsberäkningar genow looking for a:
units. The section Financial control, BMOR consists Goda kunskaper i MS Office och engelska är viktiga,
nomföras som underlag för beställning av material.
of three persons working with the overall financial
det senare eftersom vi arbetar i en internationell
Fönådsbeståndet skall styras enligt gällande inStrategic Purchaser
control issues for the new business unit BMOR (in- miljö.l framtiden, eller redan idag för rätt person,
struktioner.
cluding WCDMA and PDC Systems).
• Our unit is responsible for the commercial
ser vi gärna att du vill axla en större utmaning för
Vi söker dig som är effektiv, utåtriktad samt har
procurement during both the development phase
att arbeta som projektledare för inköp/suppfy. Ett
lätt för att samarbeta. Lämplig bakgrund är examen
and
during
the
running
production.
Our
suppliers
arbete
som
innebär
att
ha
totalansvaret
för
inköps• We are now looking for a Manager to this secfrån gymnasium med teknisk eller ekonomisk inoperate all over the world and the major product lioch supplyfrågor i våra utvecklingsprojekt
tion. BMOR is in a phase of extreme expansion and
riktning. Erfarenhet av inköps- eller planeringsarbene
is
opto
electronics.
We
believe
you
to
beAn
outthis is an opportunity to be a part of the build-up.
te är meriterande. Då arbetet utförs i PC-miljö ser vi
going
person
who
takes
own
initiatives,
is
highly
The main responsibilities include supplying the buKontakta: Cart-Axel Bengtsson, 08-4045302, 070helst sökande med god PC-vana.
motivated, flexible, and Business Orientated, posiness control function at BMOR with financial bu5572374, carl-axel.bengtsson@era.ericsson.se,
sessing
the
ability
to
create
and
retain
relationsiness support and to lead the work with analyzing
Tommy Einarsson, 08-7573254,070-5134838, tomships. Your tasks will consist of developing relationKontakta: Ingemar Rydesjö, 08-757 4814, Lena Apthe business unit financials (actuals, forecasts and
my.einarsson@era.ericsson.se. Ansökan: Koordinaships and business processes together with our
pelqvist Personalenheten, 08-08-757 4234. Ansöprecloses as well as ad-hoc). The opportunity exists
tor med drivkraft Ericsson Radio Systems AB, SR/H
chosen suppliers, as well as take part in all new dekan: Retnr. 00/191 Inköpare N/IM, Ericsson Microto become a significant contributor to the quality of
la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegardpetvelopment projects, in accordance with established
electronics AB, 164 81 Kista, cvmicro@micericsfinancial support and to be heavily involved in the
tersson@era.ericsson.se.
Divison strategies. You have: An academic degree
son.se.
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samhet ärtillverkningav radiobasstationertillmoheter eller leverantörer. Vi vill också att Du aktivt
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
To qualify for this job you must be experienced
bilnät Enheten Information ansvarar för den interdeltar i att utveckla dessa utifrån japanska kvaliwithin Sourcing or Marketing & Sales related areas
Corporate Sourcing is an organization continuousna informationen och kommunikationen inom protetskrav. Du skall samarbeta med andra inköpsorand you have a technical or economic (MSc or BSc)
ly growing in importance. We are a Business focuduktionen. De kommunikationskanaler som anganisationer inom divisionen Mobile Systems och
sed unit with responsibility for strategies and poli-degree or equivalent You need to have a highly devänds är bland andra intranåtet, företagstidningen
ansvara för att information finnstillgängligai våra
veloped
business understanding, visionary thinking,
cies for Ericsson Sourcing worldwide. We consist
of
Signalen och nyhetsbladet Produktionsextra. Enhedatorsystem. Du skall hjälpa oss att säkra strategisgood communication skills and high social compepeople with different expertise working together in
ten ansvarar även för Kista fabrikens guideverkka komponenter, vilket kommer att bli mer och
tence.
a creative and open environment with a lot of
samhet För att kunna arbeta mer strategiskt och
mer viktigt eftersom vi eftersträvar korta ledtider för
room for own initiatives Corporate Sourcing is
därmed också utveckla nya kanaler och arbetssätt
våra produkter. Analyser och förslag till nya lösningworking towards the common goal of making
Contact: Björn Tömstrand, 08-585 342 43,
söker vi nu en informationsassistent med guideanar är aktiviteter Du måste ansvara för. Eftersom den
Ericsson one major player in the Telecoms world.bjom.tomstrand@lme.ericsson.se. Application:
svar.
erbjudna befattningen kommer att vara betydelseCORPORATE PROGRAM MANAGER, Ericsson Radio
full för vår framtida affärsutveckling vill vi att du har
Systems AB, Charlotta Åkerström KI/ERA/DSA/H,
mångårig erfarenhet av kommersiellt inköpsarbete
164 80 Stockholm, charlotta.akerstrom@era.ericsoch leverantörsutveckling. Du ansvarar för att avtal
son.se.
finns för alla produkter och för en god kvalité avse• We are now looking for a Corporate Program
ende info i våra datasystem. Du kommer att samar• Som informationsassistent kommer du att anManager (CPM) to have the global business rebeta med vårt dotterbolag i Japan, NRJ, och därför
svara för och samordna Kista-fabrikens guideverkERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
sponsibility for one of our strategic Alliances on a
bör du ha mycket goda kunskaper i engelska i både
samhet Det innebär att du ansvarar för guiderna,
global basis within the area of Enclosure Systems.
Försäljningen av mobiltelefonsystemet PDCtillvåtal och skrift
tar emot förfrågningar och bokar in besök, vidare
The CPM is the spokesman for Ericsson within the
ra kunder i Japan slår alla rekord. Våra kunder har
ingår administrativa arbetsuppgifter som exempelscope of the collaboration as well as the primary
varit speciellt framgångsrika inom mobilt internet,
vis uppdatering av guidemanus och OH-material på
contact with the partner. Your responsibility will be
vilket har gjort att Japan idag ligger främst i värl- Kontakta: Bo Sjunnesson, +46 8 585 31912,
svenska och engelska, planering och genomföranto develop and utilize synergies and to set and moBo.sjunnesson@era.ericsson.se.
Ansökan:
Inköp,
den inom detta område. Vi är i startgroparna för
de av möten med guiderna en gång i månaden.
nitor development programs in close co-operation
Ericsson
Radio
Systems
AB,
Gunilla
Åsberg,
att börja försäljningen av nästa generations
Det är även du som ser till att guiderna hålls uppwith the Business Units and the supplier related orERA/JHS,
164
80
STOCKHOLM,
system - WCDMA. Våra kunder i Japan kommer att
daterade om de förändringar som sker i fabriken.
ganisations in order to further develop the relationgunilla.asberg@era.ericsson.se.
vara först i världen med att sätta detta system i
Arbetet som informationsassistent innebär också
ship with the partner. Further your responsibilities
drift ERA/J måste ta ett större och mer strategiskt
att du kommer att hjälpa till med att skriva artiklar
are to establish and maintain business models, aransvar när det gäller att säkra ett antal viktiga letill Signalen och Produktionsextra samt vara med
range and lead Alliance meetings, business updaverantörer inom de nya strukturer som nu växer
att uppdatera och utveckla vårt intränat
tes, and ensure Ericsson to be regarded as preferfram. Med ovanstående bakgrund har affärsenheVi söker dig som tycker det är intressant att arbered customer for our supplier. For more informaten BMOJ nyligen sett över sina behov inom inköp-KOMMUNIKATION
ta med information och kommunikation och som
tion, Ericsson internal applicants can consult the
sverksamheten och bestämt att förstärka inköpslätt för att uttrycka dig i tal och skrift Många av arweb-site
funktionen inom ERA/J.
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
betsuppgifterna innebär arbete vid dator, därför är
http://inside.ericsson.se/sourdng/kam/cpm.htm.
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produkkunskaper i MS- Officepaketet nödvändiga. KunFor this the CPM need to develop a good knowledtionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring
skap i HTML, Photoshop och QuarkXpress är också
ge of the supplier in terms of business directions,
800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Erics-meriterande. Eftersom arbetet innebär kontakter
• Den befattning som vi erbjuder innebär att: Du
economy, organization, markets, products etc
son Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verkbåde innanför och utanför produktionsenheten bör
tar ansvar för de avtal som krävs med berörda en-

Corporate Program
Manager

Informationsassistent med
guideansvar

Inköp

Övertidsbank eller sandslott...
Vad bygger du helst?
Hos oss finns det tid att bygga sandslott också...
Ericsson Compitex AB är ett progamvaruföretag
på stark frammarsch med designcenter bla inom
Mobilt Internet, GSM och nästa generations
mobiltelefbnisystem — 3G. Inom vår produktutveckling samarbetar vi självklart med andra
enheter inom Ericssonkoncernen - i Sverige såväl
som globalt. Vi är ett helägt dotterbolag inom
Ericssonkoncernen. Just nu är vi ca 160 anställda
varav 25% är kvinnor. Snittåldern hos oss ligger
på ca 30 år. 40% är småbarnsföräldrar och vi har
medarbetare från 15 olika länder.

Produktledare
Pro j ekt/delpro j ektledare
Kontaktpersoner:

Staffan Rosén, tel. 031-709 9 1 8 1
Robert Borgström, tel. 031-709 91 04
Bengt Orebäck, tel. 031-709 91 02

Configuration Manager
Teknikinformatör
Systemverifierare/installatör
Kontaktpersoner:

Vi på COMPITEX står för:
COMmunication, COMmitment,
COMpetence, COMputers
Passion, Pretty, Power, Pride, Perfection
CommlTment, SwITching
EXperts, ComplEXity, EXpansion

Mats Slunga, tel. 031-709 91 91
Patrik Gustafsson, tel. 031-709 90 64

Vi arbetar bla med Windows NT, Unix, C/C++,
Java, Erlang, SS7, ISDN, IP-protokoll och
Rational Suite. Vi fortsätter att expandera i
snabb takt och arbetar för att bli dubbelt så stora
inom den närmaste framtiden. Just nu söker vi
Dig som har erfarenhet och kunskaper inom av
någon av följande roller:

Systemarkitekt
Systemutvecklare

Sektionschef
Kontaktpersoner:

Kenneth Gjörloff, tel. 031-709 91 77
Claes Hellström, tel. 031-709 90 05
Läs mer om företaget och jobben på
www.ericsson.se/compitex
Din ansökan sänder du till
info@egs.ericsson.se eller
Ericsson Compitex AB
Human Resource
Yvonne Johannesson
Wallinsgatan 6
431 41 Mölndal

Support
Kontaktpersoner:

Mats Slunga, tel. 031-709 91 91
Staffan Rosén, tel. 031-709 91 81

Kontaktpersoner:

Anders Holmkvist, tel. 031-709 90 42
Dafina Ivanovska, tel. 031-709 91 38
Rickard Borgström, tel. 031-709 90 57

Make yourself heard.
ERICSSON
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naging negotiations, contracting and projects. You
nary team devoted to driving the evolution of nextgeneration networks, leading the way in a rapidlyhave an eye for the total picture, have a strategic
developing market Internal Communications at focus, are accustomed to international business,
du också ha lätt för att kommunicera och samarbehave the skill to make different competencies join
Business Unit Service Provider & Carrier Networks
ta med andra människor. Välkommen med din anis a function managing all strategic internal com- forces and work towards defined goals, and knows
sökan.
munication in terms of our intranet information how to optimise a business venture. You stand for
time, accuracy, respect and quality in your work.
and launch events, and other communication
Kontakta: Anna Nyhlén, 08-404 83 80, Lars-Gunchannels Our business is in a mode of continuous
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
nar Andersson, 08-404 47 40, Lars-Åke Eriksson,
change, wherefore the need of professional com- Contact: Sixten Nordmark, +46 8 585 32 685, sixpersonal, 08-404 38 65. Ansökan: InformationsasSöker du ett utmanande och inspirerande arbetemunications support is essential. We need do comten.nordmark@era.ericsson.se. Application: Busisistent med guideansvar, Ericsson Radio Access AB,
där högt tempo, teknik och internationella resor är
municate our organisational evofvement our vi- ness Manager Business Development, Terminals
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm,
vardagsingredienser? Vi kan ge dig Ditt livs chans
sion and mission, and visualise our goals and perand Applications, Ericsson Radio Systems AB,
lrsa.ericsson.se.
att vara med och arbeta inom ett av världens mest
formance.
KI/ERA/SH/S Susanne Holmene, 164 80 STOCKdynamiska teknikområden, CSM radiobasstationer.
HOLM, susanne.holmene@era.ericsson.se.
Till vår Supply enhet som idag består av ett 80-tal
personer, söker vi Dig som vill bidra med att ut- • The role requires someone who can proactively
KVALITET
veckla vår kompetens och styrka. Vi kan erbjudaplan for and execute communication activities neERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
cessary to meet the organisations needs, thereby
Dig en stimulerande arbetsmiljö med stora möjligKISTA
contributing to internal efficiency and employee sahetertillpersonlig utveckling.
ERICSSON ERISOFT AB, SKELLEFTEÅ
tisfaction. The function is a permanent part of the
På Ericsson Erisoft i Skellefteå arbetar vi med utAdministrative assistant
BU management team contributing with internal
Kvalitetsingenjör
veckling av programvara till flera Ericssons system
communication aspects of the business. The mana• Till Market Communication i Kista söker vi en asför kommunikation. Just nu har vi behov av ytterli• Vi söker en kvalitetsingenjör med gedigen progement team will need communications support to
sistent Du kommer att arbeta mycket nära chefen
gare ett antal personer för att hantera våra pro- duktionsbakgrund och kvalitetstekniskt kunnade.
effectively manage their change processes. You will
för e-marketing. Arbetet innebär externa och interdukter och våra utvecklingsprojekt Kanske det här
Du kommer att arbeta med kvalitetssäkring/styralso actively partidapate and contribute to the
na kontakter både inom Sverige och med övriga
jobbet passar Dig?
ning av leverantörer, produktionsprocesser och procommunications team network within the Division.
världen. Arbetet är omväxlande och innehåller en
dukter innefattande såväl kvalitetsteknik (TQM, kvaExperience of managing a small communications
hög grad av service samt administration.
litetssystem,riskanalys,kapabilitetsstudier, proKvalitetsingenjör
team is required, You are selfdriven and have expeVi ser gärna att Du sedantidigarehar erfarenhet
cesstyrning), som bedömning av logistik, finansiell
riences about how to work effectively both inde• Produkter, processer och projekt med hög kvaliav administrativt arbete inom Ericsson. Din förmåstatus, miljöledning och produktionskapacitet Arpendently and together with others. You are creatitet är något som Ericsson Erisoft prioriterar högt för
ga att kommunicera med andra är hög något du
betet är inriktat på helhetssyn och långsiktighet
ve and work with speed and great enthusiasm. We
att bli världsbäst på programvaruutveckling. Vi behar glädje av när du är back-up för assistenten till
gentemot leverantörerna. Du kommer även att jobassume you have a graduate from Media/Commuhöver Dig som kan jobba med dessa frågor på helavdelningschefen. Du behärskar engelska både
ba med våra interna processer och förbättringsarnication
on
university
level
or
similar
background.
tid. Du kommer att bli engagerad i hela produktens
skriftligt och muntligt
bete av dessa. Samtliga våra leverantörer, som finns
livscykel, jobba i och med projekten, samt bidra till
över hela världen och har olika storlek och teknikatt vår kvalitetsprocess blir ännu bättre. Aktiviteter
Contact: Per Nordin, +46 8 719 4147, per.norKontakta: Jörgen Berg, 08-585 305 19, Carina Panivå, alltifrån mindre familjeföretag till multinatiosom du kommer att arbeta med är bl.a. projektrevidin@etx.ericsson.se, Irene Vallin, +46 8 719 1620,
ulvong, 08-764 14 58. Ansökan: Administrative asnella koncerner, skall kvalitetssäkras. Detta kommer
sioner av olika slag, leda dokumentgranskningar,
irene.vallin@etx.ericsson.se.
Application:
Communisistant Gå in på nedanstående webbadress. Välj
att ställa stora personliga krav på Dig som medargenomföra avstämningar av projektens planer och
cation
Manager,
Ericsson
Telecom
AB,
ort Kista, http://www.ericsson.se/jobs/SE.html
betare i vårt team. Arbetet kommer på sikt även inderas progress, skriva kvalitetsrapporter samt delta
TN/ETX/X/XOD, 126 25 Stockholm,
nebära att Du kommer att resa mycket i tjänsten,
i riskanalyser.
per.nordin@etx.ericsson.se.
både inom och utanför Europa. För arbetet krävs
förutom initiativ- och samarbetsförmåga att du har
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
Kontakta: Lena Staflund, 0910-731721,
kompetens som motsvarar civilingenjör, med inriktKISTA
ERICSSON
TELECOM
AB,
TELEFONPLAN
Lena.Staflund@epl.ericsson.se, Gösta Falk, 0910ning på kvalitetsteknik. Praktisk erfarenhet inom
731702, Gosta.Falk@epl.ericsson.se. Rolf Olofsson,
ovanstående områden är meriterande. Vi förutsätCustomer Group tatin America within DMN is in Project Manager Events
0910-731705, Rorf.Olofsson@epl.ericsson.se. Ansöter att Du behärskar engelska både i tal och skrift
charge of proactive marketing ofMuIti Service soDivision Consumer Products is responsible for dekan: Kvalitetsingenjör, Skellefteå, Ericsson Erisoft
lutions and services leveraging best practices
veloping, marketing and selling Ericsson consumer
AB, Box 920, 971 28 LULEÅ.
world-wide. As a Business Manager for New AcKontakta: Per Jonasson, 08-4042797, per.jonasproducts on a global markeplace. One of our Procounts you will belong to our team New Business.
son@era.ericsson.se. Urban Ögren, 08-58531305,
ject Manager is going to be a parent and during
Within our team we will have 5 Business Managers
urban.ogren@era.ericsson.se. Ansökan: Kvalitether leave we will be replacing her. The period of
ERICSSON ERISOFT AB, UMEÅ
driving and supporting the business built by the
singenjör, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Petwork will be approximately I year.
New
Account
teams
(NAM)
in
the
local
markets
Avdelning R/U, UMTS SW Development i Umeå tersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersthrough
the
region.
deltartillsammansmed partners i Kista och Hol- son@era.ericsson.se.
• The responsibility includes; Manage event proland i utvecklingen av nästa generations mobilrajects (conferences, seminars, sponsorship events.
Business Manager, New
diosystem, UMTS. Vi går just nu in i slutspurten av
Implement the plan. Manage DCP participation in
Wictoria projektet som kommer att utgöra det försAccounts
external conferences. Establish and maintain a
ta kommersiella UMTS systemet i världen. Vår
MARKNADSFÖRING
Speaker database. Secure training of speakers. Pro• Do you want to be a member of a successful
verksamhet spänner över RBS system arbete, SWduce presentations supporting the speakers. Mainteam, winning business based on combinations of
design, SW- integration&verification samt RBS Notain and drive a SC Seminar. Network Co-ordinate
voice data and multimedia solutions? With our
Ericsson Radio Systems AB, Telefonplan
de integration ond verification.
withLME.
ENGINE solutions and Access portfolio we are in a
If you are interested in this position you should
stronger
position
than
ever
to
win
new
accounts
in
Order
desk
Manager
Kvalitetsingenjör
have an academic degree in marketing and/or bua market where de-regulation is currently on going.
Division Global Services is fast becoming recogni• Som kvalitetsingenjör har du en av ledarrollerna
siness administration and experience from a similar
This opens up a range of opportunities. Business
zed as the face of service excellence for the new
i projektledningsteamet och deltar i planering och
position. Your interpersonal and communication
we have to size together with Market Units in the
millennium.
As
one
of
six
divisions
of
Ericsson,
our
uppföljning av projektet Du har också ett nära saskills need to be excellent and being fluent in EngRegion. The roles demand people with a strong inrole
is
to
deliver
exceptional
customer
service
as
marbete med avdelningens verksamhetsutvecldare.
lish is essential. You need to be a co-ordinator and
terest in marketing and business creation. You
an integral part of the Ericsson offering. We are
Exempel på dina arbetsuppgifter är: Kvalitetsmål.
to be able to prioritise in your work.
must enjoy leading activities, teams and projects to
now
looking
to
expand
in
order
to
face
the
very
exArbete med att revidera och följa upp projektets
reach fast results, in addition to this, good commerciting challenges ahead - and you could be a key
kvalitetsmål. Här tar du också hänsyn ull vad som
cial knowledge and networking skills are required.
Contact: Bo Albertson, +46 8 764 13 88. Applicaelement
in
our
success.
To
find
out
more
about
this
verkligen är viktigt för slutprodukten när du planeYou should also have a strong desire to succeed. A
tion: Project Manager Events, Gå in på nedanståennew force in service solutions please visit our webrar hur kvalitetskontroll och kvalitetssäkring ska göwillingness to travel is important since the job dede webbadress. Välj ort Kista, http://www.ericssite at: httpS/globalservicesericsson.se
ras. Förbättringsverksamhet Föreslå och genomföra
mands regular travelling. Your skills in English must
son.se/jobs/SE.html
förbättringar i projektet Detta innebär också att du
be excellent Spanish or/and Portuguese is a welär ansvarig för uppföljning av projektrevisioner och
• The Resource Office, at the Regional Office - Eucomed additional plus.
andra externa kontroller.
rope, Middle East & Africa is now looking for the
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
Som kvalitetsingenjör har du också överblick över
Order Desk Manager. As the Order Desk manager
Contact: Ulrika Swensson Griffin, +46 8 719 01 49,
Division
Global Services is fast becoming recogniutvecklingsprocessen i projektet Följsamhetsanayou shall secure an efficient internal and external
ulrika.swensson-griffin@etx.erics5on.se. Applicazed as the face of service excellence for the new
lys. Kontrollera art projektet arbetar enligt sina plaCustomer and Supplier order & invoice flow, logistion: Business Manager, New Accounts, Ericsson Temillennium. As one of six divisions of Ericsson, our
ner och bestämda rutiner. Du är ledande i de ortics routines, tools maintenance, internal customer
lecom AB, TN/ETX/X/L, 126 25 STOCKHOLM, ulrirole is to deliver exceptional customer service as
saksanalyser som görs av större avvikelser i varje incare, measurements and reports. This includes
ka.swensson-griffin@etxericsson.se.
an integral part of the Ericsson offering. We are
krement Rapportering. Resultatet av kvalitetsarbedaily managing of on-line ordering, order and invonow looking to expand in order to face the very extet ska rapporteras till både projektledning och linice registration in Golf, purchase order handling,
citing challenges ahead - and you could be a key
jechefer. Här har du långtgående befogenheter att
statistics and other work tasks related to the unit
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
element in our success. To find out more about this
rapportera avvikelser dit du finner det lämpligt
logistics activities.
Kvalitetsingenjören har ett viktigt och ansvarsfullt
We are responsible for developing, maintaining new force in service solutions please visit our webWe expect that your education and Ericsson work
uppdrag.
and controling the relationship and business withsite at: http://globalservices.ericsson.se
experience has provided you with the solid platthird party suppliers of terminals and applications Telecom Management Solutions (TMS) is a Serform in logisitcs, planning and supply areas. It is esto ensure that high volumes of various terminals vice Product Unit within Ericsson Services. TMS
sential that you are outgoing, good communicator,
Kontakta: Nils Granered, 090-153031, nils-graneand different applications are available on the
consists of 6 Practices responsible for the developservice minded, master spoken and written English,
red@epl.ericsson.se, Richard Lundström, 090market at thetimeof launch of Ericsson's systems.
ment and marketing of advisory services, integraskilled in MS Office and Golf. We can offer you the
153054,richard.lundstrom@epl.ericsson.se.AnsöOur activities are a complement to the work doneted systems solutions and operation related servichallenging work in a service area with a team of
kan: Kvalitetsingenjör, Ericsson Erisoft AB, Box 920,
at ECS and DIA
ces in a multi-vendor environment for operators
highly motivated people working in an open and
971 28 Luleå, personal@epl.ericsson.se.
and service providers so that they can manage
positive atmosphere!
Business Manager Business their business in a profitable and competitive manner. The practice Managed Services offer today
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, GÄVLE
Contact: Alisa Bornstein, +46 8 71 98777,
Development, Terminals
outsourcing services for Network Operation and
alisa.bomstein@era.ericsson.se. Application: Order
Maintenance, Network Management Consulting
and
Applications
Kvalitetschef
desk Manager, Ericsson Radio Systems AB,
Operation and Maintenance Assistance and are
HF/ERA/GH Eva-Marie Thelin, 126 25 Stockholm,
• The Business Development Unit has responsibili• Vi söker en chef till vår Kvalitetsavdelning. Arbenow looking for a
Eva-marie.Trielin@era.ericsson.5e.
ty for management of relationship wfth Third Party
tet kommer att innebära uppföljning av kvalitén i
Suppliers, strategy development, business support
produktionen samt proaktivt kvalitetsarbete genom
Manager - Service Supply
to SM/A and sourcing of Third Party Terminals. Our
att utifrån problemområden initiera förbättringsåtprimary interfaces are the marketing and sales
ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN
Centre
gärder. Du kommer att ansvara för att ambulleranteams at the Third Party Suppliers organisations,
de kontroller och QA mätningar genomförs.
•
The unit consists of a group of 20 O&M Consulthe Product Management and the Sales Support
Communication Manager
Du ska ha stor erfarenhet av arbete med kvalitants working on customer projects around the
within
SM/A
and
the
MAI
centre.
As
a
Business
Matetsfrågor och kunna våra uppföljningssystem. Du
Be at the heart of the future. Choose voice, data
world. As a line manager for this group, your main
nager you will be responsible for -Developing and
är strukturerad, målinriktad och ska kunna driva
and multimedia. Choose creativity, openess and
tasks will be recruiting, competence development,
managing
the
relationship
with
Third
Party
Supplikvalitetsfrågor internt Du har ledaregenskaper och
personal fulfillment Choose convergence, choose
follow-up on personnel assigned on Customer Proers
on
a
strategic
and
tactical
level.
Developing,
en av dina viktigaste uppgifter är att få din grupp
ENGINE - choose Division Multi-Service Networks
jects, and planning for new assignments and the tianalysing
and
implementing
concepts,
strategies
att bli ett väl fungerande kvalitetsteam.
(DMN). DMN is looking for motivated individuals
me between the assignments. Today competence
and business models. Supporting, advising or mawho are passionate about their work. Join a visiois focused mainly on operation & maintenance for
KOMMUNIKATION

Kontakta: SRD/GQC Joachim Lindgren, 026-15 97
67, joachim.lindgren@era.ericsson.se. Ansökan:
Kvalitetschef 00:263, Ericsson Radio Systems AB,
PG/HP Eva Dannberg, Box 6206, 800 06 Gävle,
eva.dannberg@era.ericsson.se.
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2G networks but the group is aiming to 3C competence.
You should have a genuine interest in developing
others on a group as well as individual level. Your
experience in working on customer projects abroad
is qualifying as well as previous experience within
the Network Management Services area.

As a marketing manager, in addition to the general requirements, you will have:- Experience of billing systems or billing consulting for telecom operators or from working for a telecom operator with
billing systems. Experience in handling contract negotiations and in outlining proposals. International
marketing experience.

Contact: Erik Strömstedt (CF/LDC), +46 8
7579608, Erik.Stromstedt@era.ericsson.se, Peter
Hedblad (GF/LZ), 46 8 719 8583,
Peter.Hedblad@era.ericsson.se, Eva Fransson (Human Resources), 46 8 719 6864,
Eva.Fransson@era.ericsson.se. Application: Manager - Service Supply Center

Contact: Bengt Åkerström, +46 8 719 39 97,
BengtAkerstrom@era.ericsson.se, Dennis Uppström, Director Customer Management Solutions,
+468 719 49 89,
dennis.uppstrom@era.ericsson.se. Application:
MARKETING & SALES MANAGER.

Marketing Manager Global Services Regional
Office for WE & CEMA
• In Services Regional Office for WE & CEMA Regional Marketing, based in Stockholm, we are a
small, dedicated team looking for a new colleague
due to the continuous expansion of Services. As a
Regional Marketing Manager for Services, your responsibility will include: Initiate, plan and co-ordinate local marcom activities with Market Units such
as exhibition participation, customer workshops,
speakers at seminars, mailings, inserts, advertising,
etc Manage and co-ordinate regional training activities for Service Account Managers. Hold overview
presentations of Division Global Services.
We believe that you should have relevant experience preferably from telecoms industry and/or services. You should have good presentation and
communication skills, an interest to learn more
about Global Services and be open to occasional
travelling. A drive to get things done is another of
your characteristics. You should also have an degree in marketing, industrial economy, market
communications or similar. If you have successful
experience in the marketing field, formal education
is less relevant
Contact: Henrik Albrecht +46 8 719 4673,
henrilcAlbrecht@era.ericsson.se. Application: Marketing Manager - Global Services Regional Office
for WE & CEMA

Manager, Marketing & Sales
• For the management of Customer Services in
Europe, Middle East and Africa, Division Global Services is now strengthening its organisation. Within
the region, ERICSSON is present in almost 100
countries serving some 220 customers using forefront technology. Many of our most important global customers are also based in this region.The
purpose of the Marketing & Sales Support function
is to lead and support the local companies or global accounts in offering the CS portfolio to our
customers and securing growth and profitability. As
Manager for this unit you will continue the formation of a team of 10-15 Area Managers, you will lead the team in their daily operative work with some sixty Market Units in EMEA, and many times
participate personally in tender preparations and
contract negotiations. You will be responsible for
the consolidated Customer Services order intake at
these units, as well as the overall profitability. You
will also be a member of the Management Team
for Customer Services EMEA.
We believe that you are a sales oriented, entrepreneurial person with relevant experience preferably from the telecom industry and/or services.
You will also have experience in handling contract
negotiations and in outlining proposals. A drive to
get things done is another of your characteristics.
Experience in leading a sales team is an advantage,
as well as language skills.
Contact: Michael Rotter, +46 8 58 53 17 33, Michael.Rotter@era.ericsson.se, Clas Rolander, +46 8
719 60 85, Clas.Rolander@era.ericsson.se. Application: Manager, Marketing & Sales.

Marketing and Sales
Manager
• Our Regional Office Europe (EMEA) now has a
job opening within the Customer Management
area, as a Marketing and Sales Manager, to be filled
by a sales oriented, entrepreneurial person.As a
marketing and sales manager you will be responsible for building up our business of Integration,
Customer Care & Billing solutions, Services Provisoining. Fraud solutions and ISP to Telecom operators in the EMEA region. We offer both internally
developed systems and services, as well as systems
and services from external partners that we have
supply agreements with. You will ensure customer
buy-in for our systems and services together with
our local account teams and you will have an overall responsibility for following projects through till
completion. You will work very closely together
with Ericsson's partners, account managers and
customers. You must be able to travel.

Marketing Manager
• In Services Regional Office for WE & CEMA Regional Marketing, based in Stockholm, we are a
small, dedicated team looking for a new colleague
due to the continuous expansion of Services. As a
Regional Marketing Manager for Services, your responsibility will include: Initiate, plan and co-ordinate local marcom activities with Market Units such
as exhibition participation, customer workshops,
speakers at seminars, mailings, inserts, advertising,
etc Manage and co-ordinate regional training activities for Service Account Managers - Hold overview
presentations of Division Global Services.
We believe that you should have relevant experience preferably from telecoms industry and/or services. You should have good presentation and
communication skills, an interest to learn more
about Global Services and be open to occasional
travelling. A drive to get things done is another of
your characteristics. You should also have an degree in marketing, industrial economy, market
communications or similar. If you have successful
experience in the marketing field, formal education
is less relevant

ty, går igen som tema på våra samtliga mässor. Vår
running complex customer projects in the telecoms
nuvarande utställningsansvarig, Margaretha Veres,
or the IT world. You have international experience
lämnar sin tjänst för ett arbete utanför Ericsson och
and can move between cultures and markets in a
vi söker nu någon som kan ta över efter henne. seamless way. Join us and be a part of the revolution now taking place in Telecom.
• Tjänsten som utställningsansvarig innebär nära
samarbete med marknadsförarna och produktenheterna. Arbetet innebär ansvar för koordinering av
administrativt arbete och logistik som behövs inför,
under och efter genomförandet av en utställning.
Vidare ingär budgetering och uppföljning. I arbetet
ingår också ett antal resor både nationellt och internationellt i samband med utställning. Det är en
fördel om Du har god kännedom om EMW, Ericsson, våra produkter och marknad.Vi vill att Du är
noggrann, ansvarsfull, ifrågasättande, drivande,
stresstålig, och har lätt att arbeta i nätverk, är utåtriktad och tycker om att umgås med folk, har goda
kunskaper i engelska, både i tal och skrift samt har
sinne för form och färg.
Contact: Gunnar Linnéll, 031-747 1959, gunnar.linnell@emw.ericsson.se, Margaretha Veres, 070-567
1260, Lena Aronsson, 031-747 1532,
lena.aronsson@emw.ericsson.se. Application: Utställningsansvarig, ref nr 00-433, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84
Mölndal, jobs@emw.ericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN

Contact: Bengt -Åke guden SG/MC, +46 8 757
2808, bengt-ake.ljuden@era.ericsson.se. Application: Ref no 00:11, Customer Project Mgr - Kista,
Ericsson Radio Systems AB, SG /H Cecilia Jettel, SE131 89 STOCKHOLM, jobs.gsmonthenet@era.ericsson.se.

mammmmmmammmmammmmammm
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
The Customisation Unit focus on the creation of
unique products for each customer, based on Ericssons standard products. We are now expanding
and are looking for a Marketing Manager. As a
Customisation Marketing Manager, you will be responsible for; the commercial parts of an offer and
negotiating the customisation contract with the Key
Account Manager. You will work in teams with
Technical Managers and Project Managers in a
global network. Business travel will be a part of
your job. You will also be encouraged to develop
your skills in the other responsibility areas within
the unit Your individual development is important
for us.

Marketing Manager •

Be at the heart of the future. Choose voice, data Customisation*
and multimedia. Choose creativity, openness and
• We are looking for a person with at least 3 years
personal fulfillment Choose convergence, choose
ENGINE - choose Division Multi-Service Networksof product Marketing experience and preferable ex(DMN). DMN is looking for motivated individuals perience in the sales process from a Market Unit
perspective. You have a Master of Science or Ecowho are passionate about their work. Join a visionomics or a corresponding university degree. You
nary team devoted to driving the evolution of nextgeneration networks, leading the way in a rapidlyare highly motivated by turning technical solutions
into profitable business for Ericssons customers.
developing market
Fluency in English is required. Further you have a
strong drive to finalise started activities, you like to
Contact: Henrik Albrecht +46 8 719 4673, HenStrategic Marketing
work in teams and you contribute to the unit with
rikAlbrecht@era.ericsson.se. Application: Marketing
your social skills.
Managers
Manager.
Our vision is to be the world leading supplier of
• DMN Marketing has the need for 2 or more StraOpen Service Architecture for the 3G networks.
tegic Marketing Managers. This role reports into the
Marketing & Sales Manager, head of Marketing and while similar to a Business
Product Unit SCSA, Within Internet Applications, is
responsible to provide platforms, communication
Development position, is much more important to
Professional Services
and mobility service solutions for both the fixed
the units success when it comes to messaging in• An opportunity exists within our Regional Office
and the mobile network as well as for internet Our
tegration. Some of the main roles you would take
for Europe, Middle East and Africa (EMEA) in the
1300 employees are located in Holland, Canada,
on would be: Create and make presentations to
Professional Services division, for a Marketing and
Sweden and Mexico and we are all facing an inmid-senior level customers, internal and analysts
Sales Manager.As Marketing and Sales manager
teresting and challenging shift in technology. Join
on the Division, the Market multi-service networks
you will own a corporate business sector and be
us in the Mobile Internet Revolution!
and our strategies accordingly Work closely with
responsible for the development of solutions to
Marcom, Product Marketing, and other Marketing
customers covering network design and network
functions to insure the right mix of content and
Contact: Jesper Gröndahl, +46 8 7198633,
performance improvement sen/ices. You will procontext Participate and drive our Divisions overall
jesper.grondahl@era.ericsson.se, Karin Moström,
mote sales to our existing customer base of telecontent and messaging towards such events as CeHuman Resources, +46 8 404 57 54,
com operators and service providers in the EMEA
Bft ENGINE Summits, get insp(W)ireds, ENGINE
karin.mostrom@era.ericsson.se. Application: Marregion, and support local account teams around
Studiio etc and in a number of projects.
keting Manager Customisations. marie-louise.rogthe region. You will be focused on the continued
sater@era.ericsson.se.
You are or have: A good network of contacts
growth of our products and services and following
within the company and or industry. A good broad
projects through to completion. You will work very
portfolio knowledge in the fixed market (and/or
closely with Ericsson account managers, product
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
mobile desirable also) and have some depth permanagers and customers. A willingness to travel
haps in certain fields of expertise. Have very good
abroad is essential.
communication skills, both written and verbal and
Technical Presenter, Events
The ideal candidate will be a sales-oriented indiexcellent presentation skills - excellent and comforThe Division Mobile Systems, DMS, is the market
vidual, enthusiastic and self-motivated, and with
table with english, second language (Swedish or otleader for mobile telephone systems Our market is
the maturity to establish credibility with our custoher) a plus. Can take charge and work with and
the World. We have a track record of successfully
mers and build the foundation for a successful relathrough highly skilled and deeply technical indiviplanning and executing major conferences, exhibitionship. Strong communication and presentation
duals to work out common messaging around
tions and roadshows that is hard to beat We are
skills are essential for this position.As a marketing &
technical and business/market focus. Are inlooking for an energetic and enthusiastic technical
sales manager, in addition to the general requireterested in a senior management position without
presenter to be member of our Events team!
ments, you will have:. Experience of High-value
the responsibility of managing people at this time.
Services in the Telecoms sector, preferably Network
Design and Performance Improvement Services.
• As a Technical Presenter you will work with DeContact: Mitch Lewis, +46 8 719 0130, mitch.leExperience in handling contract negotiations and in
mo Tours promoting WCDMA Your area of responwis@etx.ericsson.se. Application: Strategic Markeoutlining proposals with customers. International
sibility involves planning and executing presentating Managers, Ericsson Telecom AB, TN/ETX/X/XC
marketing experience
tions to customers and other target groups around
Ann-Karin Berry, 126 25 STOCKHOLM, annathe world. You will be a member of a highly profeskarin.berry@etx.ericsson.se.
sional team.ln order to be successful in this profesContact: Carl Aspenberg, Director Network Design
sion you enjoy working in a team and at the same
& Performance Improvement +46 8 719 47 46,
time take the initiative to get the best results for
CarlAspenberg@era.ericsson.se, Peter Ternström,
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
DMS. You have strong interpersonal and presentaMarketing & Sales Manager Network Design & Pertion skills.
formance Improvement +46 8 719 39 61,
Customer
Project
Manager
Peter.Ternstrom@era.ericsson.se. Application: MARYou are accustomed to work in an international
KETING & SALES MANAGER, PROFESSIONAL SERVICSM and Internet are the greatest hits in the com-telecom/IT environment and have an established
CES, Ericsson Radio Systems AB, HF/ERA/GH Evamunication world today. We are a newly built orgacontact network and experience within ERA You
marie Thelin, 126 25 Stockholm, Eva-marie.Thenisation Mobile Enterpise to integrate these two inare prepared to travel at least 40% of your working
lin@era.ericsson.se.
to one Voice Over IP CSM system. The product ishours. In your capacity as an Ericsson representaticalled CSM on the Net and has now been laun- ve you have a professional image. You have a
ched globally. Our customers include CSM operatechnical background and are fluent in English. Adtors, Service Providers and Internet Service Providitional language skills are considered as a qualifiERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
ders. The end-user is the Enterprise.
cation.Contact:
MÖLNDAL

CSM on the Net has received a lot of attention
Contact: Töger Aström, ERA/MG/OC, +46 8 404
from the market and we are now looking for Customer Project Managers ready to take CSM on the 5872, toger.astrom@era.ericsson.se. Application:
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
Technical Presenter, Events, Ericsson Radio Systems
Net out into the field. You will be part of the MarkeEricsson för försvarselektronik och mikrovågskomAB, Ann-Britt Stillberger, annting and Sales department and work in a team
munikation samt är centrum för Ericssons forskbrittstillberger@era.ericsson.se.
with Marketing and Technical Managers
ning och utveckling inom mikrovågsteknik och
höghastighetselektronik.Market Operations ansva• As a person you have excellent social skills, a
rar inom Försvarselektronik för alla aktiviteter kring
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
good driving ability and a pragmatic approach. You
försäljning och marknadsföring och vi är idag cirka
85 personer. Market Operations inom Affärsenhe-like working in a dynamic and entrepreneurial enviSales Strategy & Tactics
ten Försvarselektronik deltager i såväl nationella ronment where the way we did things yesterday
may not be the way we do it tomonow. You are
som internationella utställningar, mässor och
Manager-North America
events. Vi gör detta för att skapa en plattform för customer focused and business minded. You feel at
• As a Sales Strategy & Tactics Manager you will be
home in the customer boardroom as well as on siimagebyggnad, kompetens- och produktpresentaresponsible for developing a common GSM, TDMA
te. Your professional skills include experience from
tion. Vårt centrala budskap. Information Superiori-

Utställningsansvarig
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& EDGE commerical strategy working closely with
sates teams and product/marketing units to ensure
a coherent 3G message for the North American
market Your main task is to develop a commerical
strategy and keep track of existing commitments
made in current contracts. In addition to this also
participate in defining the North American 3G sales
& market strategy and perform commerical competitive analysis. Product areas to cover are GSMJDMA and Edge to 3G including Mobile Internet Solutions etc.Your interfaces will be Ericsson internal
units in Sweden as well as the Market Area North
America (USA and Canada). Travelling will be required.
You have a master degree in engineering or business with experience from the wireless and/or datacocn industry. You should be open minded with
strong perseverance and drive, willing to share information and ideas, ft is required that you have
good communication skills leading to comprehensive and constructive presentations of complex problems and situations.
Contact: Göran Finnman, ERA/SN, +46 70 648
1634. Application: Sales StrategysTactics Mgr-North
America. Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/SF/H
Ingrid Pichler, SE-164 80 Stockholm, ingrid.pichler@era.ericsson.se.

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 Ot operatörer, samt såväl privata som offentliga organisationer och företog i Sverige. Bolaget
består av arko 550 medarbetare med starkt kundlokusoch huvudkontoret ligger på Kungsholmen,
Stockholm Ar du intresserad att jobba närmare
Ericssons slutkunder utan att behöva flytta utomlands?

• Hål du erfarenhet frin något av föi|ande: Projektledning, Logistik, Order Management? Vi är ett
glatt och blandat gang som ansvarar för Ericsson
Sveriges Order Management Vi har bade orderansvar direkt frän vira kunder och orderansvar i våra
projekt som bedrivs för vara kunder. Vi arbetar
mycket med att förbättra våra logistikflöden för att
minska och förenkla administrationen i orderflödet
Detta gör vi inom ramen för TTC global och i samarbete med våra kunder. Ordersystemet som vi
arbetar i är SAP R/3 Vi står nu inför stora utmaningar, med vidareutveckling av vår orderhantering och
planering för utmllning av nya produkter som exempelvis 3G på den svenska marknaden, vill du vara med?

: Kent Andren, 08-579 18312.
Kent.Andren@ese.ericsson.se. Ansökan: Ordertogistjk, Ericsson Sverige AB, SE/ESE/HR Lena Simonsson. 126 25 STDCKHOIM, lena.Si-

IT or software field. Since we work with knowledge
transfer in an international environment you need
to have excellent skills in written and spoken English. The job includes travelling.
Contact: Christian Viebke, +46 8 404 8107, Lars
Svärdling, +46 8 757 29 61. Application: Senior
Consultant 3G Training, Ericsson Radio Systems AB,
SC/ERA/CU Maria-Luisa Badani, 164 80 Stockholm,
Maria-luisa.Badani@era.ericsson.se.

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG
Ericsson Cables AB, är en kunskapsbaserad organisation med stor erfarenhet av kabel och nätlösningar. Vi erbjuder system och lösningar för terminering och skarvning i telekom- infokom- och kraftnät Network Technologies, inom Ericsson Cables,
är ett bolag pä idag ca 1100 medarbetare. Läs
mer om oss på vår internetsajt:
www.ericsson.se/cables

Innesäljare
• Vi ser en kraftigt ökande efterfrågan och stora
möjligheter inom fiberlösningar för Stadsnät och
Fastighetsnät Ericsson Cables Network Technology
har system, produkter och kunskap som ligger
långt framme inom dessa områden. För att utveckla marknadsföring och försäljning till grossister och
direkt mot slutkunder på den svenska marknaden
söker Ericsson Network Distribution AB innesäljare.
Arbetet som innesäljare innebär dagliga kundkontakter, offertgivning och orderhantering samt ett
nära samarbete inom Ericsson Cables.
Du har minst gymnasiekompetens och arbetar
med försäljning idag. Vi ser gärna att du har arbetat
inom området men det är inte ett krav. Det är viktigt att du har drivkraft och god samarbetsförmåga.
Utvecklingsmöjligheterna är goda.
Kontakta: Tommy Sahlin, 08-764 31 24 dier 070561 63 42, Christina Karppanen, 08-764 09 68,
chrtstina.karppanenigeca.ericsson.se. Ansökan: INNESÄLJARE.

Säljare
• För att utveckla marknadsföring och försäljning
till grossister och direkt mot slutkunder på den
svenska marknaden söker Ericsson Network Distribution A8 säljare till både Sundbyberg och Hudiksvall. Som säljare hos oss ansvarar du för marknadsföring och försäljning till egna kunder. Arbetet
är självständigt och innebär förutom kundkontakterna ett nära samarbete med Ericsson Cables
Networks Technology.
Du arbetar troligen med försäljning idag och har
en god teknisk förståelse. Erfarenhet från området
är en merit Det är viktigt att du har drivkraft och
god samarbetsförmåga. Utvecklingsmöjligheterna
är goda.
a: Lars Wennebring, 08-764 31 28 eller
070-591 05 32, Christina Karppanen, 08-764 09
68, christina.karppanen@eca.ericsson.se. Ansökan:
SÄLJARE, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/H Elisabet
Roos, 172 87 Sundbyberg,
recrurtmerrtsl@ex 1 .eca.encsson.se.

monssonigese ericsson.se.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
Estobkshed m Jufy 2000, Division Global Services»
tfie new name for service excewence withm Ericsson. The result • a dynamic resource which aims to
buHd on our impressive soles growth and maxm»
re business opportunities wtw into the new mitlenmum To find out more about this new force in service solutions please visit our web site at
httpS/dgseriasonse/.
Stroteox Waning a a new
urut that wit provide Ericsson stuffglobally with innovative training services ond solutions that contribute to achieving Ericssons overall itiutegies and
goats. We ore hosted by Division Global Services,
for more information about Strategic Training
please visit
htp://sbuteo*Uo**iy.ericssonse/

Senior Consultant, 3G
Training
• Do you want to build the bridge between technology and sales procedures? Would you like to increase the Key Account Manager reams' competence in order for them to be successful in the 3G race?We need a Senior Consultant who w i l create
and conduct mnovatrve training solutions for UMTS.
focusing on operator understand»^ and sales *r -

Secretary - New Account
Sales
Business Unit CSM TDMA EDGE Systems is one of
the fastest growing business units within Ericsson
Rodh Systems. We ore the market leaders for wireless systems services based on the TDMA and CSM
standards-Soles » Business Management Latin
America is responnble for capturing new business
in the Latin American region. The opportunities we
pursue ore Third Generation (JC) system solutions
for Mobile Internet/Wireless data and new licenses
for TDMA and CSM in Latin America
• We have an open position in an international
environment and a truly dynamic team within our
Sales department We believe that you will enjoy a
position with us if you are a service minded person
who Skes to solve problems and likes to handle
day-to-day activities. Ability to work under pressure
and to cooperate with others is essential. Your ability to take initiative and to identify improvement
areas and generate practical solutions will be expected.

understanding of the customer's d i a l i n g * T and
demands, as wetl as an aMrty to see the value that
Ericsson's products and solutions bring to the
customer. Furthermore it is important to have an
overall understanding of technical matters.

You snarl provide administrative support and assistance to our department This means for example, travel- and meeting arrangements, handling of
correspondence, preparation of expense reports,
arrange practical details for new personnel etc
etcPrevKxis experience from working with Latin
American business culture or personal experience
from the region is an advantage.

You are highly professional, innovative, customer
foe used and have excellent communications skifts.
Preferably you have at least five years experience m
Marketing A Sales VM#nn 1

You will have regular contact with our Latin
American Market Units and also be in direct contact
with our vrsbors and customers from time to tome.
During periods of high workload you w i l work with

bid related activities, supporting staff involved in
the bid process. Fluency in English and Spanish is
required. You should be able to confidently use a
computer and work effectively with standard office
software programs.
Contact: Måns Nordström, + 4 6 8 404 7674,
mans.nordstrom@era.ericsson.se, Ingrid Pichler,
+46 8 404 7061, ingrid.pichler@era.ericsson.se.
Application: Secretary - New Account Sales, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/SF/H Ingrid Pichler,
SE-164 8 0 Stockholm,
ingrid.pichler@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
Division Global Services is fast becoming recognized as the face of service excellence for the new
millennium. As one of six divisions of Ericsson, our
role is to deliver exceptional customer service as
an integral part of the Ericsson offering. We are
now looking to expand in order to face the very exciting challenges ahead - and you could be a key
element in our success. To find out more about tn/s
new force in service solutions please visit our website at http://globalservices.ericsson.se

Solutions Management Services
• Join the new unit for Solutions Management
within Ericsson Global Services - Marketing and
Strategic Business DevelopmentWe are driving the
Definition, Market Launch, and Marketing of Service
Concepts and Packages for GPRS, EDGE, UMTS,
Mobile Internet and other Solutions together with
Business Units and Service Business Lines.

Project Manager - Market
Launch
• You will be responsible for planning, coordinating and executing projects/activities for a successful Market Launch of Service Packages and Service
Concepts. You will work with content and make sure that content is of high quality as well as promoting content to our target groups (internally and externally). This job is a great opportunity to produce
Solutions together with other divisions in order to
support specific customer needs. We expect a great
number of challenging and exciting projects during
the coming year. Your network will be large and
consist of colleagues from DMS, DIA, other Product
Units as well as units for Marketing Launch. Within
DCS your network will consist of colleagues from
different Service Business Lines and Service Regional Offices.
You should have education in Marketing / Product Marketing as well as excellent experience
from these areas, preferably within the telecom industry. You need to have good project management skills, strong social skills. Fluency in English is
required and a good understanding of the needs of
a telecom operator is needed. There will be occasional travels. This position requires co-ordination
of different functions.You are creative, outgoing, independent have leadership skills and are a driver
with interpersonal and communication skills. Flexibility is required since changes are part of everyday
life.

Project Manager Communications
• You will be responsible for Market Launch Communication projects/activities including SP-material, events, web and what is defined in the Marketing Communication plan for internal and external
target groups This job is a great opportunity to produce Solutions together with other divisions in order to support specific customer needs. We expect
a great number of challenging and exciting projects
during the coming year.Your network will be large
and consist of colleagues from DMS, DIA, different
Service Business Lines, Service Regional Offices, other Product Units as well as units for Marketing
Communication.
This position requires co-ordination of different
functJons.You should have education in Marketing/Communications, in Web as a strategic channel as well as excellent experience from these areas.
You need to have good project management
skits, strong social skits and experience of similar
work, preferably within the telecom industry. Fluency in English is required and a good understanding
of the needs of a telecom operator is needed. There will be occasional travels.
You are creative, outgoing, independent and a
driver with interpersonal and communication skills.
Flexibility is required since changes are part of everyday fife.
Contact Monica Berggren, + 4 6 8 404 84 05, monica.berggren@era.encsson.se. Application: Project
Manager - Communications. Ericsson Radio
Systems AB, SG/ERA/CH Viveka Vlktund. S - 164 80
STOCKHOtM. viveka.Viktund@era.encsson.se.

KONTAKTEN NR 19 2 0 0 0

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

Sales Manager
We are an aggressive marketing and sales team
hunting new business on BMOCs direct markets.
We are working worldwide with complete CSM
system tenders in existing countries, where Ericsson have limited local presence. To be able to cope
with future challenges within GSM, Datacom Solutions and later UMTS, we need a hungry and professional
• You are responsible for the commercial part
towards our potential customers and perform business planning, tender work, negotiations and other
customer related activities. You have a MSC degree
or similar and well-proven experience from marketing&sales within the mobile telecommunication
area. Good communication skills are required, as
well as excellent written and spoken english. Other
language skills are considered as an additional qualification. You are prepared to travel.
Contact: Håkan Svahn, Manager Sales Operations,
+46 8 404 8774, hakan.svahn@era.ericsson.se, Per
Uppström, Manager Sales Operations, + 4 6 8 757
21 76, per.uppstrom@era.ericsson.se, Gunilla Lundborg-Regnér, Human Resources, gunilla.lundborgregner@era.ericsson.se. Application: SALES MANAGER SP/A, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/LP/H Gunilla Lundborg-Regner, 164 8 0
STOCKHOLM, gunilla.lundborg-regner@era.ericsson.se.

PERSONAL

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Vill Du vara med och forma en ny HR-enhet för de
nybildade Sales och Business Management regionerna inom BU GSM, TDMA och Edge?

Human Resource Manager
• Vi söker en Human Resource Manager och kan
erbjuda ett självständigt och omväxlande arbete
som utförs tillsammans med kollegor inom personalteamet Vi är idag två personer. Du kommer att
ingå i två ledningsgrupper inom några av de fyra regionerna Latinamerika, Nordamerika, Asien och Europa.
Dina arbetsuppgifter spänner över hela personalområdet såsom rekrytering, ledar- och kompetensförsörjning, lönefrågor, förhandlingar samt förändringsarbete inom organisationen. Arbetet består av
att hantera såväl dagliga operativa frågor som mer
långsiktiga strategiska frågeställningar. Du har en
beteendevetenskaplig utbildning och minst ett par
års erfarenhet av kvalificerat personalarbete. Du behöver vara resuftatinriktad, handlingskraftig och
prestigelös. Förmåga att fokusera på rätt saker i en
miljö där det händer mycket är väsentligt God engelska är ett krav och ytterligare språk ett plus. Vi erbjuder ett roligt och stimulerande jobb med goda
möjligheter att vara med och påverka la futura!
Kontakta: Karin Anvret 08-75 70 109. Ansökan:
Human Resource Manager, Ericsson Radio Systems
AB, Kl/ERA/SF/H Ingrid Pichler, 164 80 Stockholm,
ingrid.pichler@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Produktenheten för bredbandiga radionät utvecklar nya system och produkter för tredje generationens mobiltelekommunikationssystem, UMTS.
Systemet är baserat på bredbandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och ATM transmission. Produktenheten är baserad i Stockholm (Kista och Nacka)
och har designcenter över hela världen. Personalavdelningen, som idag har åtta medarbetare, behöver förstärkning.

Personalspecialister
• Vi kan erbjuda dig; Ett utmanande personalarbete i ett av Ericssons mest spännande projekt Ett
brett arbete som spänner över hela HR-området
Möjlighet att förutom det allmänna personalarbetet
fördjupa dig i ett specifikt område. Chansen att utbyta internationella erfarenheter inom HR-området
med våra kollegor på designcentren utomlands. En
väl fungerande arbetsgrupp med bra arbetsgemenskap.
För att du ska trivas med arbetet bör du uppskatta att självständigt driva enskilda HR-frågor, både
externt och internt men också vilja dela med dig av
dina kunskaper och bidra till arbetsgruppens goda
klimat
Vi söker dig som; Har några års erfarenhet av arbete med HR-frågor. Har läst P-linjen eller motsvarande. Det är en fördel om du har Ericssonerfarenhet men inget krav.
Då vi arbetar i en internationell miljö med många
internationella kontakter är det viktigt att du har
goda kunskaper i engelska i tal och skrift Vi hoppas
att vi väckt ditt intresse.

Kontakta: Anna Lindvall, 08-404 76 62, anna.lindvall@era.ericsson.se. Ansökan: PERSONALSPECIALISTER, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/FR/HS
Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
TELEFONPLAN

Personalman/Kvinna
• Vill Du jobba inom ett av världens ledande Telekomföretag? Ett globalt företag som präglas av
kompetensutveckling, professionalism och nätverksbyggande? Har Du tidigare erfarenhet av ledars-
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kaspfrågor och ett brett spektra inom Human Resources området? Sök tjänsten som
personalman/kvinna inom Telefonaktiebolaget LM
Ericsson!
Du kommer att arbeta med att stödja chefer inom ledar-skap, rekrytering, kompetensutveckling,
fackliga förhandlingar, lagar och avtal m.m. Det är
ett självständigt arbete med många kontakter och
stora möjligheter att sätta en personlig prägel på
Ditt jobb.
VI ser gärna att Du är beteendevetare med exempelvis P-linjen som bakgrund. Du har flerårig erfarenhet inom ledarskap och Human Re-sources.
Som person är Du drivande, självständig har god
människokännedom och välkomnar förändringar.

Engelska såväl i tal som skrift är inga problem för
Dig. Tjänsten avser i första hand ett år.
Ansökan: Personalman/kvinna

Personaladministratör
• Du kommer bl a att arbeta med rekryteringsoch personaladministration, introduktion av nyanställda, personalstatistik, driva och assistera interna
projekt, externa och interna kontakter samt uppdatering av vår hemsida.
Du ska också bidra med att hela tiden förbättra
rutinerna inom Human Resources Vi söker dig som
har en god förmåga att administrera, prioritera och

hålla ordning och reda i en verksamhet som hela tiden förändras. Du har minst 3 års erfarenhet som
sekreterare/administratör, gärna från en personalenhet Du är van att jobba i Word, PowerPoint och
Excel. Vi tror även att du har erfarenhet av uppdateringar och layout på webben. Engelska såväl i tal
som i skrift är inga problem för dig. Besök gärna
www.ericsson.se Skicka din ansökan SNARAST till
nedanstående person!
Kontakta: Mats Bjerlöv, 08-719 92 53, mats.bjerlov@lme.ericsson.se, Maria Clewemar, 08-719 34
48, maria.clewemar@lme.ericsson.se. Ansökan:
Personalman LME. maria.dewemar@lme. ericsson.se.

Vill du också tillhöra världseliten inom forskning
och utveckling av morgondagens WLAN?
Ericsson Mobile Data Design AB är Ericssonkoncernens
kompetenscentra för mobil datakommunikation och mobila
internetsystem. Vi är ett snabbväxande, ungt och hungrigt
foretag som seglar i stark medvind. For närvarande sitter vi
i lokaler på S:t Sigfridsgatan i Göteborg men vi flyttar
snart till Göteborgs blivande IT centrum på Lindholmen.
Bolaget utvecklar produkter som GSN (GPRS Support
Node), Mobitex, Realtidsroutrar och Wireless LAN inom
området mobil datakommunikation. Bolaget sysselsätter
omkring 900 personer.
Vi är ett gäng på ca 60 personer som arbetar med att
utveckla nästa generations trådlösa LAN (WLAN) i
5GHz området. Det är är en stor utmaning att ta
fram PC modem och nätutrusrning som nyttjar
spjutspetsteknologi för arr klara de höga bithastigheter och den kvalitet som krävs för framtidens mobila
multimedia applikationer. Vi söker därför erfarna
personer som vill vara med och dela den entusiasm
som vi känner för att få ut produkter först på världsmarknaden.
En följd av produkter förväntas inom något år göra
sitt intåg på kontor, i hemmen samr som komplemenr rill 3:e generarionens mobiltelefoni. Användaren blir oberoende av fast nätverksanslutning.
Datanätet och dess tjänster blir tillgängliga med
bibehållen servicenivå, inte bara trådlöst inom kontoret utan också exempelvis på flygplarser och hotell. I
hemmet kommer olika apparater som t.ex TV, PC och
video kunna kommunicera utan sladdar, vilket öppnar dörrarna för helt nya applikationer.
Kännetecknande för den nya generationens
WLAN är höga datahastigheter på upp till 54 Mbps,
väl utvecklat stöd för QoS, låg effektförbrukning och
låg kostnad. För art möta de högt ställda kraven krävs
lösningar i teknikens framkant inom alltifrån radio
till mjukvara.
Vår relativt lilla organisation arbetar med R&Dverksamhet inom WLAN radiogränssnitt. Den kännetecknas av entreprenörsanda, närhet, samarbete och
snabba beslursvägar. Organisationen ger stora möjligheter för den som vill utveckla sig vidare utifrån
sitt specialområde samtidigt som den ger utmaning
åt den enskilde medarberarens kunskap och skicklighet. För att kunna leda utvecklingen inom området så
faster vi stor vikt vid kompetensutveckling och personlig utveckling. Vi söker medarbetare till följande
tjänster:

Programvaruutvecklare
Vi söker kollegor med gediger intresse för hårdvarunära programmering och radiokommunikations system. Vi jobbar både med diskreta micro processorer
och processorer inbyggda i ASIC:s. Vi söker medarbetare med kompetenser inom kommunikationsbussar
(PCI, Cardbus, USB, FireWire, Ethernet, etc...), realtids system och radioprotokoll.
Är du intresserad? Du är välkommen att kontakta:
Ingvar Andersson, tel: 031-344 60 13
E-mail: ingvar.andersson@erv.ericsson.se.

Digitalkonstruktörer
Vi söker erfarna digital-konstrukrörer för design och
implementering av system uppbyggda kring microprocessor ASIC, FPGA och CPLD. Du skall ha erfarenhet av olika kommunikationsinterface och olika
typer av minnesarkitekturer. Då vi även arbetar med
utveckling av demo-applikationer för multimedia
söker vi personer med erfarenher av mjuk och hårdvara
för srreaming video, DV etc.
Ar du intresserad? Du är välkommen att kontakta:
Ulf Pettersson, tel: 031-344 62 83
E-mail: Ulf.Pettersson@erv.ericsson.se

Radiosystem konstruktörer
Vi jobbar med radio från basband upp till 6 GHz, och
söker medarbetare med erfarenhet av RF-konstruktion. Du ska kunna jobba med såväl radiosystemfrågor som ren konstruktion. Vi ser gärna att du har
erfarenhet av att leda ett team.
Är du intresserad? Du är välkommen att kontakta:
Anders Andersson, tel: 031-344 62 17
E-mail: änders, m.andersson@erv.ericsson.se

Intresserad och nyfiken? Hör då gärna av dig till:
Jan Karlsson, tel: 031-344 60 79,
Email: Jan. Kar/sson@erv. ericsson. se

R&D Radioprotokoll
För utvecklingen av framtidens produkter söker vi
dig som har gedigen erfarenhet av systemarbete eller
teoretisk bakgrund inom kommunikationsområdet.
Du kommer arbera med utredningar, specifikation
och standardisering med inrikrning på basbandstekniker och radioprotokoll.
Är du intresserad? Du är välkommen att kontakta:
Ulf Hansson, tel: 031-344 6135
E-mail: Ulf.Hansson@erv.ericsson.se

R&D Framtida system
Vi letar efter nya kollegor för att arbera med forskning och utveckling av framtida "Multi-access" system. Vi tror art dagens trådlösa system som WLAN,
UMTS, GPRS, DVB och DAB kommer att kopplas
ihop för att erbjuda nya innovativa tjänster. Den tekniska plattform som gör detta möjligt är Internet teknologi som bygger på RADIUS, DIAMETER och
AAA mekanismer. Mobiliteten mellan systems stöds
av Mobile IP och GTP (UMTS). Vi implementerar våra
idéer för demo i ett lab integrerad i vår kontorsmiljö.
Om du är intresserad av att jobba med R&D runt "Multi-access"
så kontakta: Johan Ebenhard, Tel: 031-344 60 98
Email: johan. ebenhard® erv. ericsson. se
Välkommen med din ansökan och meritförteckning
senast den 15 december till:

Integration & verifiering

Ericsson Mobile Data Design AB
Personalavdelningen
S:t Sigfridsgatan 89,412 66 Göteborg
Tel: 031-344 00 00, fax: 031-344 63 00
För mer information: http://www.erv.ericsson.se

Vill du arbeta med integration & verifiering av
WLAN-produkter, antingen funktionellt eller inom
radioområdet så är detta jobbet för dig! Du kommer
att arbeta med såväl specifikationsarbete som implementation, genomförande av testfall och uppbyggnad
av testsystem och testmiljöer. Vi ser gärna att du även
har erfarenhet av att leda ett verifieringsream.
Erfarenhet av LabView, radiomät (såväl MHz som
GHz) och automatiserade testmiljöer är också klart
meriterande.

Make yourself heard.
ERICSSON
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JOBBNYTT
Vi är verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och
transmissionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson är
RSA känt som ett okonventionellt men resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att vara. Vår kultur
bygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingen
förut har gjort Vi säger om oss själva att vi är flyhänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen om passion för
det vi gör.

Center for Wireless Internet Integration har visionen att bli Ericssons mest värdefulla enhet för utveckling av kompletta system relaterade till mötet
mellan Telecom och Internet vi kan förverkliga
idéer inom detta område på bara några månader.
För att kunna utveckla kompletta lösningar har enheten kompetens inom många olika områden från
produktledning, systemarkäektur och inköp via
elektronik- och mekanikkonstwktion till programmering på alla nivåer, dokumentation, support, ut- Supply Coordinator
bildning och industrialisering. På vår hemsida
• Som Supply Coordinator ska du främst arbeta
www.wii.ericsson.net hittar du en utförligare premed att stödja våra Supply Chain Managers (SCM).
sentation av enheten. Idag arbetar vi främst inom
I arbetsuppgifterna ingår att: Tillsammans med
två utvecklingsområden; accesspunkter för bredSCMs driva dimensioneringsarbete mot våra 1 st Tibandsuppkoppling mot Internet samt driftsystem
er suppliers and strategiskt inköp. Stötta våra SCMs
för storskalig distribution av mobila Internettjänsmed problemlösning och projektledning. Driva egter. Vi driver utvecklingen av Ericssons system för na projekt inom Supply. Bearbeta och sammanstäldet smarta hemmet och utvecklar bredbandsmola prognoser i form av olika dimensioneringsunderdem och boxar för IP-telefoni. Dessa produkter in- lag. Skapa beslutsunderlag och rapporter i framför
nefattar bl a arbete med ADSL, Bluetooth, lOOBa- allt SAP/R3 och Excel. Sammanställa indata till
se-SX (fiber) och VLAN men även utveckling av
RSAs kvartalsvisa estimatprocess. Ta fram olika tytjänster i Java. Våra driftsystem bygger på avance- per av presentationsmaterial. Sammanställa olika
rade IP- och databaslösningar. Vi utnyttjar standar- Mätetal/KPI:er.
der och teknologier som t ex LINUX, LDAP, SQL,
Du bör ha utbildning som civilingenjör/civilekoWAP, GPRS och UMTS.
nom med inriktning mot logistik, alternativt gymnasieingenjör/ekonom med mycket gedigen erfarenhet av arbete med logistik. VI ser gärna att du har
Personalman
ett par års erfarenhet av olika befattningar inom en
• Vi söker en ny medarbetare till vår personalenSupplykedja, d v s orderhantering, spedition, inköp,
het Dina uppdragsgivare är chefer och medarbetaplanering och/eller tillverkning. Erfarenhet av Ericsre i verksamheten. Arbetsuppgifterna spänner över
sons organisation, processer och verktyg är meritesamtliga HR-verksamheter som rekrytering, lönerande. Mycket goda kunskaper i Office-paketet är
sättning, ledarskapsutveckling, stöd till chefer och
ett krav liksom goda språkkunskaper i svenska och
medarbetare samt generella personalfrågor. Då
engelska, både i tal och i skrift Du tycker om att arverksamheten är inne i en starkt expansiv fas ligger
beta i en expanderande verksamhet och är nogtyngdpunkten för närvarande i arbetet med rekrygrann, strukturerad, initiativrik, resultatinriktad, utåtering.
triktad samt har lätt för att kommunicera och saÖnskvärda kvalifikationer är högskoleutbildning
marbeta med andra. En annan viktig egenskap är
inom personalområdet eller motsvarande och flera
förmågan att analysera problem och agera därefter.
års erfarenhet av kvalificerat personalarbete eller
linjearbete samt erfarenhet av Ericssons personalKontakta: Robert Staffas, 08-764 13 41, Lena
system. Att sätta mål och nå resultat på ett effektivt
Skansjö, personal, 08-508 78 263. Ansökan: Supply
sätt är utmärkande för dig, liksom förmågan att
Coordinator, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
överföra kunskap och skapa förtroende. Som perPersonal, Box 11,164 93 Stockholm,
son har du en utpräglad förmåga att samverka med
Srsa.ericsson.se.
andra människor, vara självständig och upprätthålla
en hög integritet
Kontakta: Sven Lie, 013-32 20 44,
sven.lie@era.ericsson.se. Ansökan: Personalman,
Ericsson Radio Systems AB, Att: Anette Kindvall,
Box 188S, 581 17 Linköping,
job.wii@era.ericsson.se

PLANERING
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. TELEFONPLAN
Division Global Services is fast becoming recognized as the face of service excellence for the new
millennium. As one of six divisions of Ericsson, our
role is to deliver exceptional customer service as
an integral part of the Ericsson offering. We are
now looking to expand in order to face the very exciting challenges ahead, and you could be a key
element in our success. To find out more about this
new force in service solutions please visit our website at: http://ghbalservices.erkssonse.
For the management of Customer Services in Europe, Middle East and Africa, Division Global Services is now strengthening its organisation. Within
the region, ERICSSON is present in almost 100
countries serving some 220 customers using forefront technology. Many of our most important global customers are also based in this region. The
purpose of the Resource and Competence Management function is to secure that all Customer Services personnel within the region, some I 500
staff, are well and adequately trained in current
and future technologies or services to support a
sound and profitable growth oftheCS business.

Resource Manager
• As Resource Manager, you will work both cross
regional and together with resource management
functions for other Service Business Lines in the region in optimising our resources when it comes to
utilisation rate and cross-national resource sharing.
We believe that you have prior experience from similar work, preferably in the technical area.
Kontakta: Thomas Wahlman, +46 8 719 90 77,
+46 70 519 90 77, Thomas.p.Wahlman@era.ericsson.se. Ansökan: Resource Manager, Ericsson Radio
Systems AB, HF/ERA/GH Eva-Marie Thelin, SE-126
25 Stockholm, Eva-marie.Thelin@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd
och bred kompetens inom trådlös kommunikation.

Capacity Coordinator till
Supply
• Befattningen innebär främst att stödja våra strategiska inköpare på Supply inom olika produktgrupper. I arbetsuppgifterna ingår även att: Tillsammans med våra strategiska inköpare arbeta med
kapacitetsfrågor för olika produktområden inom
GSM, TDMA och WCDMA. Driva egna projekt inom
Supply. Stötta de strategiska inköparna med problemlösning och underlag för att optimera kapaciteten i vår globala leverantörsbas. Bearbeta och
sammanställa prognoser i form av olika dimensioneringsunderlag. Skapa beslutsunderlag, presentationsmaterial och rapporter i framför allt Excel men
även SAP R/3. Tillsammans med Vendor Dimensioning och strategiskt inköp samarbeta med våra
Supply Chain Managers för att följa upp och arbeta
med leverantörsdimensionering. Befattningen innebär främst att stödja våra strategiska inköpare på
Supply inom olika produktgrupper.
I arbetsuppgifterna ingår även att: Tillsammans
med våra strategiska inköpare arbeta med kapacitetsfrågor för olika produktområden inom GSM, TDMA och WCDMA. Driva egna projekt inom Supply.
Stötta de strategiska inköparna med problemlösning och underlag för att optimera kapaciteten i vår
globala leverantörsbas. Bearbeta och sammanställa
prognoser i form av olika dimensioneringsunderlag.
Skapa beslutsunderlag, presentationsmaterial och
rapporter i framför alft Excel men även SAP R/3.
Tillsammans med Vendor Dimensioning och strategiskt inköp samarbeta med våra Supply Chain Managers för att följa upp och arbeta med leverantörsdimensionering.
Lämplig utbildning är civilingenjör/civilekonom
men inriktning på logistik, alternativt gymnasieingenjör/ekonom med mycket gedigen erfarenhet
Du bör ha arbetat med olika befattningen inom en
Suppfy-kedja, d v s med orderhantering, spedition,
inköp, planering och/eller tillverkning. Erfarenhet
av Ericssons organisation, processer och verktyg är
mycket meriterande. Vidare krävs mycket goda
kunskaper i Office-paketet Du behärskar svenska
och engelska, både i tal och i skrift En Capacity
Coordinator bör vara noggrann, strukturerad, initiativrik och resultatinriktad. En annan viktig egenskap
är förmågan att analysera problem och agera därefter. Dessutom värdesätter vi att du är utåtriktad och
har lätt för att kommunicera och samarbeta med
andra.
Kontakta: Ola Danbrink, 08-757 17 15, Lena Skansjö, personal, 08-508 78 263. Ansökan: Capacity
Coordinator till Supply, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS, Box 11,164 93 Stockholm,
Jobb@rsa.ericsson.se.

Supply Chain Manager
• VI söker nu en Supply Chain Manager som kommer att ingå i ledningsgruppen för Supply och som
självständigt kan ansvara för följande områden: Design av Supplykedjan för TMA:er tillsammans med
Produktledningen och Strategiskt inköp. Suppfystrategien för TMA:er. Dimensionering av Supplykedjan. Uppföljning och målstyrning av Supplykedjan (kapacitet resultat, kapitalbindning, m m).
Vidare omfattar arbetsuppgifterna att: Agera
sponsor för produktflyttar mellan olika fabriker, s k
TPLer. Bevaka effekter på Supplykedjan vad gäller
NPI:er, TPLer och produktväxlingar. Hålla månatliga
dimensioneringsmöten internt på RSA och tillsammans med 1 st Tier leverantörer. Du bör ha utbildning som civilingenjör/civilekonom med inriktning
mot logistik. Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet av befattningar inom en Supplykedja, d v s
orderhantering, spedition, inköp, planering och/eller tillverkning. Likaså är erfarenhet av Ericssons organisation och processer mycket viktigt Av en Supply Chain Manager krävs att denne är strukturerad,
initiativrik, resultatinriktad, drivande och visionär.
En annan viktig egenskap är förmågan att analysera
problem och agera därefter. Goda språkkunskaper i
svenska och engelska, både i tal och i skrift, är ett
krav.
Kontakta: Robert Staffas, 08-764 13 41, Lena
Skansjö, personal, 08-508 78 163. Ansökan: Supply
Chain Manager TMA, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm,
Jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

Huvudplanerare
• Vi söker dig som vill arbeta med produkter för
den Japanska marknaden. Arbetet innebär planering av material via prognos/planeringsverktyget
SPT, orderläggning samt uppföljning av dessa så att
våra kunder får leveranserna i rätt tid. Kontinuerligt
arbete med att upprätthålla och förbättra leveranskvalitén och flödet ingår också i arbetsuppgifterna.
Du kommer att arbeta med olika leverantörer inom och utom Sverige, personer inom vår organisation och andra som arbetar med den japanska
marknaden. Det krävs därför att du har god samarbetsförmåga och lätt för att kommunicera. Du behöver förutom svenska behärska även engelska i tal
och skrift. För att säkerställa bra leveranser vill vi att
du är ansvarskännande och att du kan ställa affärsmässiga krav på våra leverantörer. Vi uppskattar om
du har gedigen erfarenhet av vårt ordersystem
GOLF samt att du kan arbeta självständigt Välkommen till Japan marknaden! Mer information om vår
marknad, våra produkter och organisation finner du
på http://pdcsystems.ericsson.se.
Kontakta: Annette Lundqvist +46 8 757 0254, Annette.Lundqvist@era.ericsson.se. Ansökan: Planering, Ericsson Radio Systems AB, Gunilla Åsberg,
ERA/JHS, 164 80 STOCKHOLM,
gunillajsberg@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
Division Global Services is fast becoming recognized as the face of service excellence for the new
millennium. As one of six divisions of Ericsson, our
role is to deliver exceptional customer service as
an integral part of the Ericsson offering. We are
now looking to expand in order to face the very exciting challenges ahead,- and you could be a key
element in our success. To find out more about this
new force in service solutions please visit our website at: http://globalservices.ericsson.se
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PRODUKTION
ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ
Divisionen Data Backbone & Optical Networks är
ansvarig för totala lösningar inom datakommunikation och IP tjänster. Vi lanserar nu ett antal produkter och nätlösningar som drastiskt kommer att
ändra på hur telekommunikations nät byggs. Inom
vår organisation finns en stark kompetens, såväl
teknisk som kommersiell. På långsikt finns många
utvecklingsmöjligheter för dig. Vi stöder dig i din
utveckling. Vill du vara med och utveckla network
management för bredband multiservicenät? Bredbandsväxeln AXD 301 och dess viktigaste accessväxlar AXI 540, AXD 321 utgör en stark kombination för IP/MPLS/ATM nät Som kronan på verket
finns en Network Management produktfamilj MMS,
Multiservice Management Suite, med produkter inom områdena Fault Performance, Service Provisioning, Billing och Configuration.

Sektionschef
• Vi behöver nu förstärkas för att klara av våra åtaganden. Sektionen ansvarar för att utveckla ramverksprogramvara för tex centrala databaser, säkerhet installation mm, och applikationer inom områdena performance management samt configuration management Ansvarsområdet är alltifrån analys, design till funktionstestning samt underhåll. Arbetet sker i nära samarbete med externa design
centra. Sektionen består idag av 14 personer, samt
några konsulter, och behöver utökas med några fler
designers och testare det närmaste året
VI söker en chef som kan leda sektionen mot nya
stordåd. Lämplighetsbakgrund: Civilingenjör eller
motsvarande. Erfarenhet av komplexa
mjukvaruprojekt och kanske även network management samt datacomområdet Erfarenhet som
chef för teknisk enhet eller projektledning av utvecklingsprojekt (Du som har identifierats som ledarkandidat i företaget får också gärna höra av dig).
Som person har du ledaregenskaper, intresse av
teknikframhållning, helhetssyn, affärsmässigt tänkande och förmåga att skapa kontakter över organisationsgränser. Vi sitter idag i Nacka Strand men
kommer inom kort att flytta till Älvsjö. Om Du
skickar din ansökan via email vänligen skicka en
kopia till Peter Pierrau.
Kontakta: Peter Pierrau, +46 8 422 0684, peter.pierrau@etxericsson.se. Human Resources, +46 8
719 5748. Ansökan: Sektionschef, ATM Network
Management Design, Ericsson Telecom AB,
ÄV/ETX/D/H, Varuvägen 9 B, 126 25 Stockholm,
appfyjob@etx.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
GÖTEBORG/MÖLNDAL
Vill du vara med att forma framtidens produktionsanläggning i Mölndal? Vi håller på att flytta in
i en ny produktionsanläggning som skall tas i bruk
i slutet av nästa är vilket innebär mänga spännande arbetsuppgifter och förändringar inom produktion. Vi söker ett antal personer för att klara alla
våra åtagande bl.a:

Systemprovare

• Enheten för Produktion Ytsystem ansvarar för tillverkning av radarsystem som används på försvarets
fordon och fartyg. Vi tillverkar och provar radarsystem och dess ingående delar såsom mikrovågselektronik och kablage.
Ditt ansvar som systemprovare är att prova och i
vissa fall verifiera nya radarsystem. Jobbet innebär
även att ta fram testutrustning och instruktioner för
provning. Då våra projekt är mycket utvecklingsinriktade och våra serier relativt korta innebär arbetet
for the management of Customer Services in Eu- ett nära samarbete med våra konstruktions- och
rope, Middle East and Africa, Division Global Servi- verifieringsenheter.
ces is now strengthening its organisation. Within
Utbildning/erfarenhet inom området elektrothe region, ERICSSON is present in almost 100
nik/mikrovågsteknik med vana att hantera elektriscountries serving some 220 customers using fore- ka mätinstrument bedömer vi som en bra grund att
front technology. Many of our most important glostå på. Vi tror att du är en målinriktad och kreativ
bal customers are also based in this region.
person med problemlösningsförmåga som tycker
om att jobba i team. Jobbet ger goda möjligheter
Resource Manager
till vidareutveckling. För denna tjänst krävs svenskt
medborgarskap, då vi arbetar med försvarshemlig
• The purpose of the Resource and Competence
materiel.
Management function is to secure that all Customer Services personnel within the region, some 1
500 staff, are well and adequately trained in curKontakta: Fredrik Appelqvist, 031-747 0897,
rent and future technologies or services to support
fredrik.appelqvist@emw.ericsson.se, Christer Larsa sound and profitable growth of the CS business.
son, 031-747 2944, christer.larsson@emw.ericsAs Resource Manager, you will work both cross
son.se. Ansökan: SYSTEMPROVARE, ref nr: 00-426.
regional and together with resource management
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Orfunctions for other Service Business Lines in the reganisation, 431 84 Mölndal,
gion in optimising our resources when it comes to
jobs@emw.ericsson.se.
utilisation rate and cross-national resource sharing.
We believe that you have prior experience from similar work, preferably in the technical area.
ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA
Kontakta: Thomas Wahlman, +46 8 719 60 85,
Thomas.p.wafilman@era.ericsson.se. Ansökan: Resource Manager, Ericsson Radio Systems AB,
HF/ERA/GH Eva-Marie Thelin, 126 25 Stockholm,
Eva-marie.Thelin@era.ericsson.se

Kistafabriken år Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring
800 personer av totalt co 1400 anställda vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverkning av radiobasstationertillmobilnät
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Testutvecklare
• Vi söker nu testutvecklare med erfarenhet och
intresse för framtagning av testutrustning för produktion av produkter utvecklade pé RSA, vilket innebär: Testbarhetsanafys av produkter. Specifiering
av tester och mätmetoder. Framtagning av provplatser och testprogram.
Du har teknisk högskoleutbildning (120 p) med
inriktning mot teleteknisk produktionsteknik, alternativt elektronik/programmering eller har motsvarande kunskaper tillägnat genom produktionstekniskt- eller verifieringsarbete. Du har dessutom
praktisk erfarenhet av: RF mätteknik. Programmering i C/C++. Testning/verifiering av elektronikprodukter. Vi ser gärna att du är drivande, kreativ,
stresstålig, har god analytisk förmåga samt har lätt
för att samarbeta med andra. Du trivs med att arbeta såväl i grupp som enskilt Då vi arbetar i internationell miljö, bör dina kunskaper i engelska vara goda.

JOBBNYTT
high demands on our employees but you can have
The product unit radio base stations provides com- a varying background. You must be independent
petitive radio base stations for GSM, TDMA, (i.e. the driven and have a mature and strong personality.
Don't miss this opportunity! Welcome with your apAmerican Cellular Standard) and Edge markets.
The TDMA product line organisation within PU-RBS plication!
Our vision is to be the world leading supplier of
has the overall profitability responsibility for the
product portfolio. To handle this mission we have a Open Sen/ice Architecture for the 3G networks.
Product management function. Our business is ex- Product Unit SCSA, Within Internet Applications, is
responsible to provide platforms, communication
periencing a significant growth and we are now
and mobility service solutions for both the fixed
looking for one strategic product manager and
and the mobile network as well as for internet Our
four product managers. The strategic product ma1300 employees are located in Holland, Canada,
nager shall manage the RBS 884 micro andpico
Sweden and Mexico and we are all facing an inproducts. He/she will also be responsible for the
teresting and challenging shift in technology. Join
remaining life cycle management of RBS 882.
us in die Mobile Internet Revolution!
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Strategic Product Managers
-TDMA

• We are also looking for product managers who
will work together with the strategic product managers. We need two whos main task is to work with
technical and commercial support of the sales orKontakta: Måns Frisk, 08-404 52 80, Eva Snis, 08ganisation (local market units in North America
404 29 08, Eva Antholm, personal, 08-404 24 58.
and Latin America).
Ansökan: Testutvecklare Produktionsteknik till
One Product Manager is needed to handle the
Kistafabriken, Ericsson Radio Access AB,
spare parts product portfolio. One Product ManaKI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 STOCKger is needed to support the radio network feature
HOLM, Jobb@rsa.ericsson.se.
development Strategic management is done in
Montreal but RBS SW design is done in Kista. A
strong business perspective will characterize your
work. Since you will be part of leading the evolution of our portfolio together with design units and
market units you need good communication skills.
You will also work with financial analysis and business cases. You will make things happen! You have
ERICSSON SVERIGE AB. STOCKHOLM
a University degree in Engineering and/or Business
Ericsson Sverige AB is Ericsson 's sales company in
and knowledge and experience in Wireless technoSweden. We operate on one of the worlds most exlogy. Market understanding and experience is neciting markets, with leading edge customers in tecessary. Join us for a challenging and rewarding
le, mobile, data communication and IP. Several
job!
third generation (3G) mobile networks are now in
the process of being contracted and rolled out Our
head office is in Kungsholmen in Stockholm.
Contact: Mats Ek, +46 8 4044462. Application:
Strategic product managers - TDMA RBS, Ericsson
Radio Systems AB, SR/H la Pettersson, 164 80
Product Managers
STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.
• Applications and Service Network Mobile Internet and 3C is taking off in Sweden! We are now
looking for a person to help us increase our sales
EHPT SWEDEN AB, STOCKHOLM
efforts for end-user applications and service
networks; Portals, Unified Messaging, Positioning,
Operational Product
m-Commerce applications etc You will be part of a
fast moving and inspiring Applications Product
Manager
team. You will work closely together with the Swe• As Operational Product Manager (OPM) you will
dish Operator Account teams in all phases of the
focus on development projects of the EHPT Busimarketing and sales process, from initial discusness Intelligence Solution. One of your responsibilisions to tender and negotiation work. Close and
ties will be to create business cases, through gatfrequent customer interaction is required. You
hering information on customer requirements,
should have a good knowledge and background in
market trends, costs and the competition. You will
telecom/mobile/datacom. You should also be able
also order and be the owner of your development
to combine commercial and technical knowledge
projects, as well as contributing to and monitoring
of Ericsson's product offerings, with understanding
the results of them.
of the operator's business situation. Familiarity with
You will join an enthusiastic Business Manageproducts and solutions from Ericsson's Mobile Inment team responsible for EHPT ANALYZER, the
ternet Product Units, as well as a good contact
EHPT Business Intelligence solution. EHPT ANALYnetwork in these PU's, is an advantage.
ZER offers telecom operators, such as Telia and British Telecom, unique value in terms of increased
Contact: Greger Berg, +46 70 536 33 68,
control over Profit and Loss, and Quality of Service.
Creger.Berg@ese.ericsson.se. Application: Product
It can e.g. show who the most profitable customers
Managers, Applications and Service Network, Ericsfor IP service are and where the target group is for
son Sverige AB, SE/ESE/HR Lena Simonsson, 126
Next Generation mobile Services. Business Intelli25 STOCKHOLM, Lena.Simonsson@ese.ericsson.se.
gence in this context refers to Data Warehousing,
Enterprise Systems, Data Marts and OLAP tools,
where EHPT ANALYZER can be regarded as a Data
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Mart
The ideal candidate has five years working expeVill du byta arbetsplats, arbetsuppgifter, organisarience, of which at least two years are from the Bution, möta nya människor, lära känna en annan
kultur, etc? Det finns en mängd anledningar till att siness Intelligence or Telecom industry. The candidate is very well organised, analytical and has good
anta nya utmaningar. Inom produktledningen såväl som systemledningen för PDC finns många ut- communication skills. Fluency in both written and
spoken English is mandatory and the candidate has
manande arbetsuppgifter som ger nära kontakter
till den japanska marknaden, olika utvecklingspro- either a business or engineering degree. You will
be based in Stockholm.
jekt, marknadsorganisationer, utvecklingscentra
och andra system- och produktiedningsenheter inom Ericsson.
Contact: Tommy Lindström, Business Manager,

Produktledning
• Arbetet kräver att du har förmåga att driva egna
och andras idéer, förstå marknadskrav och kunna
omsätta dessa till realiserbara produkter, aktivt koordinera, prioritera och synkronisera utvecklingen
av nya produkter. Du behärskar det engelska språket väl och kan hålla möten och presentationer på
ett engagerande sätt Vi strävar efter att vara en lagom stor enhet vilket innebär att ett stort ansvar
läggs på varje medarbetare. Vi är just nu inne i ett
spännande skede för vårt PDC system i Japan. Försäljningen slår nya rekord och vi har en stark marknadsposition där vårt CMS 30 system står för merparten av våra försäljningsframgångar. Snart kommer paketdata för PDC att introduceras. Det finns
mycket mer att berätta.
Kontakta: Ray O'Gallagher, +46 8 404 84 59,
Ray.Ogallagher@era.ericsson.se. Hans Nilsson, +46
8 585 319 58, hans.e.nilsson@era.ericsson.se. Ansökan: Produktledning, Ericsson Radio Systems AB,
Gunilla Åsberg, FJ/HS, 164 80 STOCKHOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se.

Contact: Birgitta Finnander, +46 8 404 67 76, birgitta.finnander@era.ericsson.se. Application: Strategic Product Manager, Ericsson Radio Systems AB,
marie-louise.rogsater@era.ericsson.se.

ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD
Pä avdelning Wireless Internet utvecklar vi
mjukvaruprodukter inom Internet Technology området - bl a för WAP och Personal positioning. Vi
behöver nu förstärka vårt produktområde med fler
målmedvetna medarbetare som liksom vi trivs
med att arbeta i en kreativ miljö i teknikens absoluta framkant Hos oss får du möjlighet att vara
med och skapa framtidens mobila internetprodukter.

Strategisk Produktledare
• Som strategisk produktledare får du det överordnade ansvaret för produktarbetet Du ansvarar också för att planera, koordinera och följa upp alla aktiviteter som har med vårt produktansvar att göra.
Det innebär t ex marknads- och kundkontakter, releasepianering, resursplanering samt ansvar för
kvalitet och lönsamhet I ditt arbete som produktledare får du också jobba med business management och den övergripande produktledningen i
Kista. Du är med och analyserar marknadsbehov
och definierar de produkter vi tar fram.
Du har förmåga att se helheten och förmågan att
tänka i ett långsiktigt produktcykel perspektiv. Du
har förmodligen en teknisk akademisk utbildning
och har jobbat med produktledningsfrågor inom
mobiltelefoni och/eller Intemetteknik. Som person
är du drivande, ansvarstagande, flexibel samt service- och kundorienterad. Du har initiativförmåga
och tycker om att arbeta med nära marknads- och
kundkontakter.

EHPT SWEDEN AB, STOCKHOLM

Strategic Product Manager
As Strategic Product Manager (SPM) your main
focus will be on the market You will support the
sales channels in specific customer cases and provide sales training for the EHPT Business Intelligence Solution. You will also be responsible for gathering information on market trends, competition and
customer requirements, as key input to business
planning and business case analysis.
• You will join an enthusiastic Business Management team responsible for EHPT ANALYZER, the
EHPT Business Intelligence solution. EHPT ANALYZER offers telecom operators, such as Telia and British Telecom, unique value in tenns of increased
control over Profit and Loss, and Quality of Service.
It can e.g. show who the most profitable customers
for IP service are, and where the target group is for
Next Generation Mobile Services. Business Intelligence in this context refers to Data Warehousing,
Enterprise Systems, Data Marts and OLAP tools,
where EHPT ANALYZER can be regarded as a Data
Mart
The ideal candidate has five years working experience, of which at least two years are from the Business Intelligence or Telecom industry. The candidate is outgoing and possesses excellent communication and social skills. Fluency in both written
and spoken English is mandatory and the candidate has either a business or engineering degree. You
will be based in Stockholm but should be willing to
travel up to 5 days per month.
Contact: Tommy Lindström, +46 8 685 21 64,
Tommy.Lindström@ehpLcom. Application: HG186,
EHPT Sweden AB, Lindhagensgatan 100, 118 25
STOCKHOLM, ehsjob@ehptcom.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Product Unit Core Network Mobile System's mission is to provide competitive and profitable Core
networks for CSM/UMTS/EDCE In the Product Unit
Core Network Mobile systems we are responsible
for the evolution of the CSM, UMTS and EDGE core
network products from today into the 3rd generation mobile networks and towards an all-IP communication network.

Price Manager GPRS Support Nodes
(ref.no IN087)

Kontakta: Anna Brodd, 054 29 43 54,
Anna.Brodd@ein.ericsson.se. Ansökan: Strategisk
Produktledare, Ericsson Infotech AB, KS/EIN/H Mikael Olofsson, Box 1038,651 15 Karlstad, Mikael.Olofsson@ein.ericsson.se

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
STOCKHOLM

• As a GSN Price Manager you will be the overall
responsible for the setting of reference prices for all
the GSN products including those supporting GSM,
TDMA and WCDMA. The work includes activities
such as defining new price models, price strategies
and business cases. You will play a major role in
supporting the global price organization with Value
Argumentation for the GSN Pricing. The GSN Products defines the base in the Core Network, to manage Mobile Internet traffic

Ericsson Software Technology is a market leader
for telecom industries -the worlds most expansive
Price Manager market We assure a better future by developing
software products and services for mobile telephoHW Pricing Specialist
ny and enterprise communications. Ericsson Software Technology is a young, expanding company (ref.no IN012)
with about 800 employees. In Sweden, we're loca- • Within CNM Product Management you will be
ted in Karlskrona, Ronneby, Stockholm, Malmö,
responsible for the HW pricing of the platforms
and Kalmar.
used in our products, e.g. Cello, WPP and AXE. You
will act as link between the CNM Platform group,
responsible for Product Packaging, and Product
Product Manager for Rapid
Management securing that the platforms are priced
Product Changes
in accordance with the packaging. Together with
• We are looking for a Product manager as a part
our team of Price Managers you will define our fuof the requirement management team in SBM
ture Price Strategies and Models. Preparation of
(RRF forum), which receives and handles new reBusiness Cases, Value Argumentation and supporquirements until they are included in the standard
ting the global price organizations are other main
development under SPM or released as customer
activities.
specific functions. The tasks consists of: Driving the
Price Manager definition of requirements that must be implemen+46 8 685 21 64, Tommylindström@ehptcom.
ted as RPCs. Taking commercial responsibility for
Application: HG185, EHPT Sweden AB, LindhagensPrice Analyst
RPCs through the complete life cycle including bugatan 100, 118 25 STOCKHOLM, ehsjob@ehptcom.
(ref.no IN013)
siness case, customer bids, and all other commercial agreements necessary to deliver the RPC. Driving
• As a Price Analyst you will be working with the
the implementation of the RPC process in the PU
financial analysis of the CNM SW and HW sales.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
and continuously updating it when/if necessary.
Main activities are developing forecasts for new
We are looking for a person with a university deand existing products, monitor market price levels
Strategic Product Manager
gree and at least 5 years of experience in
and support business plan activities. You will be
Do you want to be the spider in our net with a
Local/strategic product management and/or Deveable to build an extensive contact network in the
market and technology perspective? We are loolopment or supply project management and/or
global price organization when gathering price inking for persons to be responsible for the strategic
Product support on the system level. Commercial
formation. Your analyzes will be reported regularly
direction for our new 3G products; Sen/ice Capabi- experience (negotiation skills) with suppliers and
to CNM Management
lity Servers, JAMBALA Application Platform and
end customers.
Required skills and experience: We are looking
JAMBALA Services. You work with all standards; fix- We think you are a good communicator who
for persons that are willing to take responsibility,
ed, mobile and IP. You have the ability to unders- builds trust in a customer/supplier relation, a busihave power of initiative, perseverance and goal-oritand and translate the customer and market needs ness driving person with business understanding.
entation. We can offer you a dynamic and chalinto product requirements. It is a varying work
Flexible in finding solutions, see opportunities first
lenging environment where your competence and
where you have contacts all over the world and
and then the limitations. A team player.
career opportunities will be fully developed. A suikeep many threads together in the same time.
table background is experience from product management system management or marketing/saContact: Björn Sandström, 08-4044408, Annika
• You need to have a good understanding of both
les. We require that you have: University degree or
Larsson, 0455-395279. Application: Product Manathe telecom and IT/lnternet market You have a
similar. At least two years working experience.
ger for Rapid Product Changes, Ericsson Software
university degree with market view or a graduate
Good knowledge of spoken and written English.
Technology AB, Box 518, 371 23 Karlskrona,
from a School of Economics with technical compejob@epk.ericsson.se.
tence and a number of years experience. We have
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dels, 031-747 3142,
person who likes challenges and enjoys taking lopment or supply project management and/or
Product support on the system level. Commercial
agneta.nedels@emw.ericsson.se. Ansökan: Teleyour own initiatives. A large contact network within
experience (negotiation skills) with suppliers and
com Management, Produktledning, ref nr 00-283,
the Ericsson JC projects is awaiting.
Contact: Anna-Karin McDonald, -1-46 8 585 32 108,
end customers.
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Oranna-karin.mcdonald@era.ericsson.se. Application:
We think you are a good communicator who
ganisation, 431 84 Mölndal,
Product Manager
Strategic Price Managers - CNM, Ericsson Radio
builds trust in a customer/supplier relation, a busijobs@emw.ericsson.se.
Systems AB, FZ/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM,
• Your role will be: To be responsible for mananess driving person with business understanding.
ann.beer@era.ericsson.se.
ging and defining our product packages. To be reFlexible in finding solutions, see opportunities first
sponsible for dimensioning and configuration guiand then the limitations. A team player.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
delines for our IP routers. To be responsible for the
ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla RNproduct configuration guides implemented on the
Contact: Björn Sandström, 08-4044408, Annika
Cn. RNC är den centrala noden av3G systemet
and in SAP R3. To be responsible
Ericsson Sverige AB is Ericssons sales companyIntranet/Extranet
in
Larsson, 0455-395279. Application: Product Manasom styr mobiler, och nästa generations radionät Sweden. Our customers are on the leading edge at
in product management for all issues related to
ger for Rapid Product Changes, Ericsson Software
WCDMA. Du kommer ingå i en nystartad enhet inproduct supply.
tele, data communication and IP. They demand raTechnology AB, Box 518, 371 23 Karlskrona,
om RNC organisationen. Arbetet handlar om att ta
You are preferably well familiar with Ericsson
pid delivery of services, products and solutions
job@epk.ericsson.se.
fram uppgifter för att bygga upp en vision om vart
within these areas. We also offer advanced busi-product packaging concepts and PRIM and/or SAP
RNCn skall utvecklas, som blir en balans av vad
ness consulting services for Mobile Internet Our R3 and related systems. Knowledge in IP and/or
marknaden efterfrågar, vad utvecklingsorganisacustomers are operators as well as private and mobile systems technology is a merit Our unit is
tionen klarar av. Arbetet handlar också om att tydERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB.
public organizations in Sweden. Approximately relatively new and belongs to PL) Core Networks
ligt kunna visa på vad vår produkt klarar av, och
MALMÖ
for Mobile Systems. The unit is responsible for the
550 people with strong customer focus work in the
inte klarar av idag.
Realtime Router product family, also known as RXI
company. Our head office is located in KungsholVi etablerar en ny utvecklingsenhet vid Centralsta800, and ILM, with the challenging objective to
men in Stockholm.
tionen i Malmö.
Junior Product
establish Ericsson as the market leader of routers in
Presales Engineers/Product radio access networks.We believe in the beauty of
Projektledare
Manager 3G - RNC
speed and simplicity, having fun at work and avoi• VI söker projektledare med erfarenhet av
Marketing Managers
• För denna roll så är det viktigt att du är intresseding work related issues for lunch. If you share our
mjukvaruutveckling. Du leder utvecklingsprojekt för
rad av utvecklas mot ett brett kunnande, och gärna
values and want to become part of this great ad• With the 3G licensing process in full swing in
mobil positionering med den senaste tekniken, ett
med ambition att senare ta något ledarjobb inom
venture, do not hesitate to contact us now!
Sweden we will now at MU Sweden even more inavgörande inslag i mobilt Internet Du tar ett stort
RNC organisationen. God presentationsförmåga är
crease our efforts to meet the "3G era" in Sweden.
ansvar, inte minst när det gäller kontakter med oliett krav, och goda ledaregenskaper är en fördel. För
There is cunentfy a tremendous interest among
Contact: Lars Frid, +46 8 404 3591, Peter Heintz,
ka intressanta forskningsprojekt Mobile Positioning
jobbet krävs att du har en teknisk utbildning i grunmany operators to get a 3G license in Sweden and
+46 8 404 4517. Application: PRODUCT MANAGER
System är en positioneringslösning som Ericsson
den och gärna till Civilingenjörsnivå. Det är en klar
with Ericsson as "partner". We therefore expect a
- RXI 820 PRODUCT PACK, IN234, Ericsson Radio
nu lanserar över hela världen. Dess hjärta, Mobile
merit med några års erfarenhet efter examen.
very exiting autumn in this area. For tasks both
Systems AB, FZ/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM,
Positioning Centre (MPC), är en viktig komponent i
directly in account teams as well as in business
ann.beer@era.ericsson.se.
framtidens Mobila Internet Användningsområdena
support functions (serving several customers) we
Kontakta: Magnus Widepalm, 08-764 19 88, magför positionering är oändliga. Det handlar om allt
are looking for a few people in the areas of:
nus.widepalm@era.ericsson.se. Ansökan: Junior
ifrån att hitta det bästa hotellet eller restaurangen,
UMTS/GSM Core network UMTS/GSM Radio
Product Manager 3G - RNC, ref nr: FR/H 1636, EricsERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
finna närmaste gästhamn eller bensinstation, till att
network UTRAN, GSM/GPRS and EDGE)
son Radio Systems AB, KI/ERA/FR/HS Inger Holmgkunna rädda liv vid svåra olyckor.
UMTS/GSM Technical managers/systems solutions
ren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU3G
Release
Responsible
UMTS/GSM Application and Service networks. The
WRN@era.ericsson.se.
Kontakta:
Monia
Westlund,
0457-77590.
Ansökan:
SCSA
Strategic
Product
positions involve product marketing and local proProjektledare (MPC), Ericsson Software Technology
duct management activities in these areas. You will
Management
AB, Box 518, 371 23 Karlskrona, job@epk.encswork in close co-operation with both account maERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
son.se.
In the Product Unit Service Capability Servers & Apnagement and people at the product units. All posiCenter for Radio Network Control är en enhet inom
plications
(SCSA)
we
are
responsible
for
the
evolutions involve close and frequent customer contacts.
Ericsson Radio Systems AB med ca 950 anställda i
tion of the GSM, UMTS and EDGE home network
The positions require good knowledge of GSM and
Linköping och Hässleholm. Grunden för verksamproducts from today into the 3rd generation mobiERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
preferably about 3G/UMTS. You should be able to
heten är ett komplett produkt- och affärskunnande
le networks and towards an all-IP communicationDo you want to make wireless networks fly?Call us
combine commercial and technical knowledge of
samt bred kompetens inom området radionätstyrnetwork. This work includes definition of future rethe Ericsson product offering with good business
now - a free chat is offered to professionals experining. Common Integration Framework (CIF) Devequirements and the overall strategic direction of enced in IP router and ATM switching business. Our
understanding of the operators' situation. Quesär en avdelning som ansvarar för utveckEricsson home network functions and solutions. mission is to provide Products and Competence lopment
tions?
to
This very challenging task covers a wide range ofa new generation of Wireless Networks, with IP asling av ramverket för Ericsson's driftsstödsystem
new technologies now and for the future. We are the fundamental for realtime multimedia services.OSS. Vår marknad är hela världen. Vi har ett helContact: Anders Blomgren, 070-572 0487. Applicacontinuously looking for persons who are ambi- We can offer you an outstanding technical and hetsansvar som sträcker sig över produktens hela
livscykel från produkledning till att delta i driftsätttion: Product Marketing Managers, Ericsson Sverige
tious, goal-oriented, outgoing and enjoy workingmarket
in
oriented work as Product Manager for
ning hos våra kunder. Tack vare detta har varje inAB, SE/ESE/HR Lena Simonsson, 126 25 STOCKa fast changing environment
Ericsson RealtimeRouter RXI 820.
didvid en unik möjlighet att känna delaktighet i heHOLM, umtsjob@ese.ericsson.se.
la produktutvecklingsflödet, och även kunna på• We now need to increase our forces with to
Product Manager
verka detsamma. Vi jobbar i team med det senaste
handle the following challenges within Strategic
inom teknik och metodik såsom Java, Corba, XML,
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB.
• The work includes: Contribution to a success
Product Management with a 3G Release ResponUML och inkrementell utveckling.
KARLSKRONA
story. Meeting internal and external customers
sible for GDB products. You will be responsible to
(mobile operators) for product presenations and
Världen är på väg in i nästa generation av det moestablish, manage and drive the overall contents of
Produktledare
identification customers requirements. Create proderna samhället Vi tror på att utveckla kommuniGDB product release for RIO and Rl 1 releases. You
duct definitions and co-operate with design organikationen mellan människor pä alla kontinenter.
have university education (technical and/or econosations.
Mobilt Internet är så mycket mer än applikationer my/marketing) plus Business knowledge/experien• Vi söker nu en produktledare för CIF. Arbetet inWe would like to see a person that: Is social and
det är det geniala medlet för en god globalisering.
ce. Several years at Ericsson and preferably with
nebär bl.a. att: Ha nära kontakt med de affärsenhecommunicative. Has an experience in IP, routing
Vi är övertygade om att vi har världens bästa straSpecialist or Expert title. Long experience with celter som använder CIF. Definiera strategi och roadand or ATM. Is extrovert and co-operative. Takes initegi för att bli en vinnare på denna marknad. För
lular mobile systems is prefened. Good communimap för CIF. assistera vår marknadsorganisation
titives. Can handle multiple subjects simultanously.
att kunna anta utmaningen söker vi kreativa mäncation skills (oral and writing) in English and ability
med tekniskt säljstöd- göra Produktpresentationer
We offer you: The ambiance of interesting people
niskor som år redo att driva på i utvecklingens
to cope and lead during stressful situations are key
för våra kunder. Delta i övergripande kravställning.
with
different
backgrounds.
A
clear
focus.
A
chalframkant Vi söker
attributes. Some travel will be necessary. And, of
Arbetet sker i nära samarbete med våra interna
langing work with many human interfaces. To be
course, perseverance. The position is located in
kunder som finns i hela världen. Inom enheten aryourself and be part of something great Lunches
Produktledare
Sweden.
betar vitillsammansoch är öppna för att hjälpa vawhere all subjects are free to discuss. We Want You.
randra över gränserna och tar ett helhetsansvar. Vi
• Som produktledare är du länken mellan tekniWe hope that you want us.
söker Dig som har erfarenhet av liknande arbetsupken och affärerna. Du har det övergripande ansvaContact: Maya Migotti, +46 8 7572944, Maya.mipgifter. Du bör ha både ett gott affärssinne och ett
ret för de produkter som finns på marknaden. Du
gotti@era.ericsson.se. Application: 3G RELEASE REContact Peter Heintz, +46 8 404 4517, Anders Wirgod teknisk bakgrund. Du skall ha ett intresse för
planerar, koordinerar och följer upp samtliga tekSPONSIBLE, Ericsson Radio Systems AB,
kestrand, +46 8 585 33098, Urs Frid, +46 8 404
att arbetatillsammansmed andra människor, knyta
niska och affärsmässiga aktiviteter som har med
SG/ERA/LU/HS, 164 80 SUNDBYBERG, marie-loui3591. Application: PRODUCT MANAGER - FZ/R,
kontakter och ha god förmåga att överblicka hela
vårt ansvar för produkten att göra.
se.rogsater@era.ericsson.se.
IN048, Ericsson Radio Systems AB, FZ/HS Ann Beer,
verksamhet
För att lyckas som produktledare på Ericsson Sof164 80 STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsson.se.
tware Technology krävs erfarenhet från telePRODUKTLEDNINC

•

kombranschen, av produktutveckling, en känsla för
kundemas behov och förmågan att se helheten.
Goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Med
kunder över hela världen innebär jobbet en hel del
resor. Ericsson Software Technology AB är ett
världsledande företag inom segmentet mobilt Internet Verksamheten omfattar charging solutions,
positionering, telematik och mycket mera. Företaget är ungt och expansivt med mer än 800 anställda. Vi har kontor i Karlskrona, Ronneby, Malmö,
Sundbyberg och Kalmar. Den utmaning vi nu står
inför är att möta de krav som ställs på våra produkter för betalningar inom mobilt Internet - en av världens mest expanderande och utmanande marknader. Vill du bli en av oss?.

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
KARLSKRONA

Kontakta: Rolf Gustafsson, 013-287475, rolf.gustafsson@era.ericsson.se. Robert Markström, 013ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB.
284784, robert.markstrom@era.ericsson.se. AnsöEricsson Software Technology is a market leaderGÖTEBORG/MÖLNDAL
kan: Produktledare för CIF, ref nr 00-123, Ericsson
for telecom industries -the world's most expansive
PE Service Management är en del av PU-SCSA Radio Systems AB, Tomas Ask, Box 1248, 581 12
market We assure a better future by developing
(Service Capability Servers & Applications) inom LINKÖPING, thomas.ask@era.ericsson.se
software products and services for mobile telephoBU Internet Applications Enhetentillhörden nya
ny and enterprise communications. Ericsson SofTelecom Management sektorn inom EMW. Enhetware Technology is a young, expanding company
tens inriktning är produktutveckling inom områdewith about 800 employees In Sweden, we're locana Service Development Systems och Service Mated in Karlskrona, Ronneby, Stockholm, Malmö,
nagement Systems För närvarande har vi kunder i PROJEKTLEDNING
and Kalmar.
50 länder och sammanlagt ca. I BO system i drift
Arbetets tyngdpunkt är marknadsstad och innebär
Product Manager
att du ansvarar för alla typer av frågor gentemot ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
vill du vara med och skapa morgondagens mobila
de marknader du får ansvar för.
• We are looking for a Product manager as a part
kommunikationsnät? Produktenhet Wideband Raof the requirement management team in SBM
dio Networks (PU-WRN) är ansvarig för utveckling
(RRF forum), which receives and handles new reTelecom Management
Kontakta: Jonas Nilsson, 0455-39 50 00. Ansökan:
och underhåll av Radioaccesnät (RAN) som är en
quirements until they are included in the standard
Produktledare Charging, Ericsson Software TechnoProduktledning
del av WCDMA/UMTS systemet, tredje generatiodevelopment under SPM or released as customer
logy AB, Human Resource Administration, Box 518,
nens mobilsystem, vi behöver nu förstärka Implespecific functions. The tasks consists of: Driving the
• Du kommer att ha nära kontakt med produktleSE-371 23 Karlskrona, job@epk.ericsson.se.
mentations avdelningen på PU-WRN för att klara
definition of requirements that must be implemendare och marknadsförare på Ericssons lokalbolag
de utmaningar som ligger framför oss.
ted as RPCs. Taking commercial responsibility for
och inom PU-SCSA Du som söker bör ha tidigare
RPCs through the complete life cycle including buerfarenheter av driftstödsprodukter. Du måste ha
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
siness case, customer bids, and all other commerciProjektledare
god samarbetsförmåga och ha lätt för att uttrycka
Join the Realtime Router Force! We are an entre- al agreements necessary to deliver the RPC Driving
dig i tal och skrift - både på svenska och engelska.
• VI söker en projektledare inom implementation
preneurial team developing the latest IP technolo-the implementation of die RPC process in the PU
Webbadress: http://smas.ericsson.se/Openpos/
för följande områden: Projektledning för Metodik
gy and working in an environment characterized and continuously updating it when/if necessary.
utveckling, Projektledning för Implementations
by clear objectives and fast decisions. We are now
We are looking for a person with a university deKontakta:
Andreas
Holmdahl,
031-747
1029,
support inom bla FOA och market introduktion prolooking for an experienced individual to join our
gree and at least 5 years of experience in
andreas.holmdahl@emw.ericsson.se. Agneta Nejekt
Product Management team. You are probably a
Local/strategic product management and/or Deve-
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Kortare utlandsuppdrag och resor kan förkomma.
Du är en positiv, initiativrik person som är bra på att
skapa kontakter och gillar att arbeta i en dynamisk
organisation samt ha goda kunskaper i svenska och
engelska. Du bör ha några års erfarenheter av i m plementation inom Telecom eller Datacom samt av
projektledning.

Radio Systems AB, KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren,
164 80 Stockholm, ansokan.PU-UVRN@era.erics-

ERICSSON BUSINESS INNOVATION AB,
TELEFONPLAN

Kontakta: Michael Söderberg, 08-757 17 22, michael.soderberg@era.ericsson.se. Ansökan: Projektledare-lmplementation, ref nr: FR/H 1724, Ericsson

Network Data Base is a newly created venture at
Ericsson Business Innovation and will act as a real
start-up company. The goal of the Venture is to
commercially exploit a new Network DataBase

technology, which offers outstanding quality and
technical leadership in terms of capacity, reliability,
scalability and response times. It is the only database that combines superior solutions of all those
technical characteristics in one product

net market has been very positive. We foresee a
very rapid expansion of our activities

Project Managers
• As project manager you will be responsible for
driving the operational development of NDB' service solution scenarios, from meeting the budget, t i me schedule and quality goals as well as the co-ordination & set-up of the several simultaneous ongoing projects, which include all phases from prestudy to maintenance. Your activity scope indudes

The development of product Version 1.0 is well
underway. And the First Office Application project
with an Internet company is ongoing.
The business potential for the technology is extremely promising and the feedback from the Inter-

Vill du utveckla IP routers för
framtidens mobila nät?
Systemintegration

Ericsson Mobile Data Design AB är Ericssonkoncernens
kompetenscentra får mobil datakommunikation och mobila
Vi utvecklar mjukvara för Ericssons IP-routers. Som
internetsystem. Vi är ett snabbväxande, ungt och hungrigt
systemintegratör arbetar man med att integrera ihop
företag som seglar i stark medvind. För närvarande sitter vi
olika delar av IP-routern.
i lokaler på S.t Sigfridsgatan i Göteborg men vi flyttar
Vi söker dig som har erfarenhet programmering i
snart till Göteborgs blivande IT centrum på Lindholmen.
realtidsmiljö, debug-verktyg för realtidssystem, Ckompilatorer, makefiles och UNIX-skript.
Oavsett om du betraktar dig själv som expert eller
nybörjare inom områder så har vi ett jobb för dig. Vi
kan dessutom hjälpa dig att utveckla din kompetens
inom ett av marknadens hetaste områden, nämligen
IP routers.
Vi ansvarar för utveckling av en ny generation IP
routers, för överföring av tal, video och data. Våra
routers har en central funktion i framtidens mobiltelefonisystem som ger dig tillgång till mobila
Internettjänster, var du än befinner dig. Vi har också
ett övergripande ansvar för utveckling av Ericssons
gemensamma IP-programvara, vilket innebär nära
samarbete med andra Ericsson-enheter i Kalifornien,
Washington och Danmark.
Vi kan erbjuda spännande arbetsuppgifter inom
många olika områden. Gemensamt för dessa är att vi
jobbar i en kreativ och internationell miljö, där personligt ansvar och egna initiativ värderas högt. Låter
detta spännande? Vi väntar på att du hör av dig!
Gemensamt för samtliga tjänster är att vi söker
dig som har kompetens inom TCP/IP, IP-routing, IPnetworking, IP-sec och IP-management. Våra utvecklingsmiljöer är C, C+ + , Java, Realtidsystem och
Unix. Vi söker dig som är högskoleingenjör, civilingenjör eller har motsvarande utbildning. Vi har plats
för både dig med arbetslivserfarenhet och för dig som
är nyutexaminerad från skolan. Vi söker nya medarbetare till följande tjänster:

Software Design
Vi utvecklar mjukvara för Ericssons IP-routers. Som
designer är man delaktig i hela utvecklingsprocessen,
förstudie, design och implementation. Detta är jobbet
för dig som tycker art mjukvaruutveckling är en konst!
Vi söker dig som har erfarenhet inom mjukvaruutveckling och våra utvecklingsmiljöer. Det är mycket
meriterande om du dessutom har erfarenhet av
SNMP, LDAP eller XML.
Kontaktpersoner:
Pia Andréasson, tel: 031-344 6025
e-mail: Pia.Andreasson@erv.ericsson.se
Matthew Crockett, tel: 031-344 6268
e-mail: Matthew.Crockett@erv.ericsson.se

Kontaktperson:
Matthew Crockett, tel: 031-344 6268
e-mail: Matthew.Crockert@erv.ericsson.se

Project Manager
TJI områdena Software Design och System Verification
söker vi projektledare som självständigt skall leda,
driva och organisera våra utvecklingsprojekt.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av designarbete, systemintegration eller projektledning. Goda
kunskaper i engelska är ett krav. Som person är du
lyhörd, flexibel, målinriktad och har goda ledaregenskaper.
Kontaktpersoner:
Göran Hall, tel: 031-344 6255

Systemverifierare
System Verification ansvarar för verifiering av mjukoch hårdvarufunktioner. Våra arbetsuppgifter består
huvudsakligen av att planera och genomföra systemverifiering och acceptanstest på systemnivå. Vi deltar

e-mail: Goran.Hall@erv.ericsson.se
Matthew Crockett, tel: 031-344 6268
e-mail: Matthew.Crockett@erv.ericsson.se

Systemledning

i de flesta stegen i utvecklingsprojekten som förstudier,
design och verifiering. Helhetsansvaret bidrar till en
god överblick, systemkunskap och goda kunskaper
inom IP-nätverk.

Vårt ansvarsområde är teknikledning av routerprojekt
och vi deltar i utvecklingen från förstudier till installation hos kunden. Om du vill vara med och definiera
och bygga nästa generation av rourers på den absoluta
framkanten av routerteknologi så är detta jobbet för dig.

Vi söker dig som har intresse för arbete med teknik ur ett systemperspektiv. Kunskaper i konfigurering av IP routers, Unix och något språk som t ex C
eller Tcl/Tk är mycket meriterande.

Som systemledare hos oss kommer du att ingå i en
grupp som är ansvarig för den överordnade systemeringen. Du kommer bl a att arbeta med kravdefinition, arkitektur och användargränssnitt.

Kontaktperson:

Du har flera års erfarenhet av arbete inom dataoch telecom, helst med fokus på IP-router eller
Network Management.

Göran Hall, tel: 031-344 6255
e-mail: Goran.Hall@erv.ericsson.se

Kontaktperson:

Product Support
Vi ansvarar för tekniskt stöd till Ericssons kunder och
till olika design- och supportenheter internt inom
Ericssonkoncernen. Arbetsuppgifterna innebär kundintegration, support vid marknadsaktiviteter som
demos, fältförsök och mässor. Dessutom ingår installation, stöd och acceptanstester tillsammans med
utvalda kunder samt teknisk support vid integration
av nästa generations IP baserade mobila nätverk, t.ex.
GSM EDGE och UMTS.

Hans-Åke Lund, tel: 031-344 6311
e-mail: Hans-Ake.Lund@erv.ericsson.se
Välkommen med din ansökan och meritförteckning senast
den 15 december till:
Ericsson Mobile Data Design AB
Personalavdelningen
S:t Sigfridsgatan 89, 412 66 Göteborg
Tel: 031-344 00 00, fax: 031-344 63 00
För mer information:
http://www.erv.ericsson.se

Du som söker bör ha erfarenhet från Internet- eller
datacomområdet, till exempel nätplanering, nätdrift,
systemintegration och support. Vi söker dig som har
intresse för marknadsfrågor och tekniskt kundstöd.
Kunskap och erfarenhet från telecombranschen är
önskvärt men ej nödvändigt.
Kontaktperson:
Jörgen Engström, tel: 031-344 1420
e-mail: Jorgen.Engstrom@erv.ericsson.se

Make yourself heard.
ERICSSON
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produktmässigt Inkrementell utveckling, kvalitetscombines data from different sources, such as nistration, experience of accounting and willingsäkring och leveransprecision kräver rationella arnetworic performance, billing and cost data. The ness to travel. We believe that the right candidate is
betsmetoder och hög medarbetarkompetens. Vi
contacts with customers & designers, product & line products let the operators proactively manage re-careful and has an ambition and are willing to keep
har stort fokus på Daily Build och automatiska testvenues and cost and ensure the right level of deli-order in projects.
managers and the preparation of quotations & tenprogram medan svårare tester kräver manuella invered customer quality. Development within Soluders and subcontract management
satser.
tion Unit Business Intelligence is performed within
Contact: Göran Björnström, +46 8 719 2915, GoThe position requires previous experience in maran.bjornstrom@era.ericsson.se, Dennis Uppström,
naging complex TTM, TTC & system integration pro- a matrix organisation consisting of a Project Office
and a Development Team.
Testare
+46 8 719 49 89, dennis.uppstrom@era. ericsson.
jects, preferably towards the Internet and Database
se. Application: INTERNATIONAL PROJECT COORDI- • Du arbetar i projektform i team som själva tar
market The position will require dose contacts
Project Office Manager
NATOR, CUSTOMER MANAGEMENT SOLUTIONS,
with customers on the Internet and Telecommunihand om planeringen och upplägg av testema.
Ericsson Radio Systems AB, HF/ERA/GH Eva-marie
cation market. Candidates must be prepared to do
Testplaner, testspecifikationer, testprogram skall tas
• As Project Office Manager you are responsible
Thelin,
12625
Stockholm,
Evasome international travel. If you want to develop
fram, samt övriga testförberedelser, resultat dokufor all development projects within the Solution
marie.Thelin@era.ericsson.se.
yourself in sync with the success of the Start-up
menteras och fel rapporteras. Förutom våra egna
Unit You are also the people manager of project
Company and if you are interested in an internatioOSS produkter ochtillhörandetredjepartare så ingmanagers, product specialists and architects. As
nal career and experience you should definitely apår det simulatorer och databaser som ska konfiguProject Office Manager you are also chair of the
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
reras.
Product Team. The Product Team is a forum for appV
proval of road map and new projects, prioritisation
77ie project management team is responsible for Lämpligt bakgrund kan vara Högskola med dabetween projects, handling of issues related to protainrikting eller bra arbetserfarenheter. Kunskaper i
Contact: Ton Keppel, +46 8 719 2098 or +46 70
managing concurrent development projects for all
ducts and projects. The Product Team consists of
handhavande av operativsystem (UNIX eller NT) är
641 4206, ton.keppel@ericsson.com. Application:
our TRAM products. Project activities are distribumanagers, product specialists and architects within
meriterande. Du bör ha förmåga att se helheten i
Project Manager, Ericsson Business Innovation AB,
ted globally among our design centers and include
the Solution Unit Project and product managers
tekniskt komplexa miljöer. Du behöver vara öppen,
SG/INN/H Anneli Åkesson, 164 80 Sundbyberg, anall ingredients from specification and design to veare invited when needed.
neli.akesson@inn.ericsson.se.
rification and supply. The projects are characteri-kreativ, ha handlingskraft och vara ansvarstagande.
Tasks: Ensure that all development projects
zed by distribution, by coordinatedtimeplans for Känner Du igen dig i ovanstående och har engagemanget kontakta oss snarast
within the Solution Unit are run according to the
all TRAM products, and by sizes making them comrecommended process, and in line with planned tiprehensible.
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
me, quality and budget Follow up on project proKARLSKRONA
Kontakta: Åke Stenhoff, 031-747 3003, ake.stenProject managers
hoff@emw.ericsson.se, Elvi Evertsson, 031-747
Världen är pä väg in i nästa generation av det mo-gress, and act on escalated project issues. Coach
2395, elvi.evertsson@emw.ericsson.se. Ansökan:
derna samhället Vi tror på att utveckla kommuni-junior project managers. Be the interface towards
•
We
are
looking
for
project
managers
or
assistant
Telecom Management Testare, Ref nr 00-323,
kationen mellan människor pä alla kontinenter. Quality Manager regarding quality and process isproject managers with relevant experience from
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och OrMobilt Internet är sä mycket mer än applikationer,sues within development Report project status to
project or system management preferably from
Product
Team
and
Solution
Unit
Manager.
ganisation, 431 84 MÖLNDAL, jobs@emw.ericsdet är det geniala medlet för en god globalisering.
mobile or fixed telecommunication systems. KnowBackground:
Previous
management
experience.
son.se.
Vi är övertygade om att vi har världens bästa straledge relating to the TRAM product area is an asset
tegi för att bli en vinnare på denna marknad. För Experience from product development or product
Probably you have an academic degree in telecommanagement
Project
management
skills.
English
att kunna anta utmaningen söker vi kreativa mänmunications or equal. You have a sense of general
niskor som är redo att driva på i utvecklingens language both written and verbalProfile. Capability
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM
technical understanding and have good communiof
building
and
driving
a
successful
and
motivated
framkant Vi söker
cation and people management skills. You are outPU Service Networks is a newly formed PU in the
team. Planning and organisational skills. Focus on
going with drive, commitment and motivation!
Business Unit Internet Applications, that in turn is
actions and results. Business and social awareness.
Projektledare
part of the new Division DIA, Internet Applications
and Solutions. Our objective is to create and build
• Som projektledare har du det övergripande anContact: Paul Stjernholm, 08-75 725 02, paul.stContact: Ingrid Bokinge, 08-685 2146 or 070-685
competitive service network products and enablers.
svaret för att se till att ett projekt levererar vad det
jemholm@era.ericsson.se. Application: Project ma2146, ingrid.bokinge@ehptcom, Brad Sipes, 08lovat i tid och med budgeterade resurser. I projektnager, ref nr: FR/H 1729, Ericsson Radio Systems
685 2110 or 070-685 2110,
Project Leader
ledarens roll ingår planering, resurs- och kompeAB, KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKbradley.sipes@ehptcom. Application: HG187, EHPT
tensallokering, uppföljning och rapportering genteHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. Ericsson
• We are growing fast and need to grow even fasSweden AB, Lindhagensgatan 100, Att Maria Bengmot både beställare, projekt medlemmar och övriRadio Systems AB, Linköping
ter and have opportunities for competent people
tsson, 118 25 STOCKHOLM, ehsjob@ehptcom.
ga intressenter.
interested in working with cutting edge technology
Vi söker dig som har kunskap om tele-/datakom.
in an open and entreprenuerial environment ObDu har förmodligen en ingenjörsexamen och erfaERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
jective: To secure the delivery of the first 3rd geneERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
renhet av omfattande utvecklingsprojekt inom
STOCKHOLM
ration sen/ice network as part of the first 3rd geneDivision Global Services is fast becoming recognimjukvaruutveckling. Dokumenterad ledarskapsutration system delivery. Responsibility: Project MaEPMI, Ericsson Project Management Institute, has
zed
as
the
face
of
service
excellence
for
the
new
bildning är meriterande. Din förmåga att bygga och
nagement of the project including the whole servithe mission to 'Enhance Ericsson's business by mamillennium. As one of six divisions of Ericsson, our
driva väl fungerande team är avgörande för hur du
king projects more efficient'. We provide worid ce network 1.0 for 3G. Measured on: The project
role is to deliver exceptional customer service as
kommer ryckas. Ericsson Software Technology är ett
Everyone is aware of the tremendous
class solutions, services and products in the fielddeliverables.
of
an integral part of the Ericsson offering. We are
ungt expansivt företag med ansvar för produkter
Project Management and Management of Projectssuccess of mobile communications. Over 200 millinow looking to expand in order to face the very exför betalningssystem och tjänster inom Ericsson. Vi
on people use mobile phones today. However, the
to Ericsson world-wide. EPMI is to expand the preciting challenges ahead, and you could be a key
är med god marginal marknadsledande inom mosent Project Management Pool by another 20 skil-real challenge is not just about quantity, it is also
element in our success. To find out more about this
bil telekommunikation. Den utmaning vi nu står inabout enhancing voice communications with exciled individuals.
new force in service solutions please visit our webför är att möta de krav som ställs på våra produkter
ting easy-to-use, data-oriented services that add a
site at http://globalservices.ericsson.se
för betalningar inom mobilt Internet en av världens
new dimension to the way we use mobile phones
Project Management
mest expanderande och utmanande marknader.
and WAP phones.
• As a member of the Global Resource Pool you
Våra kontor finns i Karlskrona, Ronneby, Kalmar,
International Project
Now we are looking for Project Leaders to help
will have the possibility to work with various types
Malmö och Sundbyberg.
us create the future. You should have the following
Manager
of projects and in all market regions within Ericsexperience and characteristics: Experience of qualison. Transfer of knowledge between colleagues
• Our Regional Office Europe (EMEA) now has a
fied project leadership. Good at team leadership
Kontakta: Jonas Nilsson, 0455-39 50 00. Ansökan:
and peers is vital in assignments and within the
job opening within the Customer Management
and people oriented. Strong result orientation. EviCharging Projektledare, Ericsson Software TechnoPool. The projects could last from some weeks up
area, as a International Project Manager. As an Indence of success in project leadership under diflogy AB, Human Resource Administration, Box 518,
to several months
ternational Project Manager you will be responsible
ficult conditions. Sound technical skills and a good
371 23 Karlskrona, job@epk.ericsson.se.
for projects in the area of Customer Care & Billing
The project teams could be from a handful to a
understanding of the Mobile Internet area. Internasolutions. Services Provisioning, Fraud solutions
few hundred people. Project Managers for Custotional experience is a merit A dear sense of the urand ISP to Telecom operators in the EMEA region.
mer Projects. Development Projects. Internal Progency of reaching the Mobile Internet market on tiERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
We offer both internally developed systems and
jects. The above positions require several years' exme.
Vår sektion ansvarar för integrering och verifiering
services, as well as systems and services from experience from project management within the teleav de produkter som utvecklas på vår avdelning. ternal partners that we have supply agreements
com/IT- or related industry. You need to be busiContact: Linda Schang, +46 8 404 2376. ApplicaHär utvecklas bla en O&M nod, RANOS, baserad with. You will ensure that we deliver projects accorness oriented and have technical understanding
tion: Project Leader of 3G 1.0 project - Linda
på Java och Corba teknik, verktyg för Radionät och
ding to plan, within scope. We offer you: Excellent
and proven leadership and communication skills as
Schang. cool.jobs@bctericsson.se.
Transportnätsplanering, TRAM samt IP säker- personal development Participation in a small
well as a helicopter view. You must also be capable
hetsprodukter.
group of experienced project managers. Interesting
to represent Ericsson at meetings with customers
and sub-contractors. EPMI is also engaging indiviSom teamledare för ISV leder du den operativa international projects in one of the worlds fastest
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
duals to become members of the Project Manageverksamheten för ett teams assignment Strategingrowing areas.
GÖTEBORG/MÖLNDAL
ment Teams that will be formed, especially within
är att nå målet genom att leda verksamheten ge- As an International Project Manager, in addition
the Customer- and Development Projects. Project
Sektionen System Verification ansvarar för verifiernom aktivt deltagande där egen labtid maximerasto the general requirements, you will have: ExperiManagement Functions. Project Planning and Conence as a project manager or line manager. Experiing av mjuk- och håravarufunktioner i mobildataoch administration minimeras.
trol. Bid Management Contract Management Quaence in implementation of software packages, a
systemet Mobitex. Vår verksamhet befinner sig i
lity
Management
Procurement/Logistics.
Risk
Magood background is implementation of billing
mycket stark medvind bl a beroende på att nya
Teamledare Support
nagement
systems, ERP systems or similar packages Internatjänster för trådlöst internet som t ex WAP lanserats
• Som teamledare för support ansvarar du för att
tional project experience. Able to travel
i Mobitex. Detta ställer höga krav på kvalttet i de
The above positions require some year's experibygga upp och driva vår kundsupport Våra kunder
produkter vi levererar. En av sektionens arbetsuppence from the above functions. You must possess
är teleoperatörer värlen över.
gifter består av att planera och genomföra integracommunication skills and be business oriented.
Application: INTERNATIONAL PROJECT MANAGER,
Vi jobbar i ett modernt mjukvarulab med den setion, systemverifiering och acceptancetest av proThe rewards Guaranteed exposure to new technoCUSTOMER MANAGEMENT SOLUTIONS
naste tekniken under mottot Building confidence in
gramvara avsedd för växlar, radiobasstationer och
logy within the Development- and Customer Prosoftware by trying to destroy it Ett mål är att testnetwork management center.
jects. Supported Individual Development Plans. PeInternational project
miljön aldrig får vara en begränsande faktor, ett aner Assistance Program with scheduled Project Macoordinator
nat är att genomföra en social aktivitet varje kvartal.
nagement Workshops. Please send your applicaDelprojektledare
Ett annat mål är att ha en god blandning medarbe• As an International Project Coordinator, in addition and CV not later than November 30,2000.
•
Som delprojektledare driver du verifieringsarbetare, just nu har vi lite obalans i könsfördelningen
tion to the general requirements, you will have: Extet inom ett utvecklingsprojekt Här har du som
så vi ser gärna fler kvinnliga sökanden.
perience of project coordination or project admiContact Eva Kling Edselius, +46 8 719 9239, or
delprojektledare stora utmaningar i att medverka
nistration, experience of accounting and willingClaes-Göran Sandberg, +46 8 585 315 47. Applicatill att verifiera att våra produkter möter kundens
Kontakta: Per Larsson, 08-757 30 07, per.larsness to travel. We believe that the right candidate is
tion: Project Management Pool.
krav. I arbetet ingår bl a planering och genomföranson@era.ericsson.se. Ansökan: Vi på l&V söker folk
careful and has an ambition and are willing to keep
recruitment@edtericsson.se.
de av tester, setup av labmiljöer och testverktyg. Vi
+ ref nr. FR/H 1654, Ericsson Radio Systems AB,
order in projects.
har en nära kontakt med slutkunderna, som finns
KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKöver hela världen, vilket gör att möjligheterna till
HOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
Application: INTERNATIONAL PROJECT COORDIERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
både kortare och längre tids utlandstjänstgöring är
NATOR, CUSTOMER MANAGEMENT SOLUTIONS
GÖTEBORG/MÖLNDAL
mycket goda.
Assignent Produktenheten OSS CSM arbetar med Du som söker är en högskole- eller civilingenjör
EHFT SWEDEN AB. STOCKHOLM
International Project
utveckling av applikationer för drift och övervak- och har intresse av att arbeta med teknik ur ett
BHPT Solution unit Business Intelligence offers proCoordinator
systemperspektiv. Vi ser även att du har arbetslivsning av CSM-nätet System vi arbetar med unducts for telecom operators including; tools for
derstödjer konfiguration och drift av mobiltelefo- erfarenhet från test- och verfieringsarbete inom
analysis and forecasting of profitability of telecom• As an International Project Coordinator, in addimjukvaruområdet, gärna medtidigarearbetsuppniväxlar och basstationer. Vi söker testare som kvaservices, customer behaviour analysis. Quality oftion to the general requirements, you will have: Exlitetssäkrar våra produkter från våra utveckling- gifter inom delprojektledning.
Service and SLA reporting. Business Intelligenceperience of project coordination or project admisprojekt Vi står inför nya utmaningar, tekniskt och

The right engine can take you anywhere.
The right position takes you where you want to be.
Ericsson's Division
DivisionMulti-Service
Multi-Service Networks
Networks (DMN)
(DMN) isisone
one of
ofsagessages
for market
and customers.
includes
Welooking
are looking
a 'value-minde
for afor
'value-minded'
person with the
Ericsson's
for market
unitsunits
and customers.
This This
includes
the the We are
ability to navigate our organization effectively. You are
the leading players in the market of migrating the classical development of supporting sales kit material so that the
highly motivated, with good structure, an excellent comfixed line telephony network and building the New Telecom market channel is fully informed and educated.
municator, willing to travel and eager to apply Value
Worlds broadband multi-service networks based on IP and We are looking for senior people with experience in
Based techniques throughout our organization. You have
ATM. With a number of key contracts based on ENGINE marketing and sales, preferably in the telecom or dataa good working knowledge of Ericsson and our soluduring the last 12 months we are taking new steps to strengh-corn segment. We are also looking for younger people
tions. Familiarity with the Holden approach to Value
ten our position as the leading solutions provider in this emerseeking a position to build up their competence in a very
Based Selling is a plus! You have the ability to sell ideas
ging market.
dynamic marketing environment. Less experienced appliand get others to adopt them. Social skills and ability to
We are addressing a market that is growing more than 15cants should have a master's degree in Marketing or both
navigate and interact in a dynamic organization is very
to 25% annually and are currently active on more than 100 Marketing and Science. You are highly motivated, an
important.
markets around the world. The Marketing organisation underexcellent communicator, willing to travel and eager to
DMN is providing leadership to the market and other divisionslearn about our solutions. You have the ability to strateHiring Manager:
around Solutions Marketing, Business Intelligence, Marketing
gize and come up with solutions and sell those ideas
Clair Holland, Director, phone: +46 8 719 67 24
Communication & Strategies and Commercial Marketing.
internally and externally. Social skills and ability to naviClair.Holland@etx.ericsson.se
gate and interact in a dynamic organization is very
We are looking for people who are enthusiastic, optimistic,
creative, get-it-done individuals who like the challenge of wor-important.
king in an environment that is fast-paced and dynamic.
Hiring Manager:
Tom Walsh, Director, phone: 46 8 719 13 79
Tom.Walsh@etx.ericsson.se
Commercial Marketing is responsible for coordinating
the training, promotion and facilitation of the Value
Creator, our suite of Value Based Selling, Business Case
Commercial Marketing is responsible for providing comand Debriefing Seminars. This role is a vital part of the
mercial expertise and Value Based Selling techniques to
central point of business case methods, theories and
our Product Programs, Customer Groups and Market
practical experience within DMN.
The Business Intelligence/Competitive Strategies group
Units. The objective is to bridge the gap between our
As the Value Based Business Case Analyst you will
is responsible for providing expertise on market and prosolutions and the business benefits and drive the focus
support the Commercial Marketing Managets in busiduct analysis within a multitude of strategic and operatowatds customer value.
ness case development, adding the financial depth while
tional activities. The assignments cover such areas as
As a Commercial Marketing Manager you will be
focusing on making it easy to understand. You will facisupport to the divisions' strategic planning, involvement
working in one of our product program marketing
litate workshops with different Product Units, driving
in product management, briefings to tender teams, traiteams. In this role you will build your competence
the development of value argumentation and business
ning of employees and many other tasks. We build our
around business understanding and customer solutions.
cases. In this work, you will naturally evolve the stanknowledge both from external sources and from contact
With this knowledge you will work with describing and
dard structure of business cases used within DMN today,
networks throughout the global Ericsson organisation.
communicating the customer value. With the foundapushing for business cases to be created for identified
We are looking for senior people that want to initiate
tion of Value Based Selling you will provide commercial
solutions and in accordance with your requirements.
and
drive
change
in
a
dynamic
market.
You
need
experiexpertise and support to Customer Groups and Market
Additionally, you will support the Customer Groups with
ence
from
strategy
work,
marketing
or
product
manageUnit Account Teams. You will drive the solution's combusiness case theory and customer specific cases if needed.
ment within an IT and/or telecom company. Our envimercial sales structure, price and price model and the
We are looking for a value-minded' person with the
ronment
is
very
dynamic
so
you
need
to
able
to
handle
pricing guidelines. This includes the development of
understanding and experience of the theoretical and
multiple tasks in a high pace. The role includes both
supporting material such as customer business cases and
practical use of customer business cases. You are highly
analytical and consultative aspects, however the balance
value argumentation.
motivated, with good structure, an excellent communiis dependent on your individual background and skills.
We are looking for senior people with experience in
cator, willing to travel and eager to apply Value Based
If
you
have
lots
of
drive,
want
to
make
a
difference
marketing and sales, preferably in the telecom or datatechniques throughout our organization. You have a
and enjoy working in a global context, don't hesitate to
corn segment. We are also looking for younger people
good working knowledge of Ericsson and our solutions.
get
in
touch
with
us.
seeking a position to build up competence for a future
Familiarity with the Holden approach to Value Based
position within an Account Team. Less experienced appliHiring Manager:
Selling is a plus! You have the ability to sell ideas and
cants should have a master's degree in Marketing or both
Mikael Goldberg, Director, phone: +46 8 719 43 84
get others to adopt them. Social skills and ability to
Marketing and Science. You are highly motivated, anaMikael.Goldberg@etx.ericsson.se
navigate and interact in a dynamic organization is very
lytical, a good communicator, willing to travel and eager
important.
to learn about our solutions and translate them into
business value. You have the ability to sell ideas and get
Hiring Manager:
others to adopt them. Social skills and ability to navigate
Clair Holland, Director, phone: +46 8 719 67 24
Commercial Marketing is responsible for coordinating
and interact in a dynamic organization is very important.
Clair.Holland@etx.ericsson.se
the training, promotion and facilitation of the Value
Creator,
our
suite
of
Value
Based
Selling,
Business
Case
Hiring Manager:
For any of the positions above, mark you application
and Debriefing Seminars. This role is a vital part of the
Clair Holland, Director, phone: +46 8 719 67 24
with the job you apply for and send it to:
central
point
of
business
case
methods,
theories
and
Clair.Holland@etx.ericsson.se
practical experience within DMN.
Ericsson Division Multi-Service Networks
As the Value Creator Analyst, you will be working
Attn: Nils Stattin
with DMN Product Units, Customer Groups and
126 25 Stockholm
Account Teams. You will be responsible for debriefing
facilitators after every Value Based activity, collecting
Solutions Marketing is responsible for providing soluworkshop results and feedback, analyzing and presenting
tions marketing expertise to our Product Programs,
de-sensified results, making conclusions on an aggregate
Customer Groups and Market Units. The objective is to
level. Being the analyzer of all the Value Based activities
bridge the gap between our technology and the solutions
and specifically the Value Based Debriefing, you should
benefits towards our customers.
be prepared to facilitate Value Based workshops with
account teams around the world, focusing on analyzing
As a Solutions Marketing Manager you will be worwon or lost contracts and the underlying reasons for the
king in one of our product program marketing teams. In
outcome.
this role you will build your competence around business
development, marketing strategy and Market channel
Additionally, you will monitot the training needs of
Management. With this knowledge you will work with
facilitators, identify participants, further develop facilimarket messaging, solutions positioning, development
tator training and actively participate in the training. As
of marketing plans and launching of new and existing
a part of the core VBS team, you will evaluate and
solutions onto the market. You will actively work with
improve the accessability of Value Creator material and
the market channel providing Solution stories, comperesults, including putting demands on development of
tence development, events and solutions marketing mesthe Value Creator web-portal.

Commercial Marketing
Managers

Value Based Business
Case Analyst

Business Analysts/
Senior Consultants

Value Creator Analyst

Solutions Marketing
Managers

Make yourself heard.
ERICSSON

$

20

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 19 2000

TTC-modellen. Arbetet är varierande, du kommer i
huvudsak att driva förbättrings -arbete, -projekt inom ramen för våra TTC-processer på corporate nivå. Du kommer också arbeta med support för dess
globala implementering.
Du som söker ska vara positiv och utåtriktad med
förmåga att själv ta dig fram, samt gärna ha MU erfarenhet Du ska också kunna uttrycka dig i tal och
skrift på såväl engelska som svenska.

Fiberoptisk svetssteknik, ett område där vi är Datorerfarenhet ser vi som en nödvändighet. Hör
världsledande, är idag ett mycket expansivt pro- av dig så får du veta mer!
duktområde både vad gäller teknologi för installaKontakta: Ingemar Hjält, 031-344 6166,
tion av optiska transmissionsnät samt teknologi för
ingemar.hjalt@erv.ericsson.se. Ansökan: DelprojektKontakta: Bertil Arvidsson, 0650-36 258, bertil.arproduktion av optiska komponenter så som WDMledare, M/PV, Ericsson Mobile Data Design AB, Pervidsson@eca.ericsson.se, Tomas Karlsson, 08-764
komponenter, optiska gyron, mm. Våra produkter
sonalavdelningen, Si Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖ0812, tomas.karlsson@eca.ericsson.se. Ansökan:
har avsättning i hela världen. I och med detta finns
TEBORG, sverker.walldal@erv.ericsson.se.
MÄTTEKNIKER.
möjligheter att arbeta utåtriktat i möten med partners från hela världen. Det interna arbetet bedrivs
ofta i projektform där tekniker från flera olika disciCivilingenjör - optisk
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
pliner samt medarbetare från företagets alla olika
Kontakta: Nils Ågren, 08-404 74 29,
Do you want to feel that you can make a difference
fiberteknik
funktioner deltar, vidare finns det utrymme för
by doing your job? Then Supply Management is nils.agren@era.ericsson.se. Ansökan: Improvement
strategiskt utvecklingsarbete, oftast i samverkan • Till vår sektion Optisk Fiberteknik söker vi en civiLeader, Process Office TTC, Ericsson Radio Systems
somethingforyou! In order for our customers to be
med andra verksamheter inom eller externt kon- lingenjör inom teknisk fysik eller likvärdig utbildAB, KI/ERA/SL/H Anita Strömkvist 164 80 Stockable to order and receive our new products it is necernen. Då vi arbetar inom den starkt expansiva ning. Dina arbetsuppgifter skall i första hand bedricessary to make sure that this is possible. Supplyholm, anita.stromkvist@era.ericsson.se.
kommunikationsbranschen är tempot oftast högtvas inom den optiska transmissionstekniken, men
Managers play a very important role in making
och målen ambitiösa.
även inom området processteknik, vilket inkluderar
this happen.
framtagning av nya fiberprodukter.
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB.
Arbetet bedrivs ofta i projektform. I arbetsuppgifGÖTEBORG/MÖLNDAL
• Du kommer att utveckla och konstruera analog
Supply Manager
terna ingår också att i olika sammanhang hålla preVill du utveckla IP routers för framtidens mobila och digital teknik för våra produkter. Du arbetar
sentationer kring sektionens verksamhet Våra in• As Supply Manager you will be responsible for
med moderna vektyg, video, VHDL, PCI, och Embenåt? Vi ansvarar för utveckling av en ny generation
ternationella kontakter kräver att du behärskar engdefining the order and delivery flow for our new
dded system. Vi vill att du är högskoleingenjör med
IP-routers, för överföring av tal, video och data. Våelska i tal och skrift, ytterligare ett språk är meriteproducts. The way to do this is to participate in the
ra routers har en central funktion i framtidens mo-några års erfarenhet Du tar initiativ, är drivande,
rande. Datorerfarenhet ser vi som en nödvändigTotal Projects that are run within the Product Unit
analytisk och trivs att jobba i team!
bikelefonisystem som ger dig tillgångtillmobila Inhet Hör av dig så får du veta mer!
The role requires a lot of interworking with all other
temettjänster, var du än befinner dig. Vi har också
parts of the Product Unit and also 3rd party venett övergripande ansvar för utveckling av Ericssons
Kontakta:
Kristian
Engberg,
08-764
01
04,
kristidors. Since our products will be the platforms in
Kontakta: Bertil Arvidsson, 0650-36 258, bertil.argemensamma IP-programvara, vilket innebär nära
an.engberg@eca.ericsson.se, Bengt Norberg, 08the Mobile Internet world its very important to havidsson@eca.ericsson.se, Tomas Karlsson, 08-764
samarbete med andra Ericsson-enheter i Kaliforni764 03 74, bengtnorberg@eca.ericsson.se, Tomas
ve fast and efficient order and delivery flows.
0812, tomas.karlsson@eca.ericsson.se. Ansökan:
en, Washington och Danmark.
Karlsson, tomas.karlsson@eca.ericsson.se. AnsöYou have a background from supply or logistics.
CIVILINGENJÖR-OPTISK FIBERTEKNIK, Ericsson
kan: ELEKTRONIKUTVECKLARE, Ericsson Cables AB,
Some project management experience is a plus as
Cables AB, SL/ECA/N/H Elisabet Roos, 172 87
Project Manager IP Routers SL/ECA/N/H Elisabet Roos, 172 87 Sundbyberg,
well as knowledge about TTM (Time to Market)
Sundbyberg, recruitmentsl@exl .eca.ericsson.se.
recruitmentsl@exl
.eca.ericsson.se.
and TTC (Time to Customer) processes. As a person • Till områdena Software Design och System Veriyou are service minded, have an outgoing personality, good communication- and negotiation skills.
You will often meet new situations and you should
be able to solve problems independently and take
your own initiatives. English is of course no problem for you. You will be a member of a small unit
with a variety of age and nationalities. Personality
counts! It's important that you fit in with the rest of
us since we believe it is important to have a good
time at work.
Our vision is to be the world leading supplier of
Open Service Architecture for the 3G networks.
Product Unit SCSA, Within Internet Applications, is
responsible to provide platforms, communication
and mobility service solutions for both the fixed
and the mobile network as well as for internet Our
1300 employees are located in Holland, Canada,
Sweden and Mexico and we are all facing an interesting and challenging shift in technology. Join
us in the Mobile Internet Revolution!

fication söker vi projektledare som självständigt
skall leda, driva och organisera våra utvecklingsprojekt Vi söker dig som har några års erfarenhet av
designarbete, systemintegration eller projektledning. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Som
person är du lyhörd, flexibel, målinriktad och har
goda ledaregenskaper.

ERICSSON CABLES AB, HUDIKSVALL

Ingenjör - optoutveckling

• Till vår sektion som ansvarar för utveckling av fiberoptiska kablar söker vi en ny medarbetare. SekKonstruktör - optoteknik
tionen arbetar med utveckling av optokabel,
Ericsson Cables AB, är en kunskapsbaserad orgatypprovning och utveckling av installationsmetoder
nisation med stor erfarenhet av kabel och nätlös-ochtillbehör.Vi arbetar inom ett teknikområde i
ningar. Vi erbjuder system och lösningar för temisnabb utveckling och kan erbjuda ett stimulerande
nering och skarvning I telekom- infokom- och kraftKontakta: Göran Hall, 031-344 6255,
arbete med många utmaningar. Vi har ett nära sanät
Network
Technologies,
inom
Ericsson
Cables,
goran.hall@erv.ericsson.se, Matthew Crockett 031marbete med andra Ericssonenheter för att bygga
har idag ca 800 medarbetare. Läs mer om oss pä och utveckla de bästa nätlösningarna. Våra interna344 6268, matthew.crockett@erv.ericsson.se. Ansövår
internetsajt:
www.ericsson.se/cables
kan: Project Manager - IP Routers, Ericsson Mobile
tionella kontakter är omfattande.
Data Design AB, Personalavdelningen Si SigfridsVi ser helst att du är högskoleingenjör inom tekgatan 89, 412 66 GÖTEBORG,
• Till vår sektion som är produktansvarig för optonisk fysik, maskin eller elektronik. Våra internatiosverker.walldal@erv.ericsson.se.
kabel och optokablage, söker vi en ny medarbetare
nella kontakter kräver att du behärskar engelska i
med placering Hudiksvall. Sektionen arbetar med
tal och skrift För att passa in i vår sektion är det vikkonstruktion, tekniskt säljstöd och produktionsstöd.
tigt att du är utåtriktad och har lätt för att arbeta i
ERICSSON TELECOM AB. ÄLVSJÖ
Vi arbetar inom ett teknikområde i snabb utveckgrupp.
En av hörnstenarna i dagens och morgondagens ling och kan erbjuda ett stimulerande arbete med
Multiservicenät liksom ideJC mobilnät som nu många utmaningar. VI har ett nära samarbete med
Kontakta: Anders Björk, 0650-362 35,
andra Ericssonenheter för att bygga och utveckla de
börjar bygga, är ATM-växeln AXD301, utvecklad på
anders.bjork@eca.ericsson.se, Kristina Wallenberg,
Contact Magnus Schon, +46 8 719 12 93, magkort tid av Ericsson ATM/IP Switch Development i bästa nätlösningarna. Våra internationella kontakter
08-764 0384, recruitmentsl@exl .eca.ericsson.se.
nus.k.schon@era.ericsson.se, Karin Moström, HuÄlvsjö. De korta utvecklingstiderna, liksom hög är omfattande.
Ansökan: INGENJÖR - OPTOUTVECKLING, Ericsson
man Resources, +46 8 757 38 79,
kvalitet och måluppfyllelse uppnår vi genom en li- Ditt arbetsområde kommer att vara inriktat på utCables AB, SL/ECA/N/H Kristina Wallenberg, 172
karin.mostrom@era.ericsson.se. Application: Supply
veckling av optokablage. Du kommer även få arbeten, sammansvetsad organisation där det är tillätet
87 Sundbyberg, recruitmentsl@exl.eca.ericsson.se.
Manager, marie-louise.rogsater@era.ericsson.se.
att våga utöver det vanliga. En bidragande orsak ta med dokumentation i R/3 och Prim, administraär också att vi har allt från design av kretsar och tion av ritningar och andra produktunderlag. Lämpprogramvara till test av kompletta nätlösningar i lig utbildning är civilingenjör alt mellaningenjör
ERICSSON RADIO ACCESS AB. GÄVLE
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
med inriktning mekanik. Våra internationella konett och samma hus
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd
takter
kräver
att
Du
behärskar
engelska
i
tal
och
Vi arbetar med utveckling av basstationer, som är
och bred kompetens inom trådlös kommunikation.
skrift För att passa in i vår sektion är det viktigt att
en central del i mobiltelefonsystemet Vår kund är Projektledare
Vi är verksamma inom radioaccess system för trådDu
är
utåtriktad
och
har
lätt
för
att
arbeta
i
grupp.
NTT DoCoMo i Japan, världens största mobiltelefolös telefoni, basstationer, antennära produkter och
• Vårt huvudkontor ligger i Boston, USA. Nu är vi
noperatör. Vi arbetar med snäva tidsramar och
transmissionssystem för analoga och digitala nätigång med förstudien till nästa generation AXD301
högt tempo. Trots detta arbetar vi aktivt med komKontakta: Tommy Cedervall, 0650-361 57,
verk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
som kommer att erbjuda fler funktioner och högre
petensutveckling och våra mänskliga värderingar.
tommy.cedervall@eca.ericsson.se,
Tomas
Karlsson,
och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson är
kapacitet Snart är det dags att starta konstruktionVi har behov av ytterligare medarbetare och söker
08-764
0812,
tomas.karlsson@eca.ericsson.se.
AnRSA känt som ett okonventionellt men resultatinriksprojektet Som du förstår innebär jobbet som proDig som är civilingenjör med teoretisk inriktning
sökan: KONSTRUKTÖR - OPTOTEKNIK.
tat företag. Så vill vi fortsätta att vara. VI har varit
jektledare en balansgång mellan kommersiella och
som dessutom har en utåtriktad, positiv och drimed att bygga förstärkarna för NMT, GSM och nu
tekniska krav och mellan många starka viljor.
vande läggning. Arbetet innebär med hänsyn till
är det dags för den tredje generationen av förstärDet innebär också att du får förutsättningar att
vår geografiska spridning ett visst mått av resande.
Ingenjör
optoutveckling
karna för WCDMA. Vår kultur bygger på att vi klautvecklas precis så snabbt som du själv vill och kan
• Till vår sektion som ansvarar för utveckling av firar det omöjliga, det som ingen förut har gjort Vi
i en spännande miljö som genomsyras av kreativiWCDMA Teknisk
beroptiska kablar söker vi en ny medarbetare. Seksäger om oss själva att vi är ffyhänta, snabbfotade,
tet glädje, motivation och en stark passion att
tionen arbetar med utveckling av optokabel,
jordnära, kundnära och uppfinningsrika. Det handkomma först Hårdvarudelen av projektet består av
projektledning
typprovning och utveckling av installationsmetoder
lar verkligen om passion iför det vi gör.
ett antal delprojekt somtillsammanssysselsätter ca
• VI söker nu en person som vill arbeta som tekoch tillbehör. VI arbetar inom ett teknikområde i
50 personer. Ditt arbete blir att koordinera de olika
nisk projektledare inom systemeringen av kommersnabb utveckling och kan erbjuda ett stimulerande
delprojekten internt och att representera projektet
PA-konstruktör till WCDMA
siell basstation till NTT DoCoMo. Vi arbetar inom
arbete med många utmaningar. Vi har ett nära sainför vår enhets övriga designprojekt Du sitter med
• Till vår enhet i Gävle söker vi nu en PA-konstrukteknikområdena: övergripande arkitektur/krav för
marbete
med
andra
Ericssonenheter
för
att
bygga
i avdelningens ledningsgrupp.
tör. I arbetsuppgifterna ingår att beräkna och dibasstationen. Ta fram krav och funktion på systemoch utveckla de bästa nätlösningarna. Våra internaFör att klara detta tror vi att du är en stadig promensionera kretslösningar ingående i effektförstäroch delsystemnivå, Radio, Basband (signalbehandtionella kontakter är omfattande.
jektledare med erfarenhet från ledarskap och/eller
kare, ta fram prototyper, verifiera samt iordling), Kontrollmjukvara, Utföra tekniska utredningar,
Vi ser helst att du är civilingenjör inom teknisk fydesignprojekt inom HW. Vi tror också att du har förningsställa godkändatillverkningsunderlag.Vidare
Göra krav- och funktionsallokering på delsystem.
sik, maskin eller elektronik. Våra internationella
mågan att coacha ett team till stordåd samtidigt
ingår kontakter med externa och interna uppdragsAnalysera resultatet frän systemverifiering, Ta prokontakter kräver att du behärskar engelska i tal och
som du låter individuella stjärnor hysa så starkt de
givare samt producerande enheter.
duktansvaret för den färdiga produkten.
skrift
kan.
VI söker dig med radioteknisk utbildning eller
Jobbet kräver god kunskap om mobittelefoni,
För att passa in i vår sektion är det viktigt att du
kunskap motsvarande högskolenivå. Du har känneteknisk ledarförmåga, förmåga att se tillräckligt bra
är utåtriktad och har lätt för att arbeta i grupp. Hör
Kontakta: Anders Rosengren, 08-719 5237, andom om utvecklingsmetodik och simulerings-hjälplösningar och en mycket god sammarbetsrörmåga.
av dig så får du veta mer!
ders.rosengren@etx.ericsson.se. Ansökan: PROmedel för radiokonstruktion, gärna med inriktning
Alft arbete görs i ett nära samarbete med
JEKTLEDARE HÅRDVARA, Ericsson Telecom AB, Slamot effekt-förstärkarutveckling. Som person är du
kund/produktledning, konstruktion och integration
Kontakta: Anders Björk, 0650-362 35,
vica Cale, ÄV/ETX/D/H, 126 25 Stockholm, apputhållig och självständig och har lätt för att uttrycka
och verifienng.
anders.bjork@eca.ericsson.se, Tomas Karlsson, 08ryjob@etx,.ericsson.se.
dig på svenska och engelska i både tal och skrift
764 08 12, tomas.karlsson@eca.ericsson.se. AnsöDu har en god förmåga till analys och är lätt att saKontakta: Ingemar Sohlman, 08-757 22 10, ingekan: INGENJÖR - OPTOUTVECKLING, Ericsson
marbeta med.
mar.sohlman@era.ericsson.se. Ansökan: WCDMA
Cables AB, SL/ECA/N/H Elisabet Roos, 172 87
Teknisk projektledning, ref nr: FR/H 1751, Ericsson
Sundbyberg, recruitmentsl@exl.eca.ericsson.se.
Kontakta: Nedzad Lekte, 026-15 98 62, Bim
Radio Systems AB, KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren,
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: PA164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericskonstruktör till WCDMA i Gävle.
son.se.
Mättekniker
ERICSSON CABLES AB. SUNDBYBERG
• Till vår sektion Optisk Fiberteknik söker vi en
Mättekniker med minst gymnasial utbildning inom
HW-konstruktör till TDMA
Elektronikutvecklare
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
natur eller tekniskt program.
• Vi söker nu en HW-konstruktör till TDMA som
Ericsson Cables AB, är en kunskapsbaserad orga- Dina arbetsuppgifter blir att med stöd av andra
skall ansvara för utveckling av digital och analog
Improvement Leader
nisation med stor erfarenhet av kabel och nätlös- tekniker inom sektionen hantera våra optiska inHW-konstruktion av kommunikation, styrsystem
ningar. Vi erbjuder system och lösningar för termistrument både för utveckling och produktion. Vi ger
• VI söker en improvement leader till Process konoch 04M till MCPA-enheter för TDMA-system. För
nering och skarvning i telekom- infokom- och kraftinternutbildning inom detta område. Våra internatoret för TTC (Time To Customer). Vi har uppdrag
rätt person kan objektledning komma att bli aktunät Network Technologies, inom Ericsson Cables,
tionella kontakter kräver att du behärskar engelska
från corporate Sypply & rr att samordna process
ellt
är ett bolag på idag ca 1100 medarbetare.
i tal och skrift ytterligare ett språk är meriterande.
förbättringsarbete samt driva vidareutveckling av
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KONTAKTEN NR 19 2000

renhet och har arbetat med 3D-solidmodellering,
lös telefoni, basstationer, antennära produkter och
helst UG. Konstruktionserfarenhet och kunskaper
transmissionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kistainom gjutgods/formsprutning, gärna i applikationer
och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson ärmed radiokrav, värderas högt Du har väl utvecklad
samarbetsförmåga, är kommunikativ och drivande.
RSA känt som ett okonventionellt men resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att vara. Vår kultur
bygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingenKontakta: Mats Fanspets, 08-508 78 992, Lena
förut har gjort Vi säger om oss själva attviärfry- Skansjö, personal, 08-508 78 263. Ansökan: MekaKontakta: Lars Brotaeus, 08-757 15 82, Bim
hånta, snabbfotade, jordnära, kundnära och upp-nikkonstruktörer till GSM Product Line, Ericsson RaAhlström personal, 08-757 16 74. Ansökan: Filterfinningsrika. Det handlar verkligen om passion för
dio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164
konstruktör WCDMA, Ericsson Radio Access AB,
det vi gör. RSA köper stora mängder gjutgods, 93 Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se.
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm,
framför allt pressgjuten aluminium. Vi behöver nu
Jobb@rsa.ericsson.se.
Kontakta: Magnus Martinsson, 08-757 15 71, Pia
förstärka vårt team med en person som kan hjälpa
Bolmgren Svensson, personal, 08-585 341 35. Anoss med att utvärdera leverantörer, bistå med de-ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
sökan: HW-konstruktör till TDMA
signhjälp, delta aktivt i inköpsprocessen samt förGÖTEBORG/MÖLNDAL
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
medla tekniken och dess speciella egenskaper inVi är ett gång på ca 60 personer som arbetar med
CSM Based Products (CSM) är ett av tre proom området internt
Digital HW-konstruktör till
att utveckla nästa generations trådlösa LAN
duktsegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi är
(WLAN) i 5CHz området Det är en stor utmaning
ansvariga för utveckling och underhåll av enheter
WCDMA
Ingenjör Gjutgods
att ta fram PC modem och nätutrustning som nyttingående i CSM basstationer och CSM add on-proWCDMA Based Products (WCDMA) är en av tre
jar spjutspetsteknologi för att klara de höga bithasdukter som skapar bättre täckning och/eller bättre• Du är ingenjör/civilingenjör eller motsvarande
produktlinjeenheter inom Ericsson Radio Access
tigheter och den kvalitet som krävs för framtidens
talkvalitet i operatörernas mobiltelefonnät. Exem-med inriktning mot gjuteriteknik och har erfarenhet
AB. Vår stora utmaning är nu att utveckla och promobila multi-media applikationer. Kännetecknanpel på produkter och lösningar från CSM Based av gjuteriverksamhet Vi tror att du har erfarenhet
ducera antennära produkter för tredje generatiode för den nya generationens WLAN år höga dataProducts är Combiners (CDU), Tower Mounted av projektledning samt förutom gedigen Ericssonnens mobiltelefonsystem som till exempel linjära
hastigheter på upp till 54 Mbps, väl utvecklat stöd
Amplifiers (TMA) och Coverage Extension Units kunskap, även har inköpsvana. För att passa in i areffektförstärkare MCPA (Multi Carrier Power Ampliför QoS, låg effektförbrukning och låg kostnad. För
(CEU). Utveckling och produktifiering sker i nära betsteamet bör du vara noggrann, resurtatorientefier).
att möta de högt ställda kraven krävs lösningar i
samarbete med alla Ericssons affärsenheter inomrad och samarbetsvillig, ha väl utvecklad teamkänsteknikens framkant inom alltifrån radiotillmjukvala samt god kommunikationsförmåga i såväl engaffärssegmentet Nätoperatörer.
• Vi söker nu en konstruktör för digital HW-konelska som svenska.
struktion. Du kommer att arbeta i ett team som utEnhetschef för
vecklar framtidens produkter inom MCPA-området
Radiosystem konstruktörer
Kontakta: Hannes Medelius, 08-404 93 31, LarsMikrovågskonstruktion till
Vi utvecklar våra produkter i nära samarbete med
Erik Hurt, 08-404 76 47, Bim Ahlström, personal,
•
Vi söker kollegor med gediget intresse för hårdvåra tillverkande enheter. Din uppgift blir att utGSM
08-757 16 74. Ansökan: Ingenjör Gjutgods, Ericsson
varunära programmering och radiokommunikaveckla digitala HW-konstruktktioner i samråd med
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,
tions system. Vi jobbar både med diskreta mickro
• Du kommer att ingå i ett team av linjechefer
våratillverkandeenheter. Vi söker dig som har tek164 93 Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se.
processorer och processorer inbyggda i ASICs. Vi
som tillsammans utformar utvecklingsarbetet för
nisk högskoleutbildning med inriktning elektronik/
jobbar med radio från basband upp till 6 GHz, och
GSM produktlinje. Arbetet som chef för enheten
teknisk fysik. Du har några års praktisk erfarenhet
söker medarbetare med erfarenhet av RF-konstrukMikrovågskonstruktion innebär bl.a. att - Motivera
av digital HW-konstruktion, gärna med kunskap inERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
tion. Du ska kunna jobba med såväl radiosystemoch vidareutveckla medarbetarna - Utveckla konom C-programmering. Som person är du öppen,
frågor som ren konstruktion, vi ser gärna att du har
struktionsmetodiken - Ansvara för personalens
CSM Based Products (CSM) är ett av tre prodrivande och har god förmåga att samarbeta. Du
av att leda ett team.
kompetensutveckling inom simuleringsarbete - Anduktsegment inom Ericsson Radio Access AB. Vierfarenhet
är
skall också kunna arbeta självständigt mot uppsatta
svara för rekrytering och arbetsfördelning.
ansvariga för utveckling och underhåll av enheter
mål.
ingående i CSM basstationer och CSM add on-proVi söker dig som är civilingenjör eller motsvaranKontakta: Anders Andersson, 031-344 6217, andukter som skapar bättre täckning och/eller bättre
de. Det är önskvärt att du har erfarenhet inom moders.m.andersson@enr.ercisson.se. Ansökan: RadioKontakta: Christer Karlsson, 08-585 345 76, Bim
talkvalitet i operatörernas mobiltelefonnät
biltelefonibranschen samt av projektledning eller
system konstruktörer.
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Digital
chefsarbete. Erfarenhet som hårdvarukonstruktör är
Exempel på produkter och lösningar från CSM
HW-konstruktör till WCDMA
meriterande. För att lyckas som enhetschef är dina
Based Products är Combiners (CDU), Tower MounIntegration & Verifiering
personliga egenskaper och erfarenheter viktiga. Utted Amplifiers (TMA) och Coverage Extension Units
präglade
ledaregenskaper
såsom
lyhördhet
uthålFilterkonstruktör WCDMA
(CEU). Utveckling och produktifiering sker i nära WLAN
lighet drivkraft, samarbetsförmåga och intresse för
samarbete med alla Ericssons affärsenheter inom
WCDMA Based Products (WCDMA) år en av tre människor värderas högt i denna tjänst
• Vi söker kollegor med gediget intresse för hårdaffärssegmentet Nätoperatörer.
produktlinjeenheter inom Ericsson Radio access
varunära programmering och radiokommunikaAB. Vår stora utmaning är nu att utveckla och protions system, vi jobbar både med diskreta mickro
Kontakta:
Olof
Engdahl,
08-404
90
18,
Lena
SkanMekanikkonstruktörer till
ducera antennära produkter för tredje generatioprocessorer och processorer inbyggda i ASIGs. Vill
sjö,
personal,
08-508
78
263.
Ansökan:
Enhetschef
nens mobiltelefonsystem som till exempel linjära
du arbeta med integration & verifiering av WLANGSM
Product
Line
för
Mikrovågskonstruktion
till
GSM,
Ericsson
Radio
effektförstärkare MCPA (Multi Carrier Power Ampliprodukter, antingen funktionellt eller inom raAccess AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93
• VI söker dig som vill delta i utvecklingsprojekt
fier).
dioområdet så är detta jobbet för dig! Du kommer
Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se.
som ansvarig för mekanisk konstruktion av hel eller
att arbeta med såväl specifikationsarbete som imdel av sammansatt produkt Arbetet är mycket omplementation, genomförande av testfall och upp• Vi söker dig som vill vara med och utveckla
växlande och omfattar samarbete med såväl andra
byggnad av testsystem och testmiljöer. Vi ser gärna
mikrovågsfilter inom vårt produktområde. Du kommekanikkonstruktörer och radio- och filterkonstrukERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
att du även har erfarenhet av att leda ett verifiermer att ansvara för att produkten motsvarar specifitörer
som
inköpare,
produktionsenheter
och
leveEricsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd
ingsteam. Erfarenhet av LabView, radiomät (såväl
kationskraven och att den kan produceras i stora
rantörer. Lämplig bakgrund är civil- eller högskoleoch bred kompetens inom trådlös kommunikation.
MHz som GHz) och automatiserade testmiljöer är
volymer. Du hartidigareerfarenhet inom RF-koningenjör,
alternativt
gymnasieingenjör
med
mångåVi är verksamma inom radioaccess system för trådockså klart meriterande.
struktion i 0,1-2,5 GHz och RF-krets- simulering. Du
rig relevant erfarenhet Du har tidigare CAD-erfaLämplig bakgrund är teknisk högskoleexamen
med inriktning mot elektronik/datateknik: Genomgångna kurser inom SPICE-simulering och VHDLsyntes är meriterande. Tidigare erfarenhet av digital
och analog HW-konstrukbon är önskvärd. Coda
kunskaper inom EDA-verktyg, Matlab, FPCA samt
DSP värderas högt Goda kunskaper i engelska, tal
och skrift, är ett krav. Som person är du drivande
och idérik, har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.

är civilingenjör eller gymnasieingenjör med erfarenhet inom mikrovågsteknik. Du har goda kunskaper i
engelska och kan uttrycka dig i både tal och skrift
Som person är du målinriktad och har viljan att
kunna förena teori och praktik. Du har även lätt för
att kommunicera och samarbeta med andra.

Local Project Leader
Be at the heart of the future. Choose voice, data and

You have good skills in English, takes initia-

multimedia. Choose creativity, openess and personal ful- tives, like to work in teams and have some expefilment. Choose convergence, choose ENGINE
Division Multi-Service Networks (DMN).
looking for motivated individuals

— choose rience of project leadership. You are familiar with

DMN

is

who are passionate

about their work. Join a visionary team devoted to driving the evolution of next-generation netyworks, leading
the way in a rapidly developing market.

We design program systems for Access Unit lineboards for the Engine Access Ramp product. Our
responsibility covers application and hardware near
SW for traffic and protocol handling.
We are looking for You who want to work as
a Local Project Manager. You will plan, lead, coordinate and follow up our development projects
and be our interface towards the main project.

PROPS.
For more information please contact:
Roger Eriksson, phone +46 8 719 56 58
e-mail: roger.eriksson@etx.ericsson.se or
Hans Lindberg, phone +46 8 719 50 29
e-mail: hans.lindberg@etx.ericsson.se

Ericsson is the leading communications supplier, combining
innovation in mobility and Internet in creating the new era
of mobile Internet. Ericsson provides total solutions covering
everything from systems and applications to mobile phones
and other communications tools. With more than 100,000
employees in 140 countries, Ericsson simplifies communications for customers all over the world.
Please visit http-.llwww. ericsson. corn/pressroom

Mark your application with
Project Leader PU Access.
Send your application to:
Ericsson Telecom AB
Roger Eriksson,TB/ETX/X/ARAG
126 25 Stockholm

Make yourself heard.
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Ansökan: KONSTRUKTÖR MASKINNÄRA PROGRAMMERING, 00-239.

Kontakta: Jan Karlsson, 031-344 6079, jan.karlsson@erv.ericsson.se. Ansökan: Integration & Verifiering WLAN.

Programvaruutvecklare
• Vår relativt lilla organisation arbetar med R&Dverksamhet inom WLAN radiogränssnitt Dn kännetecknas av entreprenörsanda, närhet samarbete
och snabba beslutsvägar. Organisationen ger stora
möjligheter för den som vill utveckla sig vidare
utifrån sitt specialområde samtidigt som den ger
utmaningåt den enskilde medarbetarens kunskap
och skicklighet För att kunna leda utvecklingen inom områdetså fäster vi stor vikt vid kompetensutveckling och personlig utveckling.
Vi söker kollegor med gediget intresse för hårdvarunära programmering och radiokommunikationssystem. Vi jobbar både med diskreta mickroprocessorer och processorer inbyggda i ASICs. Vi
söker medarbetare med kompetenser inom kommunikationsbussar (PCI, Cardbus, USB, FireWire,
Ethernet e t c ) , realtids system och radioprotokoll.
Kontakta: Ingvar Andersson, 031-344 6013, ingvar.andersson@erv.ericsson.se. Ansökan: Programvaruutvecklare, WLAN.

Digitalkonstruktörer
• Vi söker kollegor med gediget intresse för hårdvarunära programmering och radiokommunikations system. Vi jobbar både med diskreta mickro
processorer och processorer inbyggda i ASICs.
Vi söker erfarna digitalkonstruktörer för design
och implementering av system uppbyggda kring
microprocessorer ASIC FPCA och CPLD. Du skall
ha erfarenhet av olika kommunikationsinterface
och olika typer av minnesarkitekturer. Då vi även
arbetar med utveckling av demo-applikationer för
multimedia söker vi personer med erfarenhet av
mjuk- och hårdvara för streaming video, DV etc
Kontakta: Uff Pettersson, 031-344 6283, urf.pettersson@erv.ericsson.se. Ansökan: Digitalkonstruktörer, WLAN.

R&D Radioprotokoll
• Vi söker kollegor med gediget intresse för hårdvarunära programmering och radiokommunikations system. Vi jobbar både med diskreta mickro
processorer och processorer inbyggda i ASICs. För
utvecklingen av framtidens produkter söker vi dig
som har gedigen erfarenhet av systemarbete eller
teoretisk bakgrund inom kommunikationsområdet
Du kommer arbeta med utredningar, specifikation
och standardisering med inriktning på basbandstekniker och radioprotokoll.
Kontakta: Uff Hansson, 031-344 6135, uff.hansson@erv.ericsson.se. Ansökan: R&D Radioprotokoll,
Ericsson Mobile Data Design AB, Personalavdelningen, S:t Sigfridsgatan 89,412 66 GÖTEBORG,
sverker.walldal@erv.ericsson.se.

Konstruktörer
• Vi utvecklar databehandling till mark- och fartygsbaserade radarsystem för ett flertal kunder runt
om i världen. Våra programvaruprodukter hanterar
t ex målföljning, sensorsimulering och användargränssnitt
Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta i projektteam, där vi använder objektorienterad inkrementell utvecklingsmodell och de senaste utvecklingsverktygen. För att uppnå god användarvänlighet
sker utvecklingen i nära samarbete med kunden
där RAP- (RApid Prototyping) och HFE- (Human
Factor Engineering) används. Systemen vi utvecklar
komme att användas under krävande förhållanden
och förutsätter att användargränssnitten håller
mycket hög kvalité.
Kvalifikationer: VI söker Dig som tycker det är inspirerande att arbeta i team och som har erfarenhet av konstruktion av användargränssnitt baserade
på Windows NT och Java. Du skall ha minst 3-årig
högskoleutbildning med inriktning på programvaruteknik.
Kontakta: Gunilla Schuldt 031-747 3129,
gunilla.schuldt@emw.ericsson.se, Lars Ramberg,
31-747 2292, lars.ramberg@emw.ericsson.se. Ansökan: KONSTRUKTÖRER ANVÄNDARGRÄNSSNITT,
ref nr 00-141, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal,
jobs@emw.ericsson.se.

ERICSSON ENTERPRISE AB, NACKA STRAND

Kontakta: Göran Skoog, 031-747 2871,
goran.skoog@emw.ericsson.se, Ödgärd Andersson,
031-747 0040,
odgard.andersson@emw.ericsson.se. Ansökan: ERFARNA RADIOKONSTRUKTÖRER, ref nr 00-234,
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal,
jobs@emw.ericsson.se.

ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA

Ericsson Microelectronics är leverantör av mikroelektronik i världsklass för tillverkare av tele- och
datakommunikationssystem samt mobiltelefoner.
Produktsortimentet omfattar mikroelektronikkomERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
ponenter för trådlösa tillämpningar, bredbandsGÖTEBORG/MÖLNDAL
kommunikation, fast access för kommunikation via
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom
optisk fiber samt DC/DC-omvandiare. Med en gloEricsson för försvarselektronik och mikrovågskom- bal utveckling, produktion och säljarkår är Ericsson
munikation samt är centrum för Ericssons forskMicroelectronics en ledande leverantör av produkning och utveckling inom mikrovågsteknik och
ter som möter kraven på större snabbhet, bandhöghastighetselektronik. Enheten Embedded Real- bredd och mobilitet vilket krävs i den nya telekomtime Systems som tillhör divisionen för flygradar
världen.
och arbetar med utveckling av datorplattformar för
inbyggda realtidssystem. Vi är kompetenscenter för
Systemexpert
avancerad digitalelektronik samt testsystem och är
idag ca 50 personer organiserade i sex enheter.
• Vi arbetar med systemlösningar för Bluetooth
och söker nu en systemexpert Som systemexpert
kommer du i huvudsak att arbeta med tekniskt
Konstruktör maskinnära
analysarbete, kravnedbrytning och kravuppföljning.
programmering
Du kommer att arbeta med dagens och morgondagens Bluetooth standarder och föreslå radio arki• Gillar du ADA och/eller C programmering? Då
tektur samt krav på blocknivå för den fysiska impleska du söka arbete hos oss! Vår enhet för system
mentationen. I din roll som systemexpet kommer
Software arbetar med maskinnära programmering i
du att ingå i utvecklingsprojekt som systemansvaAda och C för inbyggda reartidssystemkonfigurering
rig. Du kommer att vara tekniskt sammanhållande i
av operativsystem (ex Solaris och VxWorks) utveckprojektet och utföra det övergripande konstrukling av drivrutiner utveckling av funktioner för intions- och specifikationsarbetet samt bryta ned krabyggd test (BIT).
ven till konstruktionsnivå. Arbetet ska säkra produkDu får konstruera och underhålla systemprotens prestanda från förstudie till produktionsstart
gramvara för våra realtidssystem. Miljön är kreativ
vi söker dig med kompetens inom radiokommuoch du får goda möjligheter att utvecklas som teknikation och mikrovågsteknik. Du har erfarenhet av
niker och ledare. Vi är ett glatt gäng där vi även ger
systemarbete från mobiltelefonsystem eller annat
den personalsociala trivseln stort utrymme.
radiosystem. Du är målinriktad, analytisk och har
Kvalifikationer: Du ska vara civilingenjör D, E, F
lätt för att arbeta i grupp. Vi erbjuder ett spännande
eller ha högskoleutbildning (120p), med tyngdarbete med Bluetooth och goda möjligheter till vipunkten på datorarkitektur och programmering.
dareutveckling.
Det är bra om du har erfarenhet inom vårt arbetsområde.
Arbetet sker oftast i grupp, så du måste vara öpKontakta: Stefan Carlberg, 08-757 4396, Lena Appen och bra på att kommunicera.
pelqvist Personalenheten, 08-757 4234. Ansökan:
Ref.nr 00/170 RK, RF-Systemexpert Bluetooth,
Ericsson Microelectronics AB, 164 81 Kista, cvKontakta: Anna Dahlberg, 031-747 0657,
miao@mic.ericsson.se
anna.dahlberg@emw.ericsson.se, Maria Forsberg,
031-747 3615, maria.forsberg@emw.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

PRODUCT UNIT MEDIUM S LARGE COMMUNICA- Our PU-WRN product unit develops new systems
and products for Ericsson's future broadband celluTION SYSTEMS. We develop new telephones based
lar telephony systems, based on WCDMA. We use
upon IP technology to support mobility within offices. We are looking for you who would like to work the latest most efficient methods and tools in our
design environment We are expanding rapidly
in small teams and with products in all developand our Design Support division for Methods and
ment phases. You have a University degree in
Tools (M&T) needs extra additions soon as possibEngineering or Computer technology and experile. We are looking for someone to assist in the inence that fit to the following descriptions:
stallation, operation and some user support for the
hardware design tools we use in our radio base
DSP SW-Designers
station (RBS) development unit Tasks include sup• You will develop first-class digital voice in our IPporting our EDA managers with installation and
phones. We need a DSP SW-Designer to impleoperation of our UNIX-based tools for hardware
ment algorithms in fixed-point DSPs. Experience of
design.
DSP-Programming, Digital signaling C/C++ or Assembler programming etc, will be a qualification.

HW-Designers
• You will design effective and intelligent circuit
solutions for our terminals. We need people with
interest in many different areas such as Integrated
solutions,DC/DC conversion, Trans- Ceiver functions, Codecs, Micro-controllers, DSPs, Audio etc

SW/FW Designers
• You will do our terminals flexible and easy to
use. You develop FW and/or SW for our terminals
including protocols such as Bluetoth, USB, WAP,
H.323, SIP and functions for the user interface. We
would like you to have knowledge in C/C++ and
Assembler. We work in modern locations at the sea
front at Nacka Strand, only 10 minutes from Stockholm City.

Erfarna radiokonstruktörer
• VI är 28 radiokonstruktörer som behöver förstärkning! Vi konstruerar sändare, mottagare, effektförstärkare och analoga integrerade kretsar för
2:a och 3:e generationens mobilsystem till Japan
(PDC och WCDMA) samt för trådlösa datornätverk
(WLAN), från 800 MHz till 6 GHz. Vårt ansvar sträcker sig från systemering via konstruktion till testning,
verifiering, stöd åt produktion och delprojektledning. Vi har ett nära samarbete med andra Ericssonbolag såväl inom Sverige som internationellt
Vi söker dig med några års erfarenhet av radiokonstruktion som vill arbeta med det senaste inom
radio för mobiltelefoni och WLAN. Vi tror att du
snabbt kommer in i våra arbetsuppgifter dessutom
kan stötta och lära upp mindre erfarna kollegor. Vi
använder verktygen Cadence, ADS, Mentor Design
Architect mfl.

KONTAKTEN NR 19 2000

Contact: Sture Winther, 46 8 422 33 57, sture.winther@ebcericsson.se. Application: Ref. no: 00:117,
Ericsson Enterprise AB,
recruitment@ebcericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

HW-nära programmering
• Vi söker Dig med erfarenhet av eller intresse för
hårdvarunära programmering. Vi kommer att skriva
device drivers, boot program och test-program för
digitala kort som ska utvecklas framöver. Du får
emellanåt delta i metodarbete och verka för att vi
håller oss med moderna verktyg. Vi tillhör en organsiation som ska utveckla en en helt ny typ av radiobasstation en sk MSR-radiobas. MSR står för
Multi Standard Radio och medger att flera olika
standarder som GSM, TDMA kan utnyttja samma
basstation. Typiskt använder vi C, C++ och assembler, samt det som är state-of-the-art inom metoder
och verktyg.Våra system bygger vi med operativsystemet OSE (från ENEA) och processorer ur PowerPC-familjen och ARM-familjen.
Kontakta: Giovanni Vincenti, 08-4047190, giovanni.vincenti@era.ericsson.se, Bengt-Åke Åhs, 087571966, bengt-ake.ahs@era.ericsson.se. Ansökan:
HW-nära programmering, Ericsson Radio Systems
AB, SR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

Application support
for HW tools

• Previous experience with computer networks,
UNIX and Shellscripting knowledge is required. Some experience of PERL, CGI-scripting, TCL, and
Ciearcase is desirable. The job requires daily contact with other design centers at Ericsson and with
several tool suppliers, so good English skills are a
must Stress tolerance, independence and initiative
are also critical.
Contact: Paul Wied, +46 (0)8 404 79 88,
paul.wied@era.ericsson.se. Application: Application
support for HW tools, ref no: FR/H1763, Ericsson
Radio Systems AB, KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren,
SE-164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Inom produktenheten Radio Network Controller
Product Development (RNC) ansvarar vi för styrning och kontroll av framtida basstationer och
bredbandiga mobiler. En viktig del av utvecklingen
är att med hjälp av simulerande verktyg, verifiera
och mäta RNC nodens egenskaper. Verktygen ska
efterlikna förväntat beteende hos mobiltelefoner
och basstationer. I samarbete med ledande testbolag världen över, utvecklar vi dessa verktyg. Exempel på verktyg är TTCN, Agilent 3CTS och Tekelec
MCTS. Samtliga verktyg befinner sig genom Ericssons kravställan under snabb utveckling.

3G System
simulatorutvecklare
• Till enheten Test Tools RNC, söker vi medarbetare som genom programmering kan förädla dessa
verktyg och anpassa dem för RNC nodens behov. I
första skedet gäller arbetet C programmering av
Agilents 3GTS. Som utvecklare av simulatorer får du
en både bred och djup förståelse för de komponenter som utgör nästa generations mobiltelefonnätverk-Som person tänker du stort, med inriktning
på konkret handling. Du har förmodligen en
högskole- eller universitetsutbildning i bagaget För
att snabbare komma in i jobbet kommer du att genomgå ett skräddarsytt utbildningsprogram.
VI arbetar i lag i en föränderlig miljö, där det
finns stort utrymme för egna initiativ och goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Var med om
att utveckla nästa generations mobiltelefonsystem
från grunden!

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Systemenheten deltar i Ericsson utveckling av 3:e
generationens mobiltelefonsystem. Tekniken tillåter bättre möjligheter för överföring av ljud, bild
och video. Systemet bygger på bredbandig CDMA.
Vi söker en person som vill arbeta med CM frågor
för system-ledningen WCDMA basstation.

CM hantering för WCDMA
• VI arbetar med utveckling av basstationer, som
är en central del i mobiltelefon-systemet Vår kund
är NTT DoCoMo i Japan, världens största mobiltelefonoperatör. VI arbetar med snävatidsramaroch
högt tempo. Trots detta arbetar vi aktivt med kompetensutveckling och våra mänskliga värderingar. Vi
har behov av ytterligare medarbetare och söker Dig
som är civilingenjör med teoretisk inriktning som
dessutom har en utåtriktad, positiv och drivande
läggning. Arbetet innebär med hänsyn till vår geografiska spridning ett visst mått av resande.W söker
en person som vill arbeta med CM frågor för
system-ledningen WCDMA basstation.l dina arbetsuppgifter ingår: Handha dokument baseline. Administrera CCB (Change Control Baord). Hantering
i PRIM av översta basstationnivån. Release av
basstationsnod.
Jobbet kräver mycket god kunskap om Ericssons
produkthantering. Vidare krävs god sammarbetsförmåga då man i många frågor skall agera som samordnare mellan system, produktledning, konstruktion och integration och verifiering.
Kontakta: Ingemar Sohlman, 08-757 22 10, ingemar.sohlman@era.ericsson.se. Ansökan: CM hantering för WCDMA Basstation, refnr: FR/H 1752,
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/FR/HS Inger
Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

Kontakta: Gustav Lenninger, 08-4048179,
gustav.lenninger@era.ericsson.se. Ansökan: 3G
System simulatorutvecklare, ref nr: FR/H1764,
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/FR/HS Inger
Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Our unit RBS Site Solutions within Base Transceiver
Stations, is responsible for product management
and system management for Site Solutions: CPI,
Methods, Antenna systems, Installation equipment
Site Transmission, Site Power supply. Test-instruments and Tools for implementation ofCSM
systems delivered from Ericsson globally. We are
now looking for a Configuration Manager for RBS
Site Solution equipment The work wills primarily
be to configure and make Ericsson products of products supplied by sub contractors.

Configuration Manager RBS
Site Solutions
• As Configuration Manager you will be responsible for our products in Prim, Golf etc and have your
main contacts within our own BTS Product unit but
also with the WCDMA Product unit We think you
are a person, male or female, who has an open
mind and has easy to get in contact with other people, likes to work in a team and can achieve good
results which are in line with the Ericsson goals.
We believe you are an engineer with competence and experience from the RBS Site Solutions
area. Familiarity with Ericsson documentation methods and systems are important Design process
experience and/or site installation experience will
be of great advantage. But since this is a new acti-

New challenges — Job Opportunities —
in the Mobile Internet World
Decision has been taken to establish and set up a professio-

Program Manager

nal Global Competence Development and Training Center, a
Global BootCamp, responsible for devising and offering
appropriate development and training programs. This will

within Mobile Internet and Human Skills
— A pedagogical challenge —

be offered to employees within the Ericsson Internet Appli- To be a Program Manager in the start up phase, includes to manage and execute the design of the different
cations and Solutions organization (DIA).
offerings provided by the Global BootCamp. This
The Global BootCamp will offer basic and advanced

Building Networks
— For our target groups —
An important part of the Global BootCamp's offerings and success, is to give the opportunity and possibility to share experience and good practice and to
interact with others. That's the reason for us to build

programs reflecting the demands placed on the organizations might be courses, programs, workshops and symposiums or other activities within one of our main areas;
expertise now and in the future.

a networking function for the different target groups,

We are now looking for you who like to be involved in the Human Skills and Mobile Internet. Some of the offecreation and start up of a new professional, global and vir- rings we will create in-house and some will be based

and task will be to create, manage and develop this

the Global BootCamp is addressing. Your challenge
networking function on site as well as virtually.

on coordinating other good initiatives within the

By offering a number of highly interesting activi-

We are in the early stages and we are interested to get in Ericsson group or with external partnering. We intend
touch with you who feel inspired of looking for new chal- to establish the Global BootCamp concept on site as

ties such as workshops and seminars etc you will

tual training function that makes a difference.

well as virtual by working with networks and for

lenges in the Mobile Internet World.

example web based learning. One of the local sites

Operational Manager
for the Global BootCamp's administration
— A creator —
As Operational manager for the Global BootCamp's

will be placed in Sweden.

target groups.
We are looking for you, who have good knowledge
from working with the web as a tool and who in a

As Program Manager you will be responsible for

professional manner can arrange and run network

the continued development of the Global BootCamp's

meetings and workshops. It is of outmost importance

offerings, always looking for and being in the fore-

that you like to meet and interact with people and that

front and at the edge of research and development.

you have a background from working within Ericsson.

administration and logistic function you will be res-

In our Global BootCamps' you must have the

ponsible for the set up, establishment and running

ability to combine several functions; We can see you

of the global course administration for the Global

as being guide and contact person for some of our par-

BootCamp, on site throughout the world, as well as

ticipants during their visit on the Camp. You may

virtually.

also run some of the courses and programs, establish

Furthermore you will create and coordinate admi-

make this network to something irresistible for our

networks with course and program developers, and

This position also includes travelling throughout
the world.
Interested?
Call Karin Svenkvist at the Global BootCamp,
phone +46 8 719 90 63 or +46 70 536 32 66.

nistrational routines for regional BootCamp's. This

furthermore be responsible for developing the peda-

You are also welcome to contact our external

means to find outstanding solutions for everything

gogical and professional skills of our facilitators, trai-

consultant Elisabeth Kihlbaum,

that goes with a professional course administration

ners and guides.

handling and the ability to rapid deployment in a
global and international environment.

We are at this point looking for two Program
Managers.

You will manage the team within course adminis-

Appropriate background can be behavioral science

tration and people responsible for the networking

combined with technical understanding of the impact

function. You will naturally be heavily involved in the

of Mobile Internet for the Program Manager respon-

recruitment and acclamation process of staffing people

sible for the Human Skills area. As a Program Manager

for the whole Global BootCamp.

for the Mobile Internet area you must have technical

You will have a financial area of responsibility and
also be a member of the management team for the
Global BootCamp.

training with experience from Mobile Internet and

Since we are in the early stages and start up phase

We would like your application as soon as possible
and at the latest by November 30.
Please send your application to:
People Rekrytering & Utveckling
Drottninggatan 13, 702 10 Örebro.
You are also welcome to send e-mail directly to:

ment documented and good pedagogical ability is an

people@orebro.mail.telia.com.

absolute necessity.

Mark your application with "GBC".

taking care of everything from a nitty gritty level and

Furthermore, we appreciate if you have experience

operational issues to long term strategic discussions

from a global and international company such as

for the Global BootCamp in the future.

who is assisting us in this matter.

interest in pedagogical issues.
For both positions, experience in course develop-

we all have to be prepared for and contribute to

People Rekrytering & Utveckling,
phone +46 70 59073 22,

Ericsson. We take into account that you are creative

We are looking for you, who have experience from

and curious, looking for new challenges within peda-

managing a course administration department, in for

gogic and course development in the Mobile Internet

instance a consultancy organization. You also have an

World.

academic degree, appropriate for the area of responsi-

Both positions include travelling worldwide.

bility. You should have thorough understanding and
knowledge about Ericsson and management skills.
It is very important for us that you can see the
challenge of being a creator. We will put a lot of
emphasis in your personal ability and qualities.
The position includes travelling worldwide.

Make yourself heard.
ERICSSON

^
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vity, your creativity and selfmotivation will be your
most important assets. An interest in E-Business
will make the job extra rewarding.
Contact' UK Holmin, 08-7571469,
urf.holmin@era.ericsson.se, Christina Norrbom, human resources, 08-50879558. Application: Configuration Manager RB5 Site Solutions, Ericsson Radio
Systems AB, SR/H, 164 80 STOCKHOLM,
ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

JOBBNYTT
you are a good communicator. You speak and write
English without difficulty. We offer you a job in an
organization where things happen fast! You can take a major role in improving our procedures internally and relay ideas and changes to the design
centers.
Contact: SG/IC Asa Boklund, +46 8 8 404 84 43,
asa.boklund@era.ericsson.se, Michael Schahine,
+46 8 757 58 10, michael.schahine.era@era.ericsson.se. Application: Section Manager Ref 00:01,
Ericsson Radio Systems AB, SG/H Cecilia Jettel, 131
89 Stockholm, jobs.gsmonthenet@era.ericsson.se.

cessing design, RF-design eller prestandeverifiering
är intressant
Kontakta: Se ovan

Systemingenjör, Radio,
WCDMA Basstation
Ref nr: R/H 1587

• Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av systemering av analoga delen i basstationen,
tekniskt analysarbete, specificering av basstationens radiokrav och fördelning av dessa mellan olika delar av systemet För oss intressanta kompetenERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
sområden är systemarbete och RF-frågor, gärna
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Vill Du jobba med spjutspetsteknologier? vill du vafrån andra mobiltelefonsystem, men även erfarenra med och utveckla nästa generations mobil- Vi arbetar med systemering av basstationer i en av
het av RF-design, radioprestandeverifiering och
Ericssons största satsningar någonsin - utveckling
system och själv blir utvecklad? Har Du tidigare detypprov är intressant
signerfarenhet av Operation & Maintenance funk-av 3:e generationens mobiltelefoni. Nya standartioner, Datasäkerhet eller jobbat med framtagan- der har skapats och vi har avsatt stora resurser för
de nya bredbandsystemen, som byggs på WCDdet av kunddokumentation i TeleCom eller datainSystemingenjör, Mjukvarudustrin? Har Du kunskaper i Objektorienterad de-MA Vi är en ung organisation som just håller på
att dra upp riktlinjerna för våra produkter och
och kontroll-arkitektur,
sign, CORBA JAVA och SNMP?ÄrDu civilingenjör,
har goda kunskaper i engelska, är öppen och kre-framtida arbete, vilket ger dig stora möjligheter att
påverka de tekniska lösningarna och ditt arbete. WCDMA Basstation
ativ?
Arbetet sker i en spännande miljö där standardi- Refnr:R/HI588
sering och utveckling sker parallellt vilket ställer • Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att beWCDMA Systemutvecklare
höga krav på flexibilitet
stå av tekniskt analysarbete, specificering och upp• Då är Du rätt person vi söker för vår O&M sekföljning av krav inom området kontrollarkitektur. Tition i systemavdelningen för RNC noden (Radio
Projektledare
digare erfarenhet av systemarbete, systemarkitektur
Network Controller) inom WCDMA.
och mjukvarudesign är meriterande. Även kunskap
Ref nr: R/H1582
Vi är en ung organisation som håller på att speciom OTD och ROSE är intressant
ficera systemkrav för O&M funktioner i RNC noden.
• Du ska organisera och koordinera tekniskt analyDetta betyder stora möjligheter för dig att påverka
sarbete, kravspecificering och kravuppföljning för
Kontakta: Jan Lundkvist
de tekniska krav och lösningarna och att kunna lära
såväl maskinvara som programvara för nya generadig systemet från grunden. Våra arbetsuppgifter är
tioner av basstationer. Fokus kommer att vara på
bl. a teknisk analys av O&M funktioner, Security Mahela noden, d.v.s. att driva fram och hålla ihop ett
Systemingenjör,
nagement, framtagandet av RNCs kunddokumentabra basstationssystem. Tidigare erfarenhet av protion, kravspecifikation och uppföljning av dessa
jektledning och systemarbete, konstruktion eller
Signalbehandling, WCDMA
krav under implementering och test Du ska tycka
verrfiering, gärna från andra mobiltelefonisystem, är
Basstation,
om att jobba i team och kunna trivas i en flexibel
meriterande.
och föränderlig miljö där det finns stora utrymmen
Refnr:R/HI589
För att passa till ovanstående tjänster bör Du ha
för egna initiativ.
en god helhetssyn samt en vilja att påverka och
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir tekniskt
motivera andra människor. Vi förutsätter att du är
analysarbete, kravspecificering och kravuppföljning
självständig, drivande, målinriktad och flexibel. GoKontakta: Ingrid Eriksson, 08-4043739, ingrid.erikför vår signalbehandlingshårdvara. För oss intresda kunskaper i engelska är ett krav då arbetet sker i
sson@era.ericsson.se. Ansökan: WCDMA Systemutsanta kompetensområden är signalbehandling, CDinternationella grupper.
vecklare, ref nr: FR/H 1765, Ericsson Radio Systems
MA och kunskap om utveckling av ASIC, DSP och
AB, KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren, 164 80 StockFPGA.
holm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

AXE BSS Integration and
Verification
• Want to work 'hands-on' with today's moneymaker?COME JOIN SVN/NT! We are responsible for verification and maintenance of the BSS product in
GSM.
We are performing our verification and maintenance activities in Kista with a complete GSM
Network. In the BSS development projects we are
responsible for BSS Feature Test and BSS System
Test We have the customers here testing together
with us in the test lab. In order to strengthen the
unit we are now looking for YOU who are interested in working with the future GSM systems
where we work together in order to achieve best
results! We are looking for two test environment
engineers interested in working in a young, professional and team-oriented department You are an
experienced AXE person. GSM / BSS product knowledge is definitely a plus, as well as experience
from other mobile networks.
Contact: Malin Persson, SVN/NTTC, +46 8
7572343. Application: test environment engineers
AXE BSS, Ericsson Radio Systems AB, ERA/SV/H Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm,
elisabetgrahl@er.ericsson.se.

Systemingenjör, O&Mfunktioner, WCDMA
Basstation

Ref nr: R/H1583
• Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av tekniskt analysarbete, specificering av krav
och funktioner och fördelning av dessa mellan olika delar av systemet Tidigare erfarenhet av systemarbete, O&M-funktioner och hur operatörerna arbetar och använder drifstödssystem är meriterande.
Kontakta: Jan Lundkvist 08-75 758 94Jan.Lundkvist (Sera.ericsson.se

Systemingenjör,
Trafikfunktioner, WCDMA
Basstation,
Refnr:R/H1590
• Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av tekniskt analysarbete, specificering av krav
och funktioner och fördelning av dessa mellan olika delar av systemet Tidigare erfarenhet av systemarbete, trafikfunktioner och mjukvarudesign är
meriterande.

Systemingenjör,
Driftstödsystem/Element
Manager, WCDMA
Basstation

Teamledare, WCDMA
Basstation,

Refnr:R/HI584

Refnr:R/H159l

• Du kommer i huvudsak att arbeta med tekniskt
analysarbete, kravspecificering och kravuppföljning
för vårt driftstödsystem för basstationsnoden. Tidigare erfarenhet av hur våra kunder, operatörerna,
arbetar och använder drifstödssystem, O&M-funktioner och systemarbete är meriterande.

• Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av planering och drivning av teamets arbete, koordinering med andra team och enheter samt uppföljning och statusrapportering. Tidigare erfarenhet
av systemarbete, gärna från andra mobiltelefonsystem, är meriterande.

Kontakta: Se ovan

Kontakta: Werner Anzill, 08-40 480 14, werner.anzill@era.ericsson.se

Systemingenjör,
IP-telephony and CSM are two hot, exciting areasHårdvaruarkitektur,
within communications. We combine these technoWCDMA Basstation,
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

logies into a new product - CSM on the Net We haRefnr:R/H1585
ve just released our first version and the market at• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir tekniskt
tention is enormous. The different components are
developed at several design centers and at Integ-analysarbete, kravspecificering och kravuppföljning
ration and Verification we put them together and inom området hårdvaruarkitektur. Intressanta kompetensområden är bland andra hårdvaruarkitektur,
test them
radio, kraftförsörjning och tillförlitlighet

Section Manager
• Our section within Integration and Verification
focus on the important supporting activities Lab
and Configuration Management The lab consists of
several test tracks with NT servers, gateways, routers, radio base stations etc We plan for and set up
equipment and maintain the lab environment We
handle deliveries of software and documentation
from the design centers and make it available for
the different testing teams. Another responsibility is
the TR handling in the development projects.
You should have documented leadership skills
You have experience from Configuration management and/or Lab, preferably in Integration and Verification. You are willing to drive change and take
responsibility. You enjoy working with others and

Kontakta: Ingemar Olsson, 08-404 55
23ingemar.l.olsson@era.ericsson.se

Kontakta: Torbjörn Ripstrand, 08-75 779 57torbjom.ripstrand@era.ericsson.se

Systemingenjör, Prestanda,
WCDMA Basstation,
Refnr:R/HI586
• Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av tekniskt analysarbete, specificering av basstationens prestandakrav och fördelning av dessa mellan olika delar av systemet För oss intressanta
kompetensområden är systemarbete och prestandafrågor, gärna från andra mobiltelefonsystem,
men även erfarenhet av algoritmdesign, signal pro-

Kontakta: Ingemar Olsson

CM,
Ref nr: R/H 1592
• Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av produktstrukturering, dokumentstrukturering,
versionshantering, koordinering med olika konstruktionsenheter både I Sverige och utomlands,
processer, baselines och CCB-hantering. Du kommer även att arbeta med verktygssupport och uppdatering av våra konfigurationsverktyg. Utbildning
är också en del I din roll för att sprida information
om de aktuella ämnen som du arbetar med. VI söker dig som har teknisk gymnasial-eller högskoleutbildning och vi ser gärna att du har arbetat inom
CM-området Engelska måste du behärska i tal och
skrift och du måste vara målinriktad, analytisk och
flexibel. Du bör också ha datorvana i både Unixoch PC-miljö. ClearCase-kunskap är meriterande.
Kontakta: Peter van der Linden, 08-585 326 10,
peter.vanderlinden@era.ericsson.se. Ansökan:
WCDMA Basstation, System Design + referens
nummer, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS
Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

KONTAKTEN NR 19 2000

ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD
Def här jobbet är skräddarsytt för dig. Bara dig. Avdelning Test Support and Simulated Platforms på
Ericsson Infotech AB är specialiserad på att utveckla produkter för simulering av processorer för ericssons produkt- och marknadsbolag. Vi jobbar i nära
samarbete med plattformsutveckling och andra utvecklingsområden inom Ericsson. Våra produkter
är "state of the art" inom simuleringsområdet VI
tar fram simulerade plattformar innan hårdvaran
är utvecklad och samarbetar med världsledande
företag och leverantörer inom simuleringsområdet

System Designers
• Vi planerar nu för utveckling av nya simulatorer
för framtidens telekomplattformar inom Ericsson
och behöver förstärkning inom strategiska områden. Vi söker därför några riktigt drivna och erfarna
System Designers som vill vara med och utveckla
framtidens simulatorer. Vi vill att du kan hårdvarunära programmering och komponentbaserad utveckling. Vår utvecklingsmiljö består främst av C,
C++, Td/Tk, Microsoft COM, Java och UNIX
Vi vill att du: är ansvarstagande, självgående och
drivande har intresse och kunskap om datorarkitektur, virtuella maskiner, operativsystem och programspråksdesign tycker att avancerad systemutveckling på djup teknisk nivå är något av det roligaste du vet har intresse av att jobba med internationella kontakter inom andra utvecklingsenheter
inom Ericsson.
Kontakta: Stefan Friberg, 054 19 31 15, Stefan.Friberg@ein.ericsson.se. Ansökan: System Designers EINA, Ericsson Infotech AB, KS/EIN/H - Karin Tetzlaff, Box 1038, 651 15 KARLSTAD,
Karin.Tetzlaff@ein.ericsson.se.

ERICSSON COMPITEX AB,
GÖTEBORG/MÖLNDAL
Ericsson Compitex AB är ett programvaruföretag
på stark frammarsch med designcenters bl.a. inom
Mobilt Internet, CSM och nästa generations mobiltelefonisystem - 3C. Inom vår produktutveckling
samarbetar vi självklart med andra enheter inom
Ericssonkoncernen - /' Sverige såväl som globalt Vi
är ett helägt dotterbolag inom Ericssonkoncernen.
Just nu är vi ca 160 anställda varav 25% år kvinnor. Snittåldern hos oss ligger på ca 30 år. 40% är
småbarnsföräldrar och vi har medarbetare frän
mer än 15 olika länder. Vi arbetar bl.a. med Windows NT, Unix, C/C++, Java, Erlang, SS7, ISDN, IPprotokoll och Rational Suite.

Systemverifierare/
installatör
• Till ett antal av de projekt vi driver inom Compitex söker vi systemverifierare, intresserade av att
deltaga i integration och verifiering av programvara
- allt ifrån små delkomponenter, till kompletta, leveransklara system med den gemensamma nämnaren Computer Telephony Integration (CTI), Bland
de projekt vi f.n. har behov inom kan nämnas: SMS
för GSM/TDMA/CDMA - en SMS-server för de flesta
mobilnäten som kräver ständig vidareutveckling för
att möta kraven från den explosiva SMS marknaden. Många kontakter och resor över hela världen.
Utvecklas f.n. i Solaris och C eller Java.
Wireless email - VI utvecklar applikationer för
mobilt Internet baserade på web- och WAP-teknik.
Wireless email är en av dessa. Vi jobbar i Solaris
och Windows NT med C/C++ och Java. GSM Pro en produkt som erbjuder gruppsamtal(privatradiofunktionalitet) via GSM-nätet Produkten är baserad
på Windows NT och har ett web-gränssnitt där slutanvändaren via internet kan konfigurera de olika
tjänsterna.
I-Pulse- som kommer att erbjuda möjlighet att,
via GSM-nätet hålla reda på var kompisar befinner
sig. Huvuddelen av projektet bedrivs i unix-miljö,
med kopplingar till GSM-nät Oracle-databaser och
med inslag av web- och WAP gränssnitt Dessutom
arbetar vi för fullt med att bygga delar (GPRS) av
vad som så småningom skall bli nästa generations
mobiltelefonisystem - UMTS. I detta sammanhang
kan nämnas Solaris, VxWorks, C, Erlang, VPN.
Vi söker dig som har akademisk examen, troligen
inom elektro- eller datateknik, med goda kunskaper om mjukvara, systemverifiering och gärna även
systemutveckling.
Om du har lång erfarenhet eller kommer direkt
från skolan spelar ingen större roll - vi har behov av
dig i båda fallen! Huvudsaken är att ditt huvudintresse är systemverifiering, och känner att du vill
utvecklas tillsammans med oss inom Ericsson
Compitex AB. Om du är intresserad av resor så kan
detta vara ett ypperligt tillfälle att kombinera nytta
med nöje, eftersom en stor del av våra leveranser
görs till platser utanför Sverige.
Kontakta: Mats Slunga, 031-709 9191, Patrik Gustafson, 031-709 9064. Ansökan:
Systemverifierare/installatör, Ref.Nr. 00/25, Ericsson Compitex AB, Personalavdelningen, Wallinsgatan 6,431 41 Mölndal, info@egs.ericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB. ÄLVSJÖ
En av hörnstenarna i dagens och morgondagens
Multiservicenät liksom i de 3G mobilnät som nu
börjar bygga, är ATM-växeln AXD301, utvecklad på
kort tid av Ericsson ATM/IP Switch Development i
Älvsjö. De korta utvecklingstiderna, liksom hög
kvalitet och måluppfyllelse uppnår vi genom en liten, sammansvetsad organisation där det är tillåtet
att våga utöver det vanliga. Nu är vi igång med
förstudien till nästa generation AXD30I som kommer att erbjuda fler funktioner och högre kapacitet

Sektionschef
• Avdelningen ATM and IP routing and signalling
söker en sektionschef till sektionen ATM Signalling
Development Sektionen består av 16 medarbetare
som utvecklar och funktionsprovar programvara för
de olika signalering och routing protokoll som finns
definierade för ATM. Vi är inne på vår 4:de utgåva
av vår ATM Switch AXD301.
Arbetet är mångfacetterat då det sträcker sig
mellan rent chefsarbete och aktivt deltagande i pågående projekt Vi arbetar med korta beslutsvägar
och du har stor möjlighet att utforma ditt eget jobb.
Arbetet kräver att du har ett stort intresse såväl som
för tekniken som för att utveckla sektionen och
dess medarbetare, vi ser gärna att Du har erfarenhet av att arbeta som linjechef eller med projektledning.
Kontakta: Tommy Larsson, +46 8 719 8120, tommy.larsson@etxericsson.se. Ansökan: SEKTIONSCHEF ATMSIGNALLERINC, Ericsson Telecom AB,
Slavica Cale, ÄV/ETX/D/H, 126 25 Stockholm, appfyjob@etx.ericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB. TELEFONPLAN
Om du vill vara mitt i framtiden, välj röst data och
multimedia. Välj kreativitet öppenhet och personligt förverkligande. Välj konvergens, välj ENGINE välj Division Multi Service Networks (DMN). DMN
söker motiverade medarbetare som känner ett
starkt engagemang för sitt arbete. Bli en del av ett
visionärt lag som hängivet arbetar för att leda utvecklingen mot nästa generations nätverk och som
visar vägen på en marknad med en snabb utveckling. TEST SUPPORTVi på Test Support är ett glatt
gäng som stödjer veriTieringsaktiviteterna av ENGINE Access Ramp. Eftersom hela verksamheten ex-
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panderar så behöver vi också bli fler. Vi söker nu
två personer inom följande områden.

HW-hantering
• Vi ansvarar för ett eget labb där provning av
ENGINE Access Ramp görs och för detta behöver vi
en person som är duktig på att hantera HW och då
framför allt AXE, som är det vi verifierar mot Bredband (ADSL, SHDSL, etc) kommer du att få lära dig
på plats. Jobbet inkluderar planering, beställning,
installation och underhåll av provkanaler.

SW-hantering
• I våra projekt så är det en mängd mjukvara som
ska verifieras och din uppgift är att jobba i projekten med att ta emot mjukvara, hålla koll på Baselines samt distribuera mjukvaran till projektens provkanaler. Du bör ha viss erfarenhet av SW hantering
sedan tidigare och arbetat i ClearCase och
PRIM/GASK Du bör även vara noggrann och strukturerad.. Förutom ovanstående så bör du vara flexibel, drivande, duktig på engelska samt gilla att jobba i team. Tveka inte att kontakta oss om du känner att du vill gå vidare och lära dig framtidens accessnät där smalband och bredband är integrerade
i systemet

tion. Enheten jobbar idag med förberedelser av
System l&V av både VEDA-CXP projektet innehållande ATM-IWU, som är en del av UMTS core, samt
Ariadne som är en ytterligare modernisering av befintlig APT core innehållande GS890, ET155-1, TRA
samt ECP. Projekten har högsta prioritet och är kritiska för Ericsson framtida resultat Våran utmaning
blir att säkerställa kvalitén på våra CXP produkter
och leveranser mot olika applikationer som tex
GSM/BSC och MSC, translocal etc samt att aktivt
stödja design projekten i funktions provningen.
VI söker dig med dokumenterad erfarenhet av
Funktion eller System Test AXE. Tidigare erfarenhet
av mobila applikationer som t e x GSM är ett stort
plus. Du är noggrann och har förmåga att arbeta
både övergripande och med tekniska detaljer.
Kontakta: Holger Echarti, +46 8 727 2581, 070 376
0679, Holger.Echarti@uab.ericsson.se. Ansökan: Erfaren System Tester CXP l&V, Ericsson Utvecklings
AB, Birgitta Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö,
Birgitta.Friis@uab.ericsson.se.

RAZOR baserade operativsystem i driftOrganisationen på avdelningen är matrisorienterad, där
den ena ledden utgörs av komponentgrupper som
ansvarar för en definierad delmängd av avdelningens produkter/komponenter och den andra ledden utgörs av ett antal pågående projekt Vi har
även projektledning, systemledning samt marknadsstöd.ldag består avdelningen av ca 25 personer. Vissa är mycket erfarna och andra är ganska
nya inom vår verksamhet Vi planerar att kraftigt
expandera i samband med att Ericsson Utvecklings
AB tar över ansvaret för plattformen i UMTS, tredje
generationens mobilsystem. Vi söker idag personer
inom dessa arbetsområden:

Systemutveckling - OS
• Till detta arbete söker vi dig som gillar att programmera och gärna jobbar med hårdvarunära
programmering i realtidsoperativsystemmiljö. Vi arbetar framförallt i C men också i Assembler. Vi utvärderar för närvarande systemeringshjälpmedel
tex SDL

Kontakta: lngrid.Wahlbom@uab.ericsson.se, 08ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
727 35 62
Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag inom Ericssonkoncernen. Vi förser Ericsson och dess
kunder med plattformsprodukter för telekommuni- Systemintegration kation, telekommunikationstjänster och utvecklingKontakta: Peter Temai, 08-719 3884, peter.tersstöd. Ericsson Utvecklings AB ansvarar för baspro- Utvecklingsmiljö
nai@etx.ericsson.se. Ansökan: ENGINE Access
dukter inom mobil- och fast telefoni samt för bred- • Till detta arbete söker vi dig som vill arbeta med
Ramp, Test Support, Ericsson Telecom AB,
bandsprodukter. Du finner oss i Älvsjö, strax söder utvecklingsverktyg. Här handlar det om att integrera
TB/ETX/X/AN, 126 25 Stockholm,
om Stockholm. VI är en avdelning som ansvarar for olika verktyg till en komplett utvecklingsmiljö för
peter.temai@etxericsson.se.
Operativsystem och Utvecklingsmiljö. De operativ- mjukvarukonstruktörer. Arbetet innebär också disystem som vi bygger görs för inköpta processorer rektkontakt med våra kunder för att ge dem råd
typ Power PC 860, 750,405 etc Operativsystemets och stöd i deras utvecklingsarbete.
ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
kärna är OSE som är en inköpt produkt Runt OSE
CXP System Integration and VerificationEricsson Ut-har vi byggt ett antal operativsystemfunktioner tex.
Kontakta: Helen.Beckman@uab.ericsson.se, 08vecklings AB är ett fristående bolag inom Ericsson- Programhantering, Felhantering, Minneshantering,
727 41 37
koncernen med ca 1100 medarbetare. Vi förser
Debugstöd samt Hårdvarunära anpassningar i
Ericsson och dess kunder med plattformsprodukter Boot och Drivare. Vitillhandahållerockså en utför telekommunikation, telekommunikationstjänsvecklingsmiljö som består av en mängd verktyg,
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. LINKÖPING
ter och data com.
bl.a. kompilatorer, simulatorer och debug-verktyg. Ericssons GSM-system används i över 140 länder.
Utvecklingsmiljön används av mjukvarukonstruktö- GSM är inne i ett omfattande utvecklingsskede.
Erfaren System Tester
rer inom Ericsson för att utveckla applikationer på Framtidens GSM-system bygger på IP-teknik och
våra plattformar. Verktygen som ingår i utveckling- paketförmedlad data (GPRS). Ericsson i Linköping,
CXP l&V
smiljön kommer både från underleverantörer och
Sub PU BSC (LVG), har det globala ansvaret för att
• Vi letar efter en erfaren System Tester till enheutvecklas av oss själva.
utveckla en av de viktigaste och lönsammaste
ten UAB/X/TT.Enheten ansvarar för System Integrakomponenterna i GSM - Base Station Controller,
De produkter som vi idag arbetar med har växt
tion and Verification av APT Core Switching ProBSC
fram under flera är och bildar idag ett koncept
ducts (CXP). Enheten består av ca 15 personer med
som vikailar för RAZOR. Det finns idag ett flertal
stor erfarenhet av System Integration and Verifica-
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+46 8 719 9131, Helena.Sandberg@era.ericsson.se.
Application: Strategic Product Managers, Ericsson
Radio Systems ABHF/ERA/GH Eva-Marie Thelin,
För produkten BSC har vi dä lediga tjänster inom
12625 Stockholm, Evaföljande områden:
marie.Thelin@era.ericsson.se.

Systemtest och verifiering
Mjukvaru-support
Design av Remote-Load
scripts
Configuration Management
förtest
Automatiserad och
Simulerad test
• University degree and/or knowledge in one or
more of: BSC, AXE 10, GSM or verification is desired
Contact: Karolina örtnäs, 013-321196, karolina.ortnas@era.ericsson.se, Lennart Johansson, 013287358, lennarti.johansson@era.ericsson.se, Dan
Apperfeldt, 013-284996, dan.appelfeldt@era.ericsson.se. Ansökan: Sub PU BSC, 00-79, Ericsson Radio Systems AB, Anna Fasth, SVA/H, Box 1248, 581
12 LINKÖPING, anna.fasth@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. LINKÖPING
Mobilt Internet - Vi gör internet trådlöst

Mjukvarudesigner
• Vill Du vara med? Vi utvecklar centrala delar i
UMTS-systemet som bygger på W-CDMA, som vi
också är med och standardiserar. Utvecklingen sker
på en helt ny plattform. UMTS möjliggör applikationer som tex mobilt internet Vi jobbar i målstyrda
team med tät kommunikation mellan systemdesign, implementation och verifiering. Vi ansvarar för
centrala delar i Radio Network Controllern (RNC)
för trafik och drift och underhåll.
För att bli först på marknaden behöver vi nu förstärka med Dig som vill bidra med Din kompetens
inom mjukvarudesign för trafik-, drift och underhållsfunktioner. Vi har många tjejer på avdelningen
och vi ser gärna att fler söker sig hit. Vill Du arbeta i
systemutvecklingens framkant med OOA&D, Java,
OTD, Corba, C++, TTCN och med modellbaserad
utveckling? Tycker Du om att arbeta i team och trivs
i en flexibel och dynamisk miljö där det finns stort
utrymme för egna initivativ. Hör i så fall av Dig. Ansökan skickas till någon av följande via mail eller
per post Du är naturligtvis också välkommen att
ringa.

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
KARLSKRONA

Configuration Management
SWES
• Software engineering support is always interested in potential candidates to work with configuration management in these areas:Project management and controlResponsible for the configuration management (CM) plans. Distribute information from the CM plan to project members. Ensure
that the correct versions of tools, methodologies,
templates, and libraries are used within the project
(interface LSO). Keep track of design base changes.
Oversee baselines during the project Produce functional and allocated baselines. Maintain control of
project numbers and documents. Hold regular CM
meetings within the project Set up and coordinate
CCB. Track change requests/exemption requests
during the project Perform configuration audits functional and physical. Write the final CM report
Product management Register and maintain all relevant products in PRIM (PDM system). Define product structures in cooperation with product owners. Make design base products and documents
available for the project Keep track of design base
changes. Hold PRA meetings. Formally archive product documentation in GASK2 (PDM system).
Maintain control of product numbers and documents. Responsible for product baselines. Write appropriate product documentation, for example,
1317 list and PRIs. Media production. Maintain traceability of deliveries.Generate and package deliveries of customer product information (CPI). Create
CPI specifications. Produce and maintain CPI products. Make CPI available for customers on CDROMs and extranets.
Contact: Helen Walker, +46 455 395668, DanMagnus Svensson, +46 455 395929. Application:
Configuration Management SWES, Ericsson Software Technology AB, Human Resource Administration, Box 518, SE-371 23 Karlskrona,
Job@epk.ericsson.se.

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB.
KARLSKRONA

ment and the project team. We have an active and
supportive CM team to which you will belong. The
projects are based at ETX in Älvsjö, ETO in Oslo and
EUS in Dallas. You will report to the project manager for your daily activities and to the PUs CM manager in other CM issues.
Suitable experience and profile. We believe that
you fulfill some of the areas below: Configuration
Management experience. Be able to keep things in
order. Rational Tools knowledge or able to leam.
Eager to leam new things and improve CM External
Product web:
http://www.ericsson.se/ipservices/ipservices.shtml
Internal Product Web:
http://iptelephony.ericsson.se/
Contact: Hans Norelius, 46 8 719 16 97, Sherine
Arafa, 46 8 719 93 26. Application: Project Configuration Manager, Ericsson Telecom AB, ÄL/ETX/D/H
Katarina Cleve, 126 25 STOCKHOLM, katarina.deve@etx.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
ELEKTROMAGNETISKA NÄRFÄLT, SAR

Utvecklingsingenjör/
Mätingenjör
• Du ingår i utvecklingsenhetens antenngrupp där
olika muftibandsantenner konstrueras för morgondagens mobiltelefoner. Inom gruppen finns ett
avancerat mätsystem för att studera det elektromagnetiska närfältet kring en mobiltelefon. Fler
mätsystem är under uppförande och vi behöver
förstärka mätkapadteten. Vi söker dig med bakgrund inom radio- eller antennteknik och som vill
lära dig mer om strålningsfenomen. Beroende på
den sökandes bakgrund kan mer forskningsbetonade moment tillfogas tjänsten i samarbete med våra
antennkonstruktörer.
Lämplig bakgrund är högskoleingenjör med inriktning radio, antenner, tele-komunikation eller
mätteknik. Vi förutsätter att du behärskar engelska i
tal och skrift
Kontakta: Thomas Bolin, 046 193 363, thomas.bolin@ecs.ericsson.se. Ansökan senast 001123: Ericsson Mobile Communications AB, Att: Kerstin Tollstam, 221 83 Lund. Märk ansökan med ref.no: GH
00:1339

ASIC-Konstruktör Mobiltelefoner

• På avdelningen Digital Baseband Technology utvecklar vi digitala ASIC's för våra GSM/UMTS mobil
telefoner. Vi utvecklar kontinuerligt vårt chip-set
med nya funktioner och med ytterligare integraKontakta: Lena Eklind, 013-284309,
tion. Bland de nya funktionerna finns givetvis stöd
Lena.Ekfind@era.ericsson.se. Anders Fransson, 013• Software engineering support is interested in
för ökad datahas-tighet, vilket i sin tur kräver nya,
284808, Anders.l.fransson@era.ericsson.se, Stefan
potential candidates to work wfth software configueffektivare signalbehandlingsalgoritmer likväl som
Werna, 013-287535, Stefan.werna@era.ericsson.se,
ration management: This is a newly defined,
fler MIPS. Därtill måste vitillhandahållastöd för de
Ansökan: Ref.nr 00-117, Ericsson Radio Systems AB,
central role. The person who takes on this role:ls
applikationer som utnyttjar den ökande informaMonica Olovsson, Box 1248, 581 12 LINKÖPING,
responsible for supporting software configuration
tion-smängden, t ex nya ljud- och bildformat
monica.oiovsson@era.ericsson.se.
management (CM) processes used within the Pay
product unit Ensures that the correct versions of
Våra ASIC's är mycket komplexa och är idag hela
tools, methodologies, templates, and libraries are
system i sig. De innehåller microprocessorer, DSPused within the project (interface LSO). Coordinakärnor, minnen samt en stor del egenutvecklad loERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
tes, chairs, and follows up on the SCM
gik, både för signalbehandling och kon-troll.
Division Global Services is fast becoming recogninetwork-Supports the SCM processes (for example,
För att fortsätta vara konkurenskraftiga ligger vi
zed as the face of service excellence for the new
Clearcase). Supports Clearcase administrators who
alltid i teknologins framkant när det gäller val av kimillennium. As one of six divisions of Ericsson, our
are based in design projects.lnterested please conselprocesser.
role is to deliver exceptional customer service as
tact us for more information!.
Steget in i "deep sub-micron" innebär även att vi
an integral part of the Ericsson offering. We are
måste ställa nya krav på våra CAE-verktyg och vi har
now looking to expand in order to face the very exen kontinuerlig dialog med våra verktygsleverantöciting challenges ahead - and you could be a key Contact: Helen Walker, +46 455 395668, Danrer för att påverka dem i rätt riktning.
element in our success. To find out more about this
Magnus Svensson, +46 455 395929. Application:
Som ASIC-konstruktör ansvarar du för ett funknew force in service solutions please visit our webSoftware Configuration Management, SWES, Ericstionsblock och följer det genom hela utveck-lingssite at: httpS/ghbalservkesericsson.se
son Software Technology AB, Human Resource Adflödet, från specifikation, genom implementering
ministration, Box 518, SE-371 23 Karlskrona, SweIf you truly believe that services add value to our
och simulering till slutlig verifiering och dokumenden, Job@epk.ericsson.se.
solutions, as a Strategic Product Manager you will
tation. Vi arbetar med VHDL och logik-syntes,
be in the driving seat
främst med verktyg från Mentor och Synopsys. FloDCS Technology Office has been created to drive
or-plan och layout blir allt viktigare i implementerERICSSON TELECOM AB. ÄLVSJÖ
and manage the implemention of an efficient Time
ingsfasen liksom statisk tidsanalys och test baserad
Product Unit IP Telephony Product Unit IP Telephoto Market (TTM) process for services and to ensure
på scan.
that Network Operator Segment (NOSP) systems ny is responsible for IP Telephony products and so-Vi söker civil ingenjörer både med och utan erfalutions, we are part of Business Unit Data Networks
and solutions are supported in the Ericsson Servirenhet Har du erfarenhet hoppar du direkt in i ett
ces offering. The Strategic Product Managementand IP Telephony. Our mission is to establish Ericsprojekt saknar du dylik får du genomgå ett gediget
unit will develop and manage a consolidated DCSson os a market leader in the emerging IP Telep- utbildningsprogram.
roadmap, priority plan, forecast and assignmentshony market Our first set of products are today
commercially deployed around the world, major Kunskap inom digital konstruktion, VHDL, digital
for TTM service development supporting Business
signalbehandling eller microprocessorer är meritecustomers include Delta Three and Interoute. The
Division systems and solutions
rande.
PU has activities in Sweden, Norway and USA. The
Dessutom uppskattar vi erfarenhet av verktyg
location
is
Älvsjö
in
Stockholm.
For
the
function
Strategic Product Managers
Project Office and Quality we are now looking forfrån Synopsys, Mentor och andra leverantörer.
Vi är lokaliserade vid Nya Vattentornet i Lund och
• As SPM you will work dosefy together wfth the
the following person.
arbetar i internationell miljö.
Business Divisions from an early stage in the TTM
Vi har stor kontakt med våra leverantörer och
flow and onwards, enabling a proactive preparation
Project Configuration
andra Ericsson enheter både inom och utom lanand measurement of services and delivery capacity
det vilket medför att Du måste behärska engelska
by the DGS Service Business Lines for Ericsson
Manager
språket väl i både tal och skrift
systems and solutions.
• Job Description As a project configuration manaThe ideal candidates have an Ericsson backger you are working wfth CM in one or two proground in both services and TTM projects. We exKontakta: Per Odénius, 046-19 31 53, Per.Odenijects. The work comprises following areas:
pect you to build up and maintain a contact
us@ecs.ericsson.se, Per-Olof Svahn, 046-19 35 54,
Establishment of baselines Handling of changes to
network, be a team- and result-oriented initiator
Per-Olof.Svahn@ecs.ericsson.se. Ansökan senast
baselines Product Structures Keep a configuration
and have good self-motivation.
001123: Ericsson Mobile Communications AB, PerItem Plan Handle and support Rational Tools (ie
sonalenheten, 221 83 LUND.
ClearCase, ClearQuest) Release web site CD ROM
Contact: Michael Litherland, +46 8 719 6814, miconfiguration The work is done in dose cooperachael.litherland@era.ericsson.se, Helena Sandberg,
tion wfth the project manager, product manage-

Software Configuration
Management
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NYNÄSHAMN
Don'f read this; you might be compelled to change
your line of work. 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 ore
working with the latest technique and the most
modern tools. IP-com, UMTS, Network Intelligence,
Datacom and Mobilecom are some of the technique areas in which we work.

Unit Manager
• 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 design 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.
You will head a Software development unit with
10-15 developers. Technical competence and design experience within ail or some of our technical
areas are required. We are looking for managers
with excellent managerial skills, goals and result
orientation and drive to change. You are genuinely
interested in leading people and have a drive to
see people grow. A big part of our work is performed with other organisations within Ericsson, thus
you need a very good ability to co-operate and
communicate.
Contact: Ola Kraft, +46 8 520 639 17,
ola.kraft@era.ericsson.se. Application: UNIT MANAGER, IN001, Ericsson Radio Systems AB, FZ/HS Ann
Beer, 164 80 STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsson.se.

Software Developer
• We are looking for you that are a team worker
with a genuine interest in software development
You work with System design, Design and Verification in different phases for the nodes controlling telecom and datacom traffic in the third generation
(3G) networks. Let us guide you to success.
Contact: Doris Åkerbäck, +46 8 520 622 89,
doris.akerback@era.ericsson.se. Application: SOFTWARE DEVELOPER, IN038, Ericsson Radio Systems
AB, FZ/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsson.se.

System Management
• The purpose of system management is to interpret customer requirements, to analyze if a product
should be developed, to outline system architecture and to make a sketch of the ordered system.
This gives a broad range of responsibilities: Requirements handling, Quick studies, Architectural and
Characteristics work, and Product committee participation.
Contact: Bo Johansson, +46 8 520 635 65, bo.a.johansson@era.ericsson.se. Application: SYSTEM MANAGEMENT, IN047, Ericsson Radio Systems AB,
FZ/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM,
ann.beer@era.ericsson.se.

Product Management
• The purpose of product management is to
forecast and describe the scope and time plans for
future product releases. We need a total portfolio
management To do this, we work on Business opportunity analysis, influencing development plans.
Requirements to assure a continuous system development are handled.
Contact: Bo Johansson, +46 8 520 635 65, bo.a.johansson@era.ericsson.se. Application: PRODUCT
MANAGEMENT, IN003, Ericsson Radio Systems AB,
FZ/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM,
ann.beer@era.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 trädlös telefoni, basstationer, antennära produkter och
transmissionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson är
RSA känt som ett okonventionellt men resuhatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att vara. Vår kultur
bygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingen
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förut har gjort VI säger om oss själva att vi är fry- systemhusen på ERA samt de lokala Ericsson-bolahänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och upp-gen runt om i världen.
finningsrika. Det handlar verkligen om passion för För att lyckas söker vi nu ytterligare en RF filterdet vi gör.
konstruktör. Du kommer i huvudsak arbeta med utveckling och konstruktion av RF-filter inom 0,1-2,5
MHz området Det finns även behov av andra passiSW-konstruktör till WCDM
va RF-produkter. Produkter kommer att tas fram till
• WCDMA Based Products (WCDMA) är en av tre
alla segmenten, GSM, WCDMA och TDMA vilket ger
produktlinjeenheter inom Ericsson Radio Access
ett behov av brett kunnande. Projekten kommer att
AB. Vår stora utmaning är nu att utveckla och proskifta, vara många och ha korta ledtider. Detta
ducera antennära produkter för tredje generatiomedför att det blir ett varierande och spännande
nens mobiltelefonsystem som till exempel linjära
arbete. Eftersom det ofta är produkter som det
effektförstärkare MCPA (Multi Carrier Power Ampliställs högre krav på, krävstidigareerfarenheter infier). Software är den enhet inom WCDMA som anom området
svarar för utveckling av programvara.
Vi tror att din bakgrund är inom området för radiVi utvecklar realtidssystem för styrning och konokommunikation (mobiftelefoni) och mikrovågstroll av radioprodukter i Ericssons basstationer. För
teknik. Din utbildning är högskole- eller civilingendessa ändamål arbetar vi med nya processorplattjör (eller motsvarande). Som person är du flexibel,
formar, nya verktyg samt med nätverksteknologi. Vi
strukturerad, analytiskt och har viljan att förena teosamarbetar med övriga Ericsson-enheter i framtagri och praktik. Du är glad och positiv och har även
ning av grundteknologi. Din uppgift som SW-konlätt för att samarbeta och kommunicera med
struktör blir att skriva program i C och arbeta med
andra.
hårdvarunära programmering.
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör
Kontakta: Patrik Sivermalm, 08-757 35 96, Pia Bol(120-180 p) med SW-inriktning och som har goda
mgren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökunskaper i engelska, både tal och skrift Tidigare
kan: RF Filterkonstruktör till Ericsson RF Shop, Ericserfarenhet av hårdvarunära programmering samt
son Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box
mobiftelefoni är önskvärt
11,164 93 Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se.
Har du även kunskap i realtidsoperativsystem är
detta en merit Du skall tycka om att driva utveckling av programvara i nära samarbete med radiooch elektronikkonstruktörer. Som person är du initiativrik, uthållig och noggrann med god social
kompetens. Du ser utmaningar där andra ser problem.
Kontakta: Fredrik Under, 08-404 40 11, Bim
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: SWkonstruktör till WCDMA, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm,
Jobb@rsa.ericsson.se.

Filterkonstruktör
• En ny spännande enhet har inom RSA har skapats. Vi kommer i marknadsnära projekt fungera
som ett produktrör med helhetsansvar. Produkterna är framför allt RF filter för optimering och problemlösning på basstationssiter samt combining
produkter för distribuering av antennsystem. Arbetet sker i nära samarbete med RSAs produktrör och
marknadsavdelningen, men även uppdrag mot

Mikrovågskonstruktör til
WCDMA
• Som mikrovågskonstruktör kommer du att delta
i framtagning av produkter från specificering till
produktifiering. I arbetet ingår specifiering, framtagning av prototyper, verifiering, dokumentation och
problemuppföljning för exempelvis filter, combiners och TMA-er. I arbetet ingår också att bygga
upp teoretiska modeller av bl a filtersystem, för simulering i våra utvecklingsverktyg. Goda möjligheter till vidareutbildning finns. Utmanande arbetsuppgifter finns både för dig med många års erfarenhet och för dig som är nyutexaminerad.
Vi söker dig som är civilingenjör E eller F eller
motsvarande. Erfarenhet av mobiftelefoni i allmänhet och mikrovågsteknik i synnerhet är en merit
Meriterande är även datorvana då en allt större och
viktigare del av konstruktionsarbetet sker med hänvisning av simuleringsprogram. Vi vill att du har goda kunskaper i engelska, både tal och skrift Som
person är du initiativrik, ansvarsfull, drivande, öp-

pen och har lätt för att samarbeta och knyta kontakter.
Kontakta: tärs Brotaeus, 08-757 15 82, Bim
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan:
Mikrovågskonstruktör til WCDMA, Ericsson Radio
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93
Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se.

Kontakta: Fredrik Svanfeltft, +46 8 719 3053,
fredrik.svanfeldt@etcericsson.se. Ansökan: Less is
more, Ericsson Telecom AB, Slavica Cale,
ÄV/ETX/D/H, 126 25 Stockholm,
appfyjob@etx.ericsson.se.

Sektionschef

• Avdelningen ATM and IP routing and signalling
söker en sektionschef till sektionen ATM Signalling
Development Sektionen består av 16 medarbetare
ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ
som utvecklar och funktionsprovar programvara för
En av hörnstenarna i dagens och morgondagens de olika signalering och routing protokoll som finns
Multiservicenät - liksom i de 3C mobilnät som nu
definierade för ATM. Vi är inne på vår 4:de utgåva
börjar byggas, är ATM-växeln AXD301, utvecklad
av vår ATM Switch AXD301.
på kort tid av Ericsson ATM/IP Switch Development
i Älvsjö. De korta utvecklingstiderna, liksom hög Arbetet är mångfacetterat då det sträcker sig
kvalitet och måluppfyllelse uppnår vi genom en li-mellan rent chefsarbete och aktivt deltagande i pågående projekt Vi arbetar med korta beslutsvägar
ten, sammansvetsad organisation där det är tillätet
att våga utöver det vanliga. En bidragande orsak och du har stor möjlighet att utforma ditt eget jobb.
är också att vi har allt från design av kretsar och Arbetet kräver att du har ett stort intresse såväl som
programvara till test av kompletta nätlösningar i för tekniken som för att utveckla sektionen och
dess medarbetare. Vi ser gärna att Du har erfarenett och samma hus. Vårt huvudkontor ligger i
het av att arbeta som linjechef eller med projektBoston, USA Nu är vi igång med förstudientillnäsledning.
ta generation AXD30I, medtillhörandeNetwork
Management-produkter, som kommer att erbjuda
fler funktioner och högre kapacitet Och snart är Kontakta: Tommy Larsson, +46 8 719 8120, tomdet dags att starta konstruktionsprojekt
my.larsson@etcericsson.se. Ansökan: SEKTIONSCHEF, Ericsson Telecom AB, Slavica Cale,
En av de viktigaste framgångsfaktorerna bakom
ÄV/ETX/D/H, 126 25 Stockholm,
AXD301 ärErlang, programmeringsspråket som
applyjob@etx.ericsson.se.
gör programvarutveckling i realtidsmiljö snabbare
och mer produktiv. Uttrycket Less is more, speglar
väl resultatet från arbete med Erlang, eftersom färERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
re rader kod ger högre funktionalitet än med
GSM and Internet are two very dynamic and exiandra vanliga språk.
ting worlds. A new organization is now in place to
intergrate these two technoligies in one system
Programvarudesigner
and we need your help.
• Som programvarudesigner i ett av våra utvecklingsteam kommer du att implementera avanceraIntegrator
de system för trafikhantering och drift- och under• The work involves building and configuring IP
hållstöd för ATM-växlar baserade på den allra senetworks, as well as preparing and executing
naste teknologin. Och som medlem i ett litet målsystem tests of the whole concept You must have
fokuserat team kommer du att arbeta tillsammans
in-depth understanding of network integration and
med andra duktiga programvarudesigners. VI tror
related components such as TCP/IP, FTP, hubs, rouatt du behöver ha mint tre till fem års erfarenhet av
ters, firewalls etc We are also looking for you who
att utveckla realtidssystem i Unixmiljö, helst inom
is experienced in function and system test of GSM
telekommunikationsområdet Ditt arbete kommer
or other telecom systems.
att omfatta alla steg i utvecklingen, från systemdesign och implementering i Erlang till dokumentaYou preferrabty hold a graduate or undergradute
tion och blocktestning.
degree in engineering and have a few years experience in computer support/network integration
UNIX/NT.

Rapid TelORB Expansion
TSP is Ericssons platform for 3G Service Networks. TelORB is the key component within TSP.
TelORB is a truly distributed operating system
including middleware (e.g a distributed DBMS)
with ultra high availability, scalability and realtime characteristics.
TelORB is mainly implemented in C++ and
runs on commercially available hardware such as
Intel Pentium processors and has been deployed
in configurations up to 30 processors with larger
systems in the pipeline. Applications on TelORB
are implemented in C++ and/or Java with the
development environment available on Linux,
Solaris and Windows NT.
We will further enhance TelORB to handle
even larger fault tolerant clusters and in general
further improve the functionality and interoperability (e.g Scalable IP, IPv6, Corba enhancements). New processor architectures and communication media will be explored.
TelORB has had an enormous success and is

now deployed in many countries. Application
design on TelORB is currently ongoing in a
large number of application projects in different
countries and the interest for TelORB is increasing rapidly.
We are now looking for competent and self
reliant consultants, designers, testers and trainers.
If you are interested please contact us:

Send your application by post or e-mail
marked TELORB F/D to:
Ericsson Utvecklings AB
Att: Birgitta Friis
Box 1505
S-125 25 Älvsjö, Sweden
e-mail: birgitta.friis@uab.ericsson.se

Consultants: Catrin Granbom Hansson
Catrin.Hansson-Granbom@uab.ericsson.se
phone 08-719 88 34
Design: Ulf Markström
Ulf.Markstrom@uab.ericsson.se
phone 08-727 38 88
Test: Anders Pettersson
Anders.Pettersson@uab.ericsson.se
phone 08-727 38 22
Training: Nils-Erik Markgren
Nils-Erik.Markgren@uab.ericsson.se
phone 08-727 34 24

Make yourself heard.
ERICSSON

^

Are you looking for an

exceptional challenge?

Come and join one of the largest e-business platforms in our business, on a temporary basis. Welcome to Stockholm!
We need You! You need us!

Many posts to be filled

Goals for the program

Where are we?

Joining Ericsson's e-business platform program will base you firmly
in the common platform for all Ericsson e-business initiatives. In addition you will be a partner developing and designing the e-business
solutions of the future.
Any company within Ericsson intending to actively participate
on the Internet will use the ericsson.com portal. To be a partner in
our team for a while could be a smart investment for your business.
Why not get actively involved in our common challenge —
capturing the coveted position as the "Mobile Internet's undisputed
market leader"!
And of course spending some time in Stockholm won't hurt you!

• IT ARCHITECTS with good technical skills, analytical talent for
designing and specifying e-business solutions.

The ultimate goal of the e-business platform program is: To make
e-business "business as usual". To enable customers, suppliers and
stakeholders to interact efficiently and effectively with Ericsson over
the Web. Ericsson can realize substantial business benefits from this!
Using a series of business-led projects and sub-programs, the
program is responsible for providing e-business applications that
will run on a managed platform. This will allow Ericsson to develop
more cost effective business solutions, more cost effectively and
giving greater customer satisfaction.

The program has delivered a comprehensive e-business architecture and
successfully delivered a pilot e-commerce application for Enterprise
Solutions Segment.
Currently the program is planning and implementing the migration
of many of the existing disparate services to the new platform. It is also
creating an enterprise portal known as ericsson.com. This will serve as a
unified access point to Ericsson information and services.
You can find more information about the program at
http://ebusinessplatform.ericsson.se/

ERICSSON

• DESIGNERS with knowledge in the following areas: Web sphere,
Domino, DB2, OS390, Net commerce, MQ series and Java.
• We are also looking for many TEST PEOPLE, such as:
Test managers (TM), Test scenario writers (TSW) and Test executors (TE).
Support like: Test Tool Team (TTT), Defect manager (DM), Technichal
Team (TT) and System integration test co-ordinator (SITC).
• We also require many OTHER COMPETENCIES at the moment.
You can find a list with examples of jobs at:
http://rekryt.ericsson.se/intranet/go/ofF/publicer/dataisit/121.htm

Please e-mail your application with CV to:
recruitment@edt.ericsson.se

The platform for e-business@ericsson.com
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tar ett helhetsansvar frän produktutveckling, leve-formation se vår hemsida http://erasouth.ericsrans och installation av hård- och mjukvara, till utson.se.
bildning och försörjning under produktens livstid.
Business Intelligence
Vårt mål är att bli den självklara leverantören av Kontakta: Henrik Malmström, +46 8 719 98 45,
officer
kompletta lösningar för tjänster på E-marknaden. Henrik.malmstrom@era.ericsson.se. Ansökan:
Wireless LAN Systems (WLAN) is a Product Unit Korta ledtider och snabba förändringar präglar SYSTEMLEDNING, IN042, Ericsson Radio Systems
vardagen, vilket kräver en kontinuerlig kontakt AB, FZ/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, ann.bewithin Ericsson Enterprise, located in Sundbyberg.
We are looking for a Business Intelligence officermed
to våra kunder världen över. Ericsson i Katrineer@era.ericsson.se.
strengthen our team working with existing and holm är en världsaktör att räkna med genom produktens hela livscykel.
next generation wireless LANs. The WLAN technology offers flexible use of your laptop PC in the offiERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
ce, in the home and in selected public areas. ThisIngenjörer
Ericsson Business Innovation år en enhet inom ERA
industry is fast growing, innovative, dynamic and
• Vår Teknikfunktion söker ingenjörer till enheten
som finansierar nya idéer I syfte att bilda nya verkwith all the right attributes that characterize a futuför teknikutveckling. Tjänsterna ligger inom två olisamhetsområden. Inom denna enhet finns ett anre Ericsson core business: wireless mobile Internet
ka områden, mekaniska byggsätt, d v s byggande
tal s.k. Ventures, bildade kring dessa idéer, med
and broadband data communication. Business Inav våra system, och elektronik, d v s tillverksyfte att utveckla både teknik och marknad för de
telligence is a way to learn more about competiningsprocesser för kretskortsproduktion. Dina arnya produkterna. Multilet år ett sådant Venture.
tors and their market otters, from a technical, combetsuppgifter kommer att bestå av arbete med
Multilet erbjuder abonnenter itex. flerfamiljshus,
mercial and user perspective. Knowing where the
framtida teknologier och metoder. Arbetet innebär
en enkel bredbandsaccess till Internet Tekniken är
market is heading and how our competitors are
täta kontakter med våra leverantörer, mässbesök,
patentsökt och baseras på Ethernet-standarden.
positioning themselves and their products, will
seminarier och samarbete med högskolor och
De första produkterna är framtagna och nu väntar
help us identify how and where we can utilize our
forskningsinstitut
en intensiv fas av teknisk vidareutveckling och
strengths, and differentiate our market offers from
marknadsföring. Arbetsformen är det lilla företaDin bakgrund är teknisk utbildning på högskolecompetition.
gets (Venturer) men med det stora företagets renivå med inriktning mot mekanik eller elektronik
surser. Vi arbetar med korta beslutsvågar och att
eller tekniskt gymnasium med samma inriktning
• You will actively participate in external events
individuella förslag och initiativ premieras är en
samt med erfarenhet från produktionsteknik. Viktiand the Ericsson network of business intelligence
självklar del av synsättet Vill du vara med och arga personliga egenskaper är förmågan till helhetsofficers. You will extract information relevant to our
beta småskaiigt där dina idéer får direkt gesyn, att kunna arbeta både självständigt och i
business, analyze, draw conclusions and determine
nomslag, och aktivt forma din egen framtid är du
grupp, nytänkande och kreativitet i kombination
possible impact on our existing and future business
välkommen att söka nedanstående tjänster.
med en positiv människosyn.
and/or products. We believe you are open-minded
and curious, have excellent communication skills,
Konstruktör
Kontakta: Ola Renell, 0150-584 08,
ability to analyze complex scenarios and a holistic
ola.renell@era.ericsson.se. Ansökan: Ingenjörer,
H/W eller S/W, nätverk
view, and a drive to actually make a difference. You
Ericsson Radio Systems ABAtt Lisa Zarins, Box 193
probably have an academic degree in science, busi• Du skall kunna några av områdena: Nätverk,
64122 Katrineholm, lisajarins@era.ericsson.se.
ness administration or equivalent previous job exspecifikt Ethernet/IP/Gateways. Digital H/W-konperience from technical or marketing related funcstruktion. Analog H /W-konstruktion. S/W-konstruktions, and you are of course at ease with written
tion, kommunikation workstation/server. ErfarenERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ
and spoken English.
Investera i dig själv och i framtidens system! Vi sö-het från UNUX/UNIX/NT.
ker dig som vill arbeta i en framtidsmiljö, där det Test och verifiering av ovanstående
Contact: UK Törnqvist +46 70 205 6016, +46 70
finns tekniska utmaningar i en internationell miljö Du bör vara: Civilingenjör eller motsvarande. Du
205 6016, ulf.tornqvist@ericsson.com. Application:
och gott stöd från ledningen. Vi står nu inför en bör ha: Kunskap om den senaste tekniken. Några
Ref.no. 00:122, Ericsson Enterprise AB, recruitkraftig expansion där vi har en rad öppna positio- års erfarenhet av utvecklingsarbete. Energi och drivment@ebcericsson.se.
ner. Vi arbetar med 3:e generationens Service kraft Ett bra kontaktnät Sist men inte minst: En vilja att vara med om att bygga upp något nytt
Network för UMTS/CSM. Service Network innehålERICSSON ENTERPRISE AB, SUNDBYBERG

Contact: Michael Schahine, +46 8 70 593 5998,
michael.schahine@era.ericsson.se. Application: Integrator - Kista, Ericsson Radio Systems AB, SG/H
Cecilia Jettel, 131 89 Stockholm, jobs.gsmonthenet@era.ericsson.se

Third Line
Support Project Manager
• When a development project is done, the product is sold, delivered, installed and deployed with
different customers. One reason for the customer
to be happy with the product is the quality of the
support chain, i.e. when he get answers and solutions quickly to his Customer Support Requests,
CSRs. To build up a first class customer service organisation Ericsson has formed the Division Global
Services DGS, which forms the second line support
for all Ericsson products. The third line support comes in when CSRs need to be escalated to product
experts, i.e. to Customer Support within the product unit Within PU IPT we have organised our
third line support activities as a project with competent people from all development and verification units active in the PU on a global basis.
As a Third Line Project Manager you will find
yourself in a challenging position with many contacts within the global Ericsson organisation as well
as with Customers. The Third Line Support also has
their own labs to be able to recreate problems and
test corrections. Correction packages are compiled
four times a year and distributed to the DGS organisations for further distribution to customers.
We believe that you fulfill some of the areas below: At least Bachelor of Science or comparable
education in suitable workfield. Project Management or teamleader experience Experience from
Customer Support or System. Test Datacom and
TCP/IP Telecom and Signalling (ISDN, SS7). Voice
over IP standards and technologies (H323, SIP).
English in writing and speaking. Focus on actions
and results. Flexible. Eager to leam a new area. Internal Product Web: http://iptelephony.ericsson.se/
External Product Web: http://www.ericsson.se/ipservices/ipservices.shtml Organization Web:
http://iptericsson.se/

ler noder som HLR och FNR vilka kräver djup tele-HF-konstruktör
kom kunskap såväl som insikt i IP teknologi, dä
Division Global Services is fast becoming recogniframtida generationers nät bygger på att IP an- • Du skall kunna några av områdena: Analog
H/W-konstruktion. Filter, förstärkare. Radioteknik.
zed as the face of service excellence for the new vänds som transport media.
Du bör vara: Civilingenjör eller motsvarande. Du
millennium. As one of six divisions of Ericsson, our
Contact: Lars Romin, +46 8 719 10 48. Application:
Service Network innefattar även det gränssnitt bör ha: Kunskap om den senaste tekniken. Minst 5
role is to deliver exceptional customer service as
Third Line Support Project Manager, Ericsson Telesom binder ihop externa applikationer och mobil-års erfarenhet av konstruktion. Energi och drivkraft
an integral part of the Ericsson offering. We are
com AB, ÄL/ETX/D/H Katarina Cleve, 126 25
nätet, vilket idag är ett hett område då många fö- Ett bra kontaktnät Sist men inte minst: En vilja att
now looking to expand in order to face the very exSTOCKHOLM, katarina.cleve@etxericsson.se.
retag vill nå den stora grupp användare som finnsvara med om att bygga upp något nytt
citing challenges ahead, and you could be a key
inom mobilnäten. På samma gång som nya funkelement in our success. To find out more about this
tioner utvecklas så deltar vi i plattformsbyte från
new
force
in
service
solutions
please
visit
our
webKontakta: Staffan Söderlund, 08-404 53 60, stafERICSSON ERISOFT AB, LULEA
AXE 10 till TelORB. Det inbegriper vid sidan av nya
site
at:
http://globalservices.ericsson.se
Ericsson Research är en global organisation vars
programspråk så som C++ och Java även nya me-fan.soderlund@era.ericsson.se. Ansökan: Med reuppdrog är att stödja Ericssons produktutveckling
toder och verktyg för Configuration Management,spektive tjänst Ericsson Radio Systems AB,
SG/INN/H Anneli Åkesson, 164 80 STOCKHOLM,
Solution Manager
så att Ericsson även i framtiden år den ledande leClear Case.
AnneliAkesson@inn.ericsson.se.
verantören av kommunikationslösningar. Ett viktigt
• Our Regional Office Europe (EMEA) now has job
Arbetet sker i nära samarbete med en rad interforskningsområde inom Ericsson Research är Wireopenings within the Customer Management area,
nationella Local Design Centras vilket innebär möjless IP Technology. AWARE har ett trettiotal medaras Solution Managers, to be filled by technical/saligheter till resor om det passar den personliga si-ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
betare fördelade på tre sektioner. Access Network
les oriented, entrepreneurial persons. As a solution
tuationen. Värt framgångs recept är situationsanResearch svarar för radioaccessområdet med radimanager you will be responsible for preparing
passat personligt ledarskap, för oss är det viktigt Systemenheten deltar i Ericsson utveckling av 3:e
onätalgoritmer, wireless-IP och accesskoncept Ragenerationens mobiltelefonsystem. Tekniken tillåtechnical solutions in the Customer Management
att alla medarbetare utvecklas individuellt på samdio Performance Research ansvarar för qänstekvater bättre möjligheter för överföring av ljud, bild
area to Telecom operators and ISP's in the EMEA
ma gäng som vi som ett lag levererar kvalificerade
litetsmätning samt radionätsmätningar och pre- region. The Customer Management area consists of
produkter. Vi tror på, kraften och förmågan hos och video. Systemet bygger på bredbandig CDMA
standa. Audio Processing Research ansvarar för integration and delivery of systems such as Custovarje medarbetare, att effektivt sammanfoga våraVi arbetar med utveckling av basstationer, som år
tal- och audiotjanster Ericsson Research-filialenmer Care & Billing solutions, Services Provisioning,
en central del i mobiltelefon-systemet Vår kund är
ansträngningar till ett lagarbete och att arbeta
AWAREs nya teknikområde Wireless Real-Time IP
NTT DoCoMo i Japan, världens största mobiltelefoFraud solutions and other kind of CM systems that
utefter en långsiktig strategi för enheten.
fortsätter växa och utvecklas. Vi har idag en central
noperatör.
can be asked for by a customer. We offer both inroll i Ericssons IETF-ari>ete med anpassning ov IPternally developed systems and services, as well as
Systemutvecklare
protokoll, sviten till mobil kommunikation. Vi harsystems and services from external partners that
Systemingenjör WCDMA
också ett rejält samarbete med LTU-CDT/Dotacom.
• Som systemutvecklare arbetar du med utveckwe have supply agreements with. You will work to•
Vi arbetar med snäva tidsramar och högt tempo.
ROCCO är namnet på en huvudkomprimeringsal-gether with sales managers in presale activities and
ling inom GSM/UMTS genom deltagande i internaTrots detta arbetar vi aktivt med kompetensutveckgoritm utvecklad av oss i samarbete med Luleå with customers and local account teams in prestutionella projekt Arbetet är beroende av din kompeling och våra mänskliga värderingar. Vi har behov
Tekniska Universitet Den är Ericssons förslag inom
tens och kan inbegripa allt från tekniska utredningdies as well in the presale phase as after order reav ytterligare medarbetare och söker Dig som är cilETFs arbetsgrupp robHC. Andra viktiga teknikerceived.
vi
ar och systemering till detaljkonstruktion av specifiYou will have an overall responsibility for
vilingenjör med teoretisk inriktning som dessutom
studerar är RTP/RTCP-protokollen, payload-format
ka funktioner.
the technical solution and plan for the implemenhar en utåtriktad, positiv och drivande läggning. Arför den nya världsstandarden för talkodning AMR,
tation together with the project manager of the
Vi är placerade vid Älvsjö station. Gemensamt för
betet innebär med hänsyn till vår geografiska spridUDP lite som tillåter bitfel i payload, QoS-aspekter
Ericsson delivery. You will work very closely togetden efterfrågade tjänsten är att det krävs ett öppet
ning ett visst mått av resande. Vi söker nu en persom protokoll för uppsättning av radioacessbärore
her with Ericsson's partners, account managers and
sinne, viljan att göra något konkret och goda kunson som vill arbete med systemledning för basstasamt radio access broking. QoS-motning för IP-bacustomers. You must be able to travel.
skaper i engelska. Är du beredd på att satsa din tid
tionen inom följande områden: Övergripande arkiserade radionät är också ett hett område.
hos oss så kommer vi att satsa på dig oberoende
As a solution manager, in addition to the general
tektur/krav för basstationen, Ta fram krav och funkav bakgrund och grundförutsättningar. För mer inrequirements, you will have: Experience of billing
tion på systemnivå, Radio, Basband (signalbehandformation se vår hemsida http://erasouth.ericssystems
or
billing
consulting
for
telecom
operators
ling), Kontrollmjukvara, Utföra tekniska utredningar,
Forskare
son.se.
or from working for a telecom operator with billing
Göra krav- och funktionsallokering på delsystem,
• Vill du vara med och vidareutveckla området Wisystems.experience in preparing technical propoAnalysera resultatet från systemverifiering, Ta proreless Real-Time IP på Ericsson Research i Luleå?
sals and document in a comprehensible way.unKontakta: Dag Bernheim, 08-719 93 56, dag.bernduktansvaret för den färdiga produkten. Allt arbete
Vill du vara med om fortsättningen på ROCCO-utderstanding of Ericsson communication products
heim@era.ericsson.se, Eva Kongshöj, 08-719 75 53,
görs i ett nära samarbete med kund/produktledvecklingen? Vi söker dig som är intresserad av att
and their interfaces to Customer Management
Eva.kongshöj@era.ericsson.se. Ansökan: Systemutning, konstruktion och integration&verifiering.
jobba inom en industriforskningsorganisation med
systems.
vecklare, IN072, Ericsson Radio Systems AB, FZ/HS
datakom. VI vill att du skall vara intresserad av att
Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM,
skapa algoritmer och koncept och se dessa bli proKontakta: Ingemar Sohlman, 08-757 22 10, ingeann.beer@era.ericsson.se.
Contact Åke Samuelsson, +46 8 719 44 60,
dukter. VI tror du vill lära dig allt om ditt teknikommar.sohlman@era.ericsson.se. Ansökan: Systeake.samuelsson@era.ericsson.se,
Dennis
Uppråde. VI söker dig som har en vilja och förmåga att
mingenjör WCDMA ref nr: FR/H 1753, Ericsson Raström,+46
8
719
49
89,
analysera och förstå komplexa problem samt trivs
dio Systems AB, KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren,
Systemledning
dennis.uppstrom@era.ericsson.se. Application: SOmed att vara kreativ och ta egna initiativ.
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.erics• I systemledningssektionen arbetar du framför
LUTION MANAGER;CUST MGMT SOLUTIONS, Ericsson.se.
Vi tror att du är civilingenjör eller liknande inom
allt
med
systemfrågor
och
utredningar
i
tidiga
faser.
son Radio Systems AB, HF/ERA/CH Eva-Marie Thenågot av områdena elektro, data eller teknisk fysik
På samma gång arbetar vi som ett lag vilket innelin, 126 25 Stockholm, Eva-marie.Thelin@era.ericsoch gärna med specialinriktning mot datakommubär att du har möjlighet att följa med i utvecklingson.se.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
nikation, signalbehandling eller dylikt
sprocessen och se resultatet av ditt arbete i tidiga
Division
Global Services is fast becoming recognifaser.
Kontakta: Tor Björn Minde, 0920-20 27 70, 070zed as the face of service excellence for the new
VI är placerade vid Älvsjö station. Gemensamt för
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM
624 29 59, Tor.Bjorn.Minde@epl.encsson.se. Ansömillennium. As one of six divisions of Ericsson, our
Supply Unit Mediacom i Katrinehom är Ericsson- den efterfrågade tjänsten är att det krävs ett öppet
kan: Forskare, Ericsson Erisoft AB, Box 920,971 28
role is to deliver exceptional customer service as
sinne,
viljan
att
göra
något
konkret
och
goda
kunkoncernens globala försörjare av högteknologiska
Luleå, personal@epl.ericsson.se.
an integral part of the Ericsson offering. We are
skaper
i
engelska.
Är
du
beredd
på
att
satsa
din
tid
medicacomprodukter, produkter som hanterar danow looking to expand in order to face the very exhos
oss
så
kommer
vi
att
satsa
på
dig
oberoende
ta, röst och videokommunikation över internet vi
citing challenges ahead, and you could be a key
av bakgrund och grundförutsättningar. För mer inERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
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ningar på många områden, ett fritt arbete, trevliga
ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA
Kistafabriken år Ericsson Radio Access ABs produk-arbetskamrater, mycket goda utvecklingsmöjlighetionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring ter, samt om du så önskar, en inkörsporttillen in800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Erics- ternationell karriär på Ericsson.
son Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverkning av radiobasstationer till mo- • Du som söker bör vara datavetare eller civilingbilnät
enjör med data eller elektroteknisk inriktning. Erfarenhet av operativsystemnära utveckling påtillexempel Linux, Solaris, NT eller Lynx samt utveckling
Testsupport/ Felutredare
av distribuerade system och IP/networking är meriMCPA
terande. Vi håller till i Ericssons trevligaste lokaler i
Nacka Strand med utsikt över Djurgården.
• Vi står nu inför en stor utmaning när vi kraftigt
expanderar i utvecklingen av tredje generationens
basstationer med MCPA (Multi Carrier Power AmpContact Ove Puisto, +46 8 719 4452,
Kontakta: Sture Jansson, 08-422 24 57, sture.janslifier). Produkten MCPA är en flersignalsförstärkare i
Ove.Puisto@era.ericsson.se. Application: RIC Tenson@ebcericsson.se, Fredrik Svahn, 08-422 35 34,
Ericssons
basstationer.
För
att
klara
utmaningen
beder Support Ericsson Radio Systems AB,
Fredrik.Svahn@ericsson.com. Ansökan: Refnr
höver vi utöka vår spetskompetens med felutredare
HF/ERA/GH Eva-marie Thelin, 126 25 Stockholm,
00:119, Ericsson Enterprise AB,
för MCPA-produkter inom Testsupportgruppen.
Eva-marie.1helin@era.ericsson.se.
recruitment@ebcericsson.se.
Vi söker dig som har högskoleutbildning (120
poäng) med inriktning mot elektronik samt tidigare
erfarenhet av felsökning. Som person är du nogERICSSON MICROELECTRONICS AB. KISTA
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
grann och strukturerad i kombination med initiativDataCom IC utvecklar och säljer avancerade
We
are Mobile Enterprise, a fast-growing product
kraft och samarbetsförmåga. Tjänsten innebär skifsystemkretsar inom de tre applikationsområdena
unit at Ericsson. We combine the mobility of CSM
tarbete.
Mobile Devices, ATM/IP och xDSL Kretsarna byggs
with the power of the Internet into a single Voice
med egenutvecklad hårdvara och analoga funktioover IP/CSM system, known as CSM on the Net
ner runt processorer och färdiga block. De är nyck- Kontakta: Barry Gunstone, 08-585 322 38, Per NeYou'll have the chance to work on the forefront of
elkomponenter i såväl externa kunders produkter
relius, 08-764 15 85, Eva Antholm, personal, 08technology in a stimulating international environsom i Ericssons system.
404 24 58. Ansökan: Testsupport/Felutredare MCment We work at the absolutely best site in StockPA Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Persoholm, just 10 minutes from Slussen, over-looking
nal, Box 11, 164 93 Stockholm,
ASIC-testingenjör
the waterfront in Nacka Strand.
jobb@rsa.ericsson.se.
• vi behöver en testingenjör som definierar och
Experienced Lab support
utvecklar testlösningar för våra ASICar. Du skall tillsammans med våra kunder ta fram testspecifikatio• We need an experienced lab support person
ERICSSON
ENTERPRISE
AB.
NACKA
STRAND
ner och utifrån dessa utveckla testprogram för nåwho will be responsible for installation, upgrading,
gon av de avancerade testare vi använder. Du är
test and configuration of software in the main deSystemering/
också involverad konstruktionsarbetet för att säkersign test lab. You have experience of Windows NT,
ställa testbarheten. I jobbet ingår resor till våra testProgrammering
PC hardware and network environments. You like
hus i bl.a. Fjärran Östern.
Vi utvecklar produkter för tele- och datakommuni- to work in teams and you are structured and deDu bör ha några års erfarenhet som testingenjör
pendable. The work includes many external and inkation, främst för företagsväxeln MD110. Arbetet
av ASICar.
ternal contacts so you must have good communidrivs i projektform med självständiga team som
Du är högskole- eller civilingenjör inom elektro
ger ett brett kontaktnät både utom och inom Erics- cation skills and speak and write English. Join us in
eller fysik.
an organisation that will play a key role in shaping
son. Du kommer att arbeta med systemering och
Du är kreativ och ansvarskännande och redo för
konstruktion av exekveringsplattformen för våra te- the future of systems integrating GSM and IP.
nya uppgifter inom ett dynamiskt område.
lefoniapplikationer. Vi ställer mycket höga krav på
tillförlitlighet och stabilitet hos denna del av systeContact: Carina Runefjord, +46 8 422 1675, cariKontakta: Fredrik Magnusson, 08-404 61 26, Chris- met Du bör därför ha tidigare erfarenhet av realna.runefjord@era.ericsson.se. Application: Experiter Karlsson, personal, 08-757 49 91. Ansökan:
tidsprogrammering i C++ samt intresse för systeenced Lab support refno 00-18, Ericsson Radio
"ASIC-testingenjör - 00/144", Ericsson Microemering/programmering. Vi arbetar i ett litet snabbt
Systems AB, ERA/LRG/HS, 131 89 STOCKHOLM,
lectronics AB, cvmiCTo@micericsson.se.
och informellt projekt med för närvarande mindre
jobs.gsmonthenet@era.ericsson.se.
äntiomedlemmar. Vi kan erbjuda dig bra utbild-

element in our success. To find out more about this the EMEA region. These comprise of marketing actinew force in service solutions please visit our web- vities and supporting tendering work. Willingness
site at: http://ericssonservices.ericsson.se
to travel within the Europe, Middle East and Africa
(EMEA) region is required. Please note that English
is the Ericsson business language. We would like
RIC Network Integrator
you to have a strong customer focus and the ability
• RIC CONCEPT Network Rollout Service Delivery
to demonstrate high effectiveness within a team
Ericsson Services strategy is to build up Regional
environment
expertise (RICs) in order to secure service delivery
The Sales Support will be working with tenders,
for all Market Units (Mil's) when business are at
contract negotiation and pridng tasks together with
hand and to cut peaks, shorten lead-times, support
Service Regional Office and Markets Units at Ericscompetence build-up and to provide sales support
son.
RICs are supporting the MU's with the introduction
of new technologies, products and services such as
GPRS, UMTS and the new telecom platforms. Example of other systems/products are: IP-BSS, GSM
evolution. Engine, Tigris, WAP gateways, routers etc
As a Network Integrator within the RiC concept
you will be responsible to ensure the delivery of
GPRS, UMTS, Datacom and Internet application,
Network Integration in a time and cost efficient
way within the EMEA (Europe, Middle East and Africa) region.
Ideally you have proven technical experience
from mobile telephony, in particular
GSM/CPRS/UMTS networks, induding an understanding of current datacom principles applied to
mobile telephony and/or high-level knowledge of
mobile telephony systems. A solid background
within datacom, for example TCP/IP, Frame Relay,
and ATM, will be necessary. Technical experience
within Implementation or Integration will also be
required.
Application: RIC Network Integrator

RIC Tender Support
• RIC CONCEPT Network Rollout Service Delivery
Ericsson Services strategy is to build up Regional
expertise (RICs) in order to secure service delivery
for all Market Units (MU's) when business are at
hand and to cut peaks, shorten lead-times, support
competence build-up and to provide sales support
RICs are supporting the Market Units with the introduction of new technologies, products and services such as GPRS, UMTS and the new telecom platforms. Example of other systems/products are: IPBSS, GSM evolution, Engine, Tigris, WAP gateways,
routers etc
As Sales support within the RiC concept you will
be responsible for supporting sales of services in

Sales WCDMA Systems for CEMA & the Americas
ERA/FN is the newly established Marketing and Business

We need to strengthen our organisation with several

Management Unit within WCDMA PDC Systems (BMOR). senior people in the following areas:
FN is responsible for all markets and handles sales of • Business Managers CEMA
WCDMA and PDC infrastructure to both existing and to
• Business Managers Americas
new accounts. The unit's mission is to support BMOR's market• Secretary
share and financial objectives in a focused and efficient way.
The primary interfaces are the KAM and NAM teams in
the Market Units and the Global Account teams.

Bid & Sales Support
We are setting up a central bid & sales support hub in

We are a unit within WCDMA systems (BMOR) with

Kista to handle the initial market requirements. Later

the responsibility for WCDMA sales and business

on, we are planning to establish additional hubs in

management in the regions CEMA (Central & Eastern

our different regions. Initially we are looking for:

Europe, Middle East and Africa) and the Americas
(North America and Latin America).
We are now looking to expand in order to face the

• Bid Secretary
• Multimedia Administrator

very exciting challenges ahead - and you could be a
key person in our success. Are you interested in working with the next generation of mobile networks?
Then this is your starting point to reach the world of

fixed telecom is valuable.
Come and join us! The fun is just about to start!
For further information please contact:
Mats Storsten, VP of Sales and Business Management
CEMA and the Americas, +46 8 757 39 05
Catharina Jedberger, Director, Americas, + 4 6 8 4 0 4 4 4 6 4
Mikael Eklund, Director, CEMA, +46 8 404 90 29
Ola Svensson, Director, Bid & Sales Support, +46 8 404 35 05
Please send your application and CV to:

• Manager, Bid Management
• Bid Managers

The 3G race is just about to start in these regions.

Experience from similar positions within mobile or

Ericsson Radio Systems AB
Anne-Marie Ahrsjö, KI/ERA/FN/HA
SE-164 80 Stockholm
Anne-Marie. Ah rsjo@era.ericsson.se

• Manager, Technical Management
• Team leaders & Product Marketing Managers within
- Solution Management
- Radio

WCDMA.

- Core Network, Transmission
- Network Management, Charging & Customer Care

Sales & Business
Management

- Service Network & Applications
• Manager, Dimensioning
• Dimensioning Engineers within

The new business management role includes overall

- Radio

profit responsibility for the 3G turnkey projects. The

- Core Network

prime interface is the MU KAM/NAM organisation.

- Transmission

Make yourself heard.
ERICSSON

^
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NA/ERA/FR/HS Penny Skinner, 131 89 STOCKHOLM, application.cello@era.ericsson.se.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

systemet deltaga vid kravallokering och analysera
påverkan av nya krav på delsystemet, deltaga vid
mmmmammmmmamummämmmmumm funktionsallokering på delsystemet, deltaga vid definition av externa gränssnitt till delsystemet, bidra
och stödja, med teknisk kompetens, de designers
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Du har kunskap och erfarenhet av Unix och NT. Du som arbetar i delsystemet Change request, utreda
har arbetat med Clearcase och/eller liknande CM- hur ändringar påverkar delsystemet och hur de bör
implementeras. Trouble Reports, utreda var i systeverktyg. Du är service inriktad och Du har teknisk
met felet är och var det bör rättas.
utbildning eller liknande. Vi är en grupp på 8 perVårt arbetsätt har ännu ej hunnit mogna då såväl
soner, som trivs mycket bra tillsammans och har
huvudansvaret för CM och CM-verktyg inom CSM de produkter vi gör som de utvecklingsmetoder vi
kommer att använda är helt nya. Vår målsättning är
basstationsutveckling. Vi är placerade i Kista. De
CM verktyg vi använder I dag är bla Clearcase och att vara först på marknaden med ett kommersiellt
Documentor/ExcoConf. I en spännande utveckling- WCDMA system vilket naturligtvis innebär att vi
kommer att arbeta under stark tidspress. VI har
sfas där leveransprecision blir allt viktigare ökar
även kraven på kontroll över de produkter som ut- gjort avsevärda framsteg under det senaste året
vecklas. Här blir Du en nyckelperson. Du kommer men det finns fortfarande mycket kvar att uträtta.
Till rollen som delsystemansvarig söker vi persoatt tillsammans med oss andra ansvara för:
ner som har god erfarenhet och stort intresse av
drift/support av vår dokument databas (DD) i
programvaruutveckling, förmåga att jobba i grupp
Unix-mil jo- införandet av. XML att vi har struktur
likväl som att driva frågor självständigt, en helhetsoch ordning i våra databaser, att utbilda våra användare, att vara delaktig i det strategiska arbetet syn och men också förmåga att sätta sig in i de fråav framtidens CM verktyg, att stötta användarna i geställningar som våra designers möter dagligen
samt har viljan att påverka i syfte att förbättra.
det dagliga arbetet

Vi behöver Din hjälp för att utveckla framtidens
system för telefoni och datacom! Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag inom Ericssonkoncernen. Vi förser Ericsson och dess kunder med
plattformsprodukter för telekommunikation, telekommunikationstjänster och utvecklingsstöd. Ericsson Utvecklings AB utvecklar bl.a. plattformar för
tredje generationens mobilnät Vi är en produktutvecklingsavdelning på Ericsson Utvecklings AB i
Älvsjö som utvecklar driftstödsystem till Ericssons
telekomplattformar. Vi är det lilla företaget i företaget med produktutveckling från idé till CD. Här
bygger vi applikationerna som kunderna verkligen
ser och dagligen använder för driften av sina telekomsystem. Vi är stolta över våra produkter och
vår ambition är att utveckla nya effektiva verktyg
till våra kunder. Varje ny applikation har unika
förutsättningar och krav. Vi anpassar metoder och
verktyg efter uppgiften och naturliga komponenter
hos oss är C++, Java, RM I, Corba, C0M+, XML,
WWW, m.m. Vår primära utvecklingsmiljö är Windows NT vilket ger oss stora fördelar. Detfinnsgo- CM verktyg
da möjligheter att arbeta brett och vi arbetar
• Du kommer att ha ett inflytande på vår verksammycket med att anpassa jobben efter varje persons
het och Du kommer att ha förväntningar på Dig. Vi
profil. Läs mer på http://www.ericsson.se/SE/uab
räknar därför med att Du kan knyta kontakter och
kan stå upp för det Du vill åstadkomma samt se
Programmerare för
konsekvenser av rekommendationer och beslut Vi
sätter stort värde på gedigen erfarenhet av EricsFramtiden
sons produkt och dokumenthantering. Till Dina
• Eftersom vi i mycket stor utsträckning utvecklar
främsta personliga egenskaper hör att Du är entusiprodukter för slutanvändare ställer vi höga krav på
astisk och har en vilja att utvecklas. Du tror att en
användarvänlighet i alla lösningar. Hos oss deltar
grupp är starkare än en person och att ordning och
en programvarukonstruktör i alla faser av utveckreda gör tillvaron enklare. Du talar och skriver englingen, från kravanalys och utredning till implemenelska.
tering, test och support Du kommer att medverka i
små snabba projekt som snabbt visar om resultatet
Kontakta: Gun Åström-Zetterquist, 08-404 4107.
håller. Som programvarukonstruktör måste Du vara
Ansökan: CM verktyg, Ericsson Radio Systems AB,
beredd att hela tiden utvecklas och lära Dig nya
LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingeteknologier. Du som söker bör vara erfaren inom
gard.pettersson@era.ericsson.se.
modem mjukvarukonstruktion huvudsakligen i PCmiljö. Om Du är specialist inom något område
nämnt ovan är det ett plus.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Vi vill att Du har läst minst 120p teknik på
högskolenivå och/eller har längre erfarenhet av likIntegration Methods and
nande arbete Att arbeta i team och bjuda på Dig
själv och Dina kunskaper är självklart för Dig. Du är
Support
initiativrik, ambitiös och gillar när det går undan. Vi
ref nr: FR/H 1722
har högt i tak och med Dina framgångar kommer
• Vi söker en chef för en ny sektion som ansvarar
Du ständigt att möta och axla nya utmaningar
för utveckling av metodik samt support för integration av radionätsnoderna RNC, RBS och RANOS i
Kontakta: Anette Keisu, 08-727 1460, Anette.Keifält Du är en positiv, initiativrik person som är bra
su@uab.ericsson.se. Ansökan: Programmerare för
på att skapa kontakter och gillar att arbeta i en dyFramtiden, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis,
namisk organisation samt ha goda kunskaper i
Box 1505 125 25 Älvsjö, Birgftta.Friis@uab.ericssvenska och engelska. Du bör ha några års erfarenson.se.
heter av implementation inom Telecom eller Datacom, 2-3 år erfarenhet av BSS integration i fält är
merit
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
STRAND
Project office
Vi utvecklar nu nästa generations mobihelefonisystem får integrerat tal, video och data. På vår
sektor i Nacka Strand arbetar ungefår 250 personer med utveckling av ett realtids- multiprocessorsystem, managementsystem samt ATM- och IPtransportnäl Dessa bildar en gemensam plattform, kallad Cello, för olika delar i framtidens mobil- och corenåt Vi har ett öppet teamorienterat arbetssätt och finns ca 10 minuter från Slussen i nya
fräscha lokaler vid Nacka Strand med Stockholms
garanterat bästa utsikt!

Sektionschef Cello
• Vi söker en sektionschef med erfarenhet av chefsskap. Du bör vara en drivande person med stadig
rot och erfarenhet inom utvecklingsvärlden och du
behöver ha en övergripande syn på systemet och
både kunna ha visioner samt bägge fötterna på jorden. Sektionen är ansvarig för Feasibility, Platform
Characteristics, System Design support, etc och jobbar i de tidiga faserna i ett projekt
Kunskap och erfarenhet inom några av följande
områden är önskvärt: Kravhantering.
Förstudier/Feasibilfty/Tekniska studier. System Design. Arkitekturarbete. Egenskaper. TCP/IP.
Ansökan: Sektionschef Cello System Management
ref nr: FR/H 174!

Systemledare/ Arkitekter
till Cello
• Du kommer att jobba med Kravhantering. Förstudier/Tekniska studier. Standardiseringsaktivfteter
och bevakning. Arkitekturjobb.
Vi tror att du kan jobba självständigt men ofta i
team och att du är en öppen och drivande person
som alltså har lätt för att samarbeta. Du bör vara civilingenjör eller motsvarande. Vi tror att du har mer
än 5 års erfarenhet
Kontakta: Hans Bergström, 08-508 786 85. Ansökan: Tunga Systemledare/Arkitekter till CELLO, ref
nr FR/H 1740, Ericsson Radio Systems AB,

refnr: FR/H1723
• Vi söker en chef för en sektion som ansvarar för
projektledning inom implementation. Ansvarsområdet inkluderar: Configuration Management Projektledning för Metodik utveckling. Projektledning
för Implementations support inom bia FOA och
market introduktion projekt Du är en positiv, initiativrik person som är bra på att skapa kontakter och
gillar att arbeta i en dynamisk organisation samt ha
goda kunskaper i svenska och engelska. Du bör ha
några års erfarenheter av implementation inom Telecom eller Datacom samt av projektledning.
Kontakta: Michael Söderberg, 08-75717 22, michael.söderberg@era.ericsson.se. Ansökan: Sektionschef WCDMA - Implementation + tjänstens referensnummer, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren, 164 80 Stockholm,
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

Kontakta: Rolf Konradsson, 090-153 039,070-641
2304, roK.konradsson@epl.ericsson.se. Ansökan:
Delsystemansvariga, Ericsson Erisoft AB, Box 921,
971 28 Luleå, personal@epl.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Who cares about our customers? We do! Join our
team of technical communicators and work in the
dynamic product development world of GSM on
the Net The workplace is both Kista and Nacka
Strand.

Technical Communicator
• We need two people who are confident of being
able to work independently and produce high quality graphic user interface (GUI) text for web-based
Customer Product Information (CPI) at different levels for the following user categories: Operator,
System, Administrator, Enterprise, Administrator,
End-user at the enterprise.
These are the skills a candidate for the job needs
to have: Excellent English, either as a native language or equivalent Excellent writing. Good knowledge of online help text production. Knowledge of
using web production tools, such as Dreamweaver.
Good communication with software designers. An
understanding of how to produce userfriendly text
from the raw technical input Good social skills, a
good teamplayer. Your background: The successful
candidate has an academic background, preferably
with specialised knowledge of how to structure
and handle information.
Contact: Frances Ny, +46 8 422 2574,
Frances.Ny@era.ericsson.se, Dag Helmfrid, +46 8
757 0375, Dag.Helmfrid@era.ericsson.se. Application: Technical Communicator, refno 00-19, Ericsson Radio Systems AB, ERA/SG/H, SE-131 89
Stockholm, jobs.gsmonthenet@era.ericsson.se.

Delsystemansvariga

vår nya testorganisation. Enheten verifierar den
mjukvara för radiobasstationer inom standarderna
EDGE, TDMA och PDC, som utvecklas på avdelningen. En viktig del i vår satsning för framtiden är att
förbättra möjligheterna att verifiera våra produkter
lokalt i Karlstad.
Därför söker vi nu en huvudansvarig för våra målmiljöer för verifiering. Målmiljöerna består dels av
radiobasstationer kopplade till riktiga noder, dels
till simulerade noder för dagens och morgondagens mobilsystem. Du kommer att få en central roll
i etableringen av vår verrfieringsverksamhet, där
testmiljöerna för tredje generationens system är en
särskilt intressant utmaning.
Vi tror att du har erfarenhet från verifiering av telecomsystem, förmåga att arbeta självständigt och
att kunna driva etablering och utveckling av testmiljöerna framåt Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga.
Kontakta: Gunnel Andersson, 054-29 44 27, gunnel.andersson@ein.ericsson.se. Ansökan: Testmiljöansvarig - EIN/R, Ericsson Infotech AB, KS/EIN/H Agneta Agnemyr, Box 1038, 651 15 Karlstad, agneta.agnemyr@ein.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Our PU-WRN product unit develops new systems
and products for Ericsson's future broadband cellular telephony systems, based on WCDMA We use
the latest most efficient methods and tools in our
design environment We are expanding rapidly
and our Design Support division for Methods and
Tools (M&T) needs extra additions soon as possible.

Application support
• We are looking for someone to assist in the installation, operation and some user support for the
hardware design tools we use in our radio base
station (RBS) development unit Tasks include supporting our EDA managers with installation and
operation of our UNIX-based tools for hardware
design.
Previous experience with computer networks,
UNIX and Sheilscripting knowledge is required. Some experience of PERL, CGI-scripting, TCL, and
Clearcase is desirable. The job requires daily contact with other design centers at Ericsson and with
several tool suppliers, so good English skills are a
must Stress tolerance, independence and initiative
are also critical.
Contact: Paul Wied, +46 8 404 79 88,
paul.wied@era.ericsson.se. Application: Application
support fo. HW tools, ref nr: FR/H 1760, Ericsson
Radio Syste is AB, KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren,
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

ERICSSON ERISOFT AB, LULEÅ

Ericsson Research är en global organisation vars
uppdrag är att stödja Ericssons produktutveckling
så att Ericsson även i framtiden är den ledande leverantören av kommunikationslösningar. Ett viktigt
ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG
forskningsområde inom Ericsson Research är RaEricsson Cables AB, är en kunskapsbaserad orga- dio Access Performance Technology. AWARE har ett
trettiotal medarbetare fördelade på tre sektioner.
nisation med stor erfarenhet av kabel och nätlösningar. Vi erbjuder system och lösningar för termi- Access Network Research svarar för radioaccesnering och skarvning i telekom- infokom- och kraft- sområdet med radionätalgoritmer, wireless-IP och
nät Network Technologies, inom Ericsson Cables, accesskoncept Radio Performance Research ansvarar för tjänstekvalitetsmåtning samt radionätär ett bolag på idag ca 1100 medarbetare.
smätningar och prestanda. Audio Processing Research ansvarar för tal- och audiotjänster.
Elektronikkonstruktör

• Teknikdivisionen inom Network Technologies
består idag av ett 140-tal medarbetare fördelade på
ett antal avdelningar och sektioner. Inom sektionen
för Systemlösningar söker vi nu en Erfaren Elektronikkonstruktör med placering i Sundbyberg. Du bör
ha erfarenhet av konstruktion av helst för lite
strömmar. Det är en fördel om du har kännedom
om EMC-frågor, elektriska skyddskomponenter och
telekomsystem.
ERICSSON ERISOFT AB. UMEÅ
Du är civilingenjör eller mellaningenjör inom
UMTSSW Development i Umeå deltar tillsammans
med partners i Kista och Holland i utvecklingen av elektronik och har mer än 3 års erfarenhet inom
nästa generations mobilradiosystem, UMTS. Vi går området Det är viktigt att du behärskar engelska i
både tal och skrift
just nu in i slutspurten av Wictoria projektet som
kommer att utgöra det första kommersiella UMTS
systemet i världen. Vår verksamhet spänner över Kontakta: Ove Jönsson, 08-764 3399,
RBS system arbete, SW-design, SW-integration&ve-ove.jonsson@eca.ericsson.se, Tomas Karlsson, 08rification samt RBS Node integration and verifica764 0812, recruftmentsl@exl.eca.ericsson.se. Antion. Avdelningen har i dag ansvar för programsökan: ELEKTRONIKKONSTRUKTÖR, Ericsson
varudelsystemen BC (Base station Control), LRS
Cables AB, SL/ECA/N/H Elisabet Roos, 172 87
(Logical Resource Support) och BLIB (Base Station Sundbyberg, recruftinentsi@exl.eca.ericsson.se.
Library), i vilka radiobasens trafikala funktioner realiseras. Nu söker vi två
ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD
• I rollen delsystemansvarig ingår bl a att vara delsystemarkitekt, att vara den tekniska experten på
delsystemet att vara länken mellan det systemarbete som görs på RBS Node-nivå och det designarbete som görs i delsystemet Exempel på arbetsuppgifter är upprätta och underhålla en delsystembeskrivning samt en lista över förbättringar på del-

KONTAKTEN NR 19 2000

Forskning

• Vi behöver nu förstärka vår kompetens och numerär inom området radio network performance
measurement Sektionen arbetar intimt tillsammans med TEMS (Test mobile System) organisationen inom Ericsson. Vi är världsledande inom området prestandamätning för mobila system. Fokus i
vårt arbete är mätningsalgoritmer för radioprestanda parametrar ex. signal-störförhållande (C/I), audiokvalftetsmätning för cellulära system och dataanalys av stora mängder mätdata för presentation
och felsökning. Tal-över-IP och streaming för cellulära system är nya områden som vi studerar. QoSmätning för IP-baserade radionät är också ett hett
område.
Vill du vara med och vidareutveckla området Radio network Performance på Ericsson Research i
Luleå? Vi söker dig som är intresserad av att jobba
inom en industriforskningsorganisation med radio
access. Vi vill att du skall vara intresserad av att skapa algoritmer och koncept och se dessa bli produkter.
Vi tror du vill lära dig allt inom ditt teknikområde.
Avdelningen Radio Systems Development som arVi söker dig som har en vilja och förmåga att analybetar med produktutveckling inom mobikelefonisera och förstå komplexa problem samt trivs med
system för de amerikanska och japanska marknaatt vara kreativ och ta egna initiativ.
derna, söker
Vi tror att du är civilingenjör eller liknande inom
något av områdena elektro, data eller teknisk fysik
Testmiljöansvarig
och gärna med specialinriktning mot radio/datakommunikation, signalbehandling eller dylikt
• Vi är nu på väg in i utvecklingen av tredje generationens mobilsystem, och behöver förstärkning i
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Kontakta: Gunnar Heikkilä, 0920-20 27 69,070590 66 73, Gunnar.Heikkila@epl.ericsson.se. Ansökan: Forskning, RNP, Ericsson Erisoft AB, Box 920,
971 28 Luleå, personal@epl.ericsson.se.

synpunkt Du har en stor teknisk bredd och ett
starkt intresse att systemera fram konnumikationslösningar som passa såväl operatören som
slutanvändaren i hemmet Du bör ha kunskap och
erfarenhet av datakommunikation, gärna över Ethernet Har du dessutom erfarenhet av IP- telefoni.
Bluetooth, Wireless LAN eller Optoteknik så är det
ett plus.
Contact Paul Wied, +46 8 404 79 88,
Personliga egenskaper vi värdesätter högt är
paul.wied@era.ericsson.se. Application: Printed Cirkommunikationsförmåga, lyhördhet ödmjukhet
cuit Board Design Engineer, ref nr: R/H1489, Ericsoch kamratanda. Dessutom vill vi att våra arson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgbetskamrater har ett liv vid sidan av jobbet där var
ren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUoch en kan finna inspiration och livsglädje. EfterWRN @era.ericsson.se
som vi eftersträvar en jämnare könsfördelning och
de flesta av våra medarbetare är män vill vi särskilt
uppmana kvinnor att söka dessa tjänster. VI komERICSSON BUSINESS INNOVATION AB,
mer att flytta från Sundbyberg till nyrenoverade loSUNDBYBERG
kaler vid Telefonplan runt årsskiftet
Från FolkhemtillIT-hem. Ericsson Business Innovation är ett nystartat bolag med uppdrag att initiera
Kontakta: Kjell Linden, 08-404 55 22, Kjell.Unoch utveckla affärs idéer som har potential att bli
Our PU-WRN product unit develops new systems
and products for Ericsson's future broadband cellu- ny kärnverksamhet inom Ericsson. Venture Resi- den@inn.ericsson.se. Ansökan: System Architecture/System Design RCS, Ericsson Business Innovalar telephony systems, based on WCDMA. We use dential Gateways for Ethernet ansvarar för bredbandskommunikation i hemmet Vår produkt är en tion AB, SG/INN/H Anneli Åkesson, 164 80 Stockthe latest most efficient methods and tools in our
holm, AnneliAkesson@inn.ericsson.se.
hemmabox avsedd för anslutning av PC för breddesign environment We are expanding rapidly
and our Design Support division for Printed Circuit bandsinternet och två telefoner (IP telefoni). Till
Board Design needs extra additions soon as pos- boxen hör en Manager varifrån operatören kan
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
övervaka och konfigurera. Vi ligger nu i startgrosible.
pen för att vidareutveckla konceptet som visat sig
mycket attraktivt på marknaden.

tions. Following up with customers to achieve
dear-cut closures. Maintaining contacts with external vendors.
You will need extensive knowledge of UNIX or
NT. Programming experience is required. We would
be especially pleased if you had experience in
ERICSSON 1NF0TECH AB, KARLSTAD
script programming, C, C++, Java and SS7 technoEricsson Infotech is responsible for all development logy. Naturally, a support engineer must also be abof signalling for open systems within Ericsson. This le to work with our customers in a proficient, servientails that we also develop signaling solutions for ce-minded manner.
third-generation mobile systems and the new integrated network topology. We work both with
Contact: Ulf Söderberg, 054-29 48 41, urf.soderwell-established technologies such as SS7 and
berg@ein.ericsson.se. Application: Support Enginewith the technological solutions of the future, such er - EIN/N, Ericsson Infotech AB, KS/EIN/H - Karin
as SIP and H323, for example. Our products are
Tetzlaff, Box 1038,651 15 KARLSTAD, karin.tetzbased on portable protocol stacks for open platlaff@ein.ericsson.se.
forms, which represent Ericsson's primary customer
solutions for operators.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Support Engineer

• For our SS7 operations, we need to reinforce our
team of support engineers. You will have dose
contact with our customers within the Ericsson
concern. This entails considerable opportunities for
travel and for meeting Ericsson colleagues all over
the world. Your duties will be varied and give you
the opportunity to gain systemlevel knowledge of
our entire portfolio of SS7 products. For us, partiripating in the testing and installation phases of our
development projects is a natural way of transferring knowledge to support engineers. Typical duties
for support engineers are: Answering usage questions relating to our products. Logging and recreating problems in our test environment Correcting
problems or providing instructions for correcting
problems. Registering solutions and corrective ac-

Previous experience with Mentor Graphics is required. Some experience of UNIX environment
VeriBest autorouting, and Valor is desirable. The job
requires contact with other design centers at Ericsson, so good English skills are a must Stress tolerance, independence and initiative are also critical.

Design Engineer

UMTS Tester

• We are looking for someone to assist in the layout and routing of RF radio, dense Digital, and high
speed logic designs. Daily tasks will consist of working from the end of Schematic capture, through
the input of the post processing documents into
our archival system. Some Library verification will
be necessary also.

• Vi söker ett flertal nya personer till vår UMTS
system integration/verifieringssektion med ett NetHead tänkande som är intresserade att jobba i en
miljö som innehåller både 2G Mobiltelefon! (GSM,
GPRS, PDC), 3G Mobiftelefoni (WCDMA) och Datakommunikation.
Vi är idag ansvariga för att bygga ihop ett komplett 3G mobilnätverk (från mobilterminal till appli-

System Architecture/
System Design
• Du kommer att ingå i ett systemledningsteam
där ni tillsammans tar fram systemlösningar och
utifrån dessa formulerar krav som gör systemet
konkurrenskraftigt ur funktionalitets och kostnads-

Management of mobile networks
for the future!
Tester

We create systems for managing the cellular telecommunica-

Take the opportunity to work with open systems,

tion networks of tomorrow in the core of Ericsson's business.
Right now, we are looking for new colleagues to join us, as As a Tester, you will get an excellent overview of

UNIX, Sybase N T and the latest within Mobile Net-

we need to strengthen our organization to meet the challengesthe complete system developed by the design units
from the wireless market in the transition to 3G. We value within SVF/H, which is a good start for a career

Our products are used over the whole world, which

personal development and are looking for people that would within the GSM OSS area. The ideal candidate is conlike to fulfill their dreams together with people driven by scientious and observant, and has previous experience
of software testing. Previous experience of working

engagement and passion.

We are recruiting in all areas from product management with the Unix and Windows N T Operating Systems
through development to systems integration. We are today is an advantage.
located at Kungsholmen but are in the transition to Telefonplan south of Stockholm.

For more information please contact:
Tomas Thoren, phone +46 (0)8 685 20 44
Pär Dahlin, phone +46 (0)8 685 23 29

Configuration Manager

Elisabet Grahl, phone +46 (0)8 404 51 02

works. Continues competence development is offered.
gives opportunities to international contacts and work.
For more information please contact:
Thomas Friberg, phone +46 (0)8 685 26 83
Henrik Ögren, phone +46 (0)8 685 21 37
Send your application, not later than Dec 15, to:
Ericsson Radio Systems AB
Elisabet Grahl, SV/HS
164 80 Stockholm

As Configuration Manager you will be responsible for
planning, compiling and version handling of the products delivered by the design units within SVF/H.
You will hold a key position within the unit, enabling
our projects to release and archive products in a complete and timely manner. The ideal candidate is a service-minded, customer-oriented and quality-conscious
person with an outgoing personality and a well-developed ability to co-operate.
You will work closely with project managers and
will need to stay up-to-date on what every member of
a project team is producing. Good knowledge of Unix
is a requirement. Knowledge of C+ + , ClearCase and
the Ericsson systems PRIM/GASK is an advantage.
At SVF/HM, which responsibility is maintenance of
software developed for managing telecommunications
networks, we understand and appreciate the key role
that a Configuration Manager has in producing high
quality products.

Test environment support
Systems Verification Unit is responsible for System
Test of Telecom Management Systems for 2nd and 3"1
generation Mobile Telephony Networks. The unit is
also responsible for Test methodology and to build
up, support and maintain our Test Environment. We
now need to strengthen the Unit within Test Environment.
Within Test Environment Support, You will build
up and maintain the equipment within our test lab
and support the projects. To create a realistic environment, the test lab consists of various type of HW, such
as AXE, SUN and tools. To manage this complex
work you need skills in a lot of different areas such as
AXE10, GSM-BSC, Unix, TCP/IP, X.25 and more.
You shall have experience in one or several of the
areas above, be open-minded, willing to cooperate
and willingness to change, since we are working in a

For more information please contact:

very dynamic environment. Technical Gymnasium

Tomas Thoren, phone +46 (0)8 685 20 44

and/or University degree and good knowledge in

Elisabet Grahl, phone +46 (0)8 404 51 02

English are required.

Make yourself heard.

ERICSSON gÉ
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kationserver) och prova det innan det skall leveras
till kund.
Du kommer att få jobba med bl.a. följande utrustning; AXE växlar, GPRS noder, access server
(Tigris), routrar (Torrent Cisco, Effnet Bay), swftchar (Extreme), firewalls, servrar SUN/NT med applikationer som DNS, Mail, WWW, WAP och avancerade testhjälpmedel (Sniffers, Trafik generatorer). VI
har ett nära samarbete med Ericssons lokalbolag i
hela världen så goda utvecklingsmöjligheter finns.
Har du idag Mobiltelefon! eller Datakommunikation eller UNIX kunskaper kan du vara rätt person
för oss. Komplementerande utbildningar i dessa
områden får du av oss. Vi förutsätter att du har god
samarbetsförmåga och kreativitet En god arbetsmiljö med arbetstillfredsställelse, en bra utbildning och utvecklingsmöjligheter finner du hos oss.
Vi ser gärna att personer med några års arbetslivserfarenhet också söker. Vi har redan ett flertal
kvinnliga medarbetare och ser gärna att vi blir fler.
Du bör ha högskolekompetens i inriktningen el-tele/data eller motsvarande.
Kontakta: Bert-Ola Andersson, 08-757 26 17,
0709-860 293, BertOla.Andersson@era.ericsson.se. Ansökan: UMTS
Tester, More Netheads, IN106, Ericsson Radio
Systems AB, FZ/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM,
ann.beer@era.ericsson.se.

Mekanikkonstruktör TDMA
• Vi söker en mekanikkonstruktör som tillsammans med RF-konstruktörer ska konstruera och dokumentera lösningar för våra utrustningar, dvs olika
typer av filter och combiners för TDMA Du kommer
att delta i utvecklingsprojekt samt ibland delta i och
även driva utredningar med avseende på mekaniskt produktframtagning.
Lämplig erfarenhet är civil- eller högskoleingenjör eller erfaren konstruktör. Erfarenhet av 3-D
CAD-system (gärna Unigraphics) är önskvärt Har
du även erfarenhet av mekanikkonstruktion för
gjutgods, finmekanik och massproduktion är detta
meriterande. Vi tror att du är en initiativrik och noggrann person med stor social kompetens och uthållighet Har du lätt för att arbeta i grupp, då kommer du att trivas hos oss!
Kontakta: Thomas Nordlander, 08-404 69 8 1 , Pia
Bolmgren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: Mekanikkonstruktör TDMA, Ericsson Radio
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93
Stockholm, lobb@rsa.ericsson.se.

Radiokonstruktör till TDMA
• Radiokonstruktörens arbetsuppgifter innefattar
konstruktion av bl a lågbrusiga förstärkare, RF-testloopar, signalkombinering och filtrering. Du kommer att delta i framtagning av produkter från specificering till produktifiering. I arbetet ingår specificering, simulering, framtagning av prototyper, verifiering, dokumentation och problemuppföljning. Vidare ingår kontakter med uppdragsgivare, produktionsenheter och leverantörer. Arbetet sker i projektform och vi erbjuder goda möjligheter till utbildning och personlig utveckling.
VI söker dig som är civilingenjör elektro/teknisk
fysik eller har motsvarande kompetens. Kurser eller
erfarenhet inom radioteknik eller mikrovågsteknik
värderas högt Erfarenhet av konstruktionsarbete är
önskvärt Datorvana i allmänhet och vana vid simuleringsverktyg i synnerhet är meriterande. Vi vill att
du har goda kunskaper i engelska, både tal och
skrift Som person är du initiativrik, målinriktad, drivande och har lätt för att samarbeta. Vi söker dig
som ser utmaningar där andra ser problem.
Kontakta: Magnus Marthinsson, 08-757 1571, Pia
Bolmgren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: Radiokonstruktör till TDMA, Ericsson Radio
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG
Ericsson Cables AB, är en kunskapsbaserad organisation med stor erfarenhet av kabel och nätlösningar. Vi erbjuder system och lösningar för terminering och skarvning i telekom- infokom- och kraftnät Network Technologies, inom Ericsson Cables,
är ett bolag på idag ca 1100 medarbetare. Läs
mer om oss på vår internetsajt:
www.ericsson.se/cables.

Utvecklingsingenjör
• Teknikdivisionen inom Network Technologies
består idag av ca 140 medarbetare fördelade på ett
antal avdelningar och sektioner. Till vår sektion Test
och Verifiering söker vi nu en Utvecklingsingenjör.
Arbetet innebär att deltaga i våra produktutvecklingsprojekt genom att ansvara för planering och
genomförande av verffieringar av våra nya produkter. Verifieringarna kan vara både teoretiska (analyser, beräkningar) och praktiska (provningar). Delta-
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gandet i utvecklingsprojekten innebär också att du
har ansvar för att följa upp och föreslå förbättringar
efter genomförda verifieringar. I tjänsten ingår också att utveckla provningsmetoder genom egna studier samt kontakter med lämpliga partners inom
och utom Ericsson. Provningarna utförs i divisionens egna laboratorium samt i andra Ericsson laboratorium eller hos externa företag.
Lämplig bakgrund är civilingenjör inom fysik, materialteknik eller motsvamde. Egenskaper som erfordras är analytisk förmåga, nyfikenhet noggrannhet och kvalitetskänsla. Tidigare erfarenhet från verifieringsarbete är meriterande. Vi är för närvarande
7 personer på sektionen som varvar hårt arbete
med glada upptåg och som ser fram emot att få in
en ny medarbetare i vårt gäng.
Kontakta: Viktoria Arwidi, 08-764 0550, viktoria.arwidi@eca.ericsson.se, Tomas Karlsson, 08-764
0812, tomas.karlsson@eca.ericsson.se. Ansökan:
UTVECKLINGSINGENJÖR, Ericsson Cables AB,
SL/ECA/N/H Elisabet Roos, 172 87 Sundbyberg,
recruitmentsl@ex1 .eca.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Du är en ledare som varit med ett tag och kan bidra med värdefull kunskap och erfarenhet Du känner till att inom integrering och verifiering ansvarar
vi för att för första gången sätta ihop, integrera, de
produkter som tas fram inom PU-WRN, produktenheten Wideband Radio Networks. Sedan tar vi reda på, verifierar, hur produkterna klarar kraven
som ett komplett system, vi behöver växa snabbt
och effektivt och Du får vara med om att bygga
upp en sektion. Inom avdelningen arbetar vi i
team för olika utvecklingsprojekt med Integration,
Funktions- och Systemverifiering av den J.e generationens basstationer, RBS WCDMA

Sektionschef
• Avdelningen, som idag består av tre sektioner, är
en ung växande organisation med hela världen
som marknad. Vi sitter i Kistas modernaste lokaler.
Avdelningen präglas av kreativitet och nyfikenhet
och vi månar om mångfald. Som sektionschef arbetar du med att leda personal och verksamhet Varje
sektion arbetar aktivt med kompetensutveckling
genom olika program. Nu söker vi dig som vill vara
med att forma din och Ericssons framtid! Vår vardag inom l&V består av varierande arbetsuppgifter
bl a felsökning, analys, problemlösning m m. Därför
behöver vi inom RBS l&V en erfaren ledare med
förmåga att utvecklas med den nya tekniken. Känner du att du kan bidra? Du är civilingenjör med inriktning el-tele, eller motsvarande. Goda kunskaper
i engelska är ett krav. Vi tror att du vill vara en god
coach. Vidare krävs god samarbetsförmåga, goda
ledaregenskaper och ett intresse för människor.
VI står nu inför ett generationsskifte inom mobiltelefonin, där 3:e generationens mobirtelefonisystem kommer att skapa helt nya möjligheter för
människor att kommunicera med varandra. Tekniken bakom tredje generationens bredbandiga mobiltelefonisystem kallas för WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access. Med samma teknik
kan du använda din mobiltelefon till att surfa på internet videokonferera, skicka fax, läsa E-mail, prata
e t c Detta Ericssons viktigaste projekt leder utvecklingen och är en del av Sveriges framtid.
Kontakta: Sören Norberg 08-404 26 53,
soren.norberg@era.ericsson.se, Heidi Svärd, personal, 08-404 95 78, heidi.svard@era.ericsson.se. Ansökan: Sektionschef för RBS Integrering & Ver., ref
nr: FR/H 1762, Ericsson Radio Systems AB,
Kl/ERA/FR/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.
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ERICSSON COMPITEX AB,
GÖTEBORG/MÖLNDAL
Ericsson CompitexAB är ett
programvaruföretag
på stark frammarsch med designcenters bl.a. inom
Mobilt Internet, GSM och nästa generations mobiltelefonsystem 3C. Inom vår produktutveckling samarbetar vi självklart med andra enheter inom
Ericssonkoncernen i Sverige såväl som globalt Vi
är ett helägt dotterbolag inom Ericssonkoncernen.
Just nu är vi ca 160 anställda varav 25% är kvinnor. Snittäldem hos oss ligger pä ca 30 år. 40% är
småbarnsföräldrar och vi har medarbetare från
mer än 15 olika länder. Vi arbetar bl.a. med Windows NT, Unix, C/C++, Java, Erlang, SS7, ISDN, 1Pprotokoll och Rational Suite.

Systemarkitekt
• Till ett antal av de projekt vi driver inom Compitex söker vi systemarkitekter. Som systemarkftekt
arbetar du dels i inledande faser av våra produktutvecklingsprojekt dels är du med och skapar/vidareutvecklar nya tekniker, produktidéer och standards. Du deltar aktivt i de tidiga faserna av produktutformning och systemdesign, men har även
ansvar under utvecklingen, där du fungear som
gränssnitt mellan Product Management och utvecklingsorganisation. Du är med och drar upp de tekniska riktlinjerna för de produkter vi tar fram inklu-

sive inledande tekniskt säljstöd. Du har förmåga att
se helheten i tekniskt komplexa system, och lätt för
att uttrycka dig i tal och skrift
VI söker dig som har teknisk akademisk utbildning, och som hunnit få några års erfarenhet av
mobirtelefoni, tele/datakommunikation och systemutveckling. Vi tror att du är drivande samt måloch resultatinriktad och trivs med att ha det övergripande ansvaret Eftersom arbetet innebär många
kontakter inom och utom företaget måste du ha
lätt för att samarbeta, samt dessutom ha goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Anders Holmkvist 031-709 90 42, Dafina Ivanovska, 031-709 9138, Rickard Borgström,
031-709 9057. Ansökan: Systemarkitekt - Ref. Nr
00/24, Ericsson Compitex AB, Personalavdelningen, Wallinsgatan 6,431 41 Mölndal, info@egs.ericsson.se.

Teknikinformatör
• Till ett antal av våra utvecklingsprojekt inom
Compitex söker vi personal med kompetens inom
Teknikinformation-Customer Product Information
(CPI), beredda att deltaga vid utveckling och hantering av CPI i utvecklingsprojekt Storleksmässigt
förekommer allt ifrån små, korta projekt engagerande enstaka personer under några veckors tid, till
större, upp till flera års löptid, och med upp emot
50 personer inblandade. Bland de projekt vi f.n. har
behov inom kan nämnas: GGSN utveckling av
GGSN-noden för att tillhandahålla paketdata funktionalitet i 2G (GPRS) och 3G (W-DCMA) mobildatanät SMS för GSM/TDMA/CDMA, en SMS-server
för de flesta mobilnäten som kräver ständig vidareutveckling för att möta kraven från den explosiva
SMS marknaden. Många kontakter och resor över
hela världen. Wireless email VI utvecklar applikationer för mobilt Internet baserade på web- och
WAP-teknik. Wireless email är en av dessa.
VI söker dig som är högskoleutbildad inom data/telekom eller liknande (min 120p), med goda
kunskaper om Produktdokumentation (CPI) samt
intresse av tekniska system. Det är viktigt att du
som teknikinformatör upparbetar en god produktkännedom där du ofta fungerar som informell testare/tyckare. Som sådan känner du ansvar för att
produkten har enhetliga andvändarinterface etc
Det är också viktigt att du etablerar ett gott samarbete med utvecklama som i mångt och mycket förser dig med information.
Kontakta: Mats Slunga, 031-709 9191, Patrik Gustafson, 031-709 9064. Ansökan: Teknikinformatör,
Ericsson Compitex AB, Personalavdelningen, Wallinsgatan 6,431 41 Mölndal, info@egs.ericsson.se.

Project Managers
• We are providing consulting services and system
integration to telecom operators globally. Our solutions are based on products from partners such as
EHPT, HP, Solert, Architel and LHS. Projects are currently executed in Germany, Italy, Ireland, Mexico,
US, Pakistan, Sweden, Finland, Chile, Poland and
Greece. Ericsson's growing business in WAP, e-commerce, UMTS and IP Telephony is a strong foundation for our success as providers of turn key solutions in Billing & Service Provisioning.
We need: Customer Project Managers Solution
Managers System Integrators
Contact: Jörgen Olsson, 031-747 3602,
jorgen.n.olsson@emw.ericsson.se, Kjerstin Ljungqvist 031-747 4869, kjerstin.ljungqvist@emw.ericsson.se. Application: Telecom ManagementBilling&Customer Care.Service Provisioning, Ref No
00-263, Ericsson Microwave Systems AB, Human
Resources, 431 84 MÖLNDAL, jobs@emw.ericsson.se.

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
KARLSKRONA

Designers Mobile Prepaid
Den stora efterfrågan på våra produkter gör att vi
nu behöver förstärka vår design organisation med
ett antal designers. Förstärkningen skall helst vara
en mix av både erfarna designers och nyexaminerade. Har du goda kunskaper i UNIX, C++ samt
objektorientering så är du en av de vi letar efter.
Erfarenhet av CORBA, Java, UML och öppna
system ser vi som ännu ett plus.
• Arbetet innebär att du finns med i projekten redan från kravanalys till design och test det finns
också möjlighet att fokusera på delar av designflödet För att du skall trivas hos oss bör du ha lätt att
samarbeta, ha känsla för planering samt vara beredd att ta ett större ansvar när det behövs. Ericsson Software Technology AB utvecklar produkter
och tjänster med den senaste tekniken inom mobirtelefoni, företagskommunikation och programvaruteknik.
Vi är ett ungt och expansivt företag med ca 800
anställda. Huvudkontoret finns i Karlskrona men vi
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har också kontor i Ronneby, Malmö, Sundbyberg
och en distansarbetsplats i Kalmar.
Kontakta: Katti Sundelin, 0457-775 83, Ingrid Håkansson, 0457-775 38. Ansökan: Designers Mobile
Prepaid, Ericsson Software Technology AB, Human
Resource and Administration, Box 518, 371 23 Karlskrona, Job@epk.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Elektronikkonstruktörer/
teamledare
• VI söker hårdvarukonstruktörer/teamledare med
design av digitalelektronik som specialitet och
minst ett års erfarenhet av kortkonstruktion. Antingen vill du själv ta designen från schema till och
med producerat kort eller så vill du leda ett team
som gör d e t Vi har många spännande år framför
oss och vill att du är med!
Kontakta: Richard Wiedenkeller, 08-4047569, richard.wiedenkeller@era.ericsson.se. Ansökan:
Elektronikkonstruktörer/teamledare, ref nr:
FR/H 1738, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD
På avdelning Wireless Internet utvecklar vi
mjukvaruprodukter inom Internet Technology området bl a för WAP och Personal positioning. Vi behöver nu förstärka vårt produktområde med fler
målmedvetna medarbetare som liksom vi trivs
med att arbeta i en kreativ miljö i teknikens absoluta framkant Hos oss får du möjlighet att vara
med och skapa framtidens mobila
interneprodukter.

Systemarkitekt/
Design Manager
• Som Systemarkitekt/Design Manager är du tekniskt ansvarig för ett eller flera SW-utvecklingsprojekt Du är med och drar upp de tekniska riktlinjerna för de produkter vi tar fram och tar en aktiv del i
våra projekt inklusive inledande tekniskt säljstöd.
Du blir projektledarens 'högra hand' i alla tekniska
spörsmål. Du har förmåga att se helheten i tekniskt
komplexa system. Du har erfarenhet av systemutveckling inom Intemetområdet med beståndsdelar
som webservers, proxies, datakommunikation och
databaser i Unix och/eller Windows NT miljö. Extra
meriterande är kunskaper inom web applikationsutveckling (ex servlets), designtekniker som CORBAoch COM och mobil kommunikation (ex. GSM,
UMTS).
Du är förmodligen högskole-/civilingenjör, som
du har kompletterat med 3-5 års erfarenhet av
systemutveckling. Du skall ha ett stort intresse i att
utveckla tekniskt komplexa system på ett sådant
sätt att användning och underhåll blir enkelt Som
person är du drivande, ansvarstagande och teknikorienterad. Du har initiativförmåga och tycker om
att arbeta med både teknik och människor.
Kontakta: Anna Brodd, 054-29 43 54,
Anna.Brodd@ein.ericsson.se. Ansökan: Systemarkitekt/Design Manager - Internet Technology, Ericsson Infotech AB, KS/EIN/H - Mikael Olofsson, Box
1038,651 15 Karlstad, Mikael.Olofsson@ein.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
We're Mobile Enterprise, a fast-growing product
unit at Ericsson. We combine the mobility of CSM
with the power of the Internet into a single Voice
Over IP/CSM system, known as CSM on the Net
Based on open systems using standard HW servers, 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. Our customers are
CSM operators, Service providers and Enterprises.

Product Managers
• We are looking for Strategic and Operative Product Managers who have the capabilities to drive
the development of GSM on the Net as well as
enabling sales of already released products by supporting our marketing and sales personnel. As strategic product manager you will be responsible for a
products total profitability during the complete lifecycle in accordance with specified profitability goals. You will analyse the market needs and translate this into product plans, product requirements
and offerings. You will prepare business cases for
development value argumentation and pricing
strategies for the market You probably hold a University degree and have several years of relevant
experience in product management or other commercial areas. You have the ability to understand
and translate customer needs into product requirements. The ability to communicate (both internally
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and externally) is therefore very important Experience from developing products on open platforms
is valuable as well as specific competence matching the competence areas listed below.
Depending on your interest and background we
can offer you a challenging position as product manager in a number of different competence areas
such as: System infrastructure (Building practise,
HW/SW server platform, IP infrastructure, H.323 core). Telecom networking (Inter-working with other
telecom networks). Wireless access (GSM, UMTS,
Bluetooth, etc) System features (O&M, Billing, Provisioning, Security). End-user applications and services (developed by Ericsson). 3rd party applications and application development environment
Terminals and accessories (GSM, fixed IP phone,
PQ.
Contact: Jan Hellström, +46 8 404 58 35, jan.hellstrom@era.ericsson.se. Application: Strategic Product Managers ref no 00-14, Ericsson Radio
Systems AB, SG/H Cecilia Jettel, 131 89 STOCKHOLM, jobs.gsmonthenet@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM

nader, från analys av kundkrav till installation av
färdig produkt hos våra kunder. Vi kan erbjuda
omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter i en
dynamisk organisation med stora möjligheter att
påverka arbetsformerna.

SW Designer
• Vi söker dig som är SW Designer och som är intresserad att utveckla SW inom skiftande teknikområden, såsom Internetapplikationer, GUI, kommunikation, Internet WAP, utvecklingsmiljöer, etc Vi arbetar med Java och C/C++. Du skall ha:minst 2 års
erfarenhet av programvaruutveckling i Java och GUI
viss kompetens inom datakommunikation och utveckling av Internetapplikationer.
Utvecklingsarbetet bedrivs i en liten grupp som
har totalansvar för kravanalys, systemdesign, implementation och test Vi erbjuder utvecklande och
omväxlande arbetsuppgifter. Jobbet innebär goda
utvecklingsmöjligheter inom mobilt Internet Viktiga personliga egenskaper är initiativförmåga, drivkraft flexibilitet kunna jobba i grupp och självständigt
Kontakta: Malek Yayo, 08-404 3554. Ansökan: WaplDE designer - Malek Yayo. cool.jobs@bctericsson.se.

Vill du vara med och leda utvecklingen av Mobilt
Internet? Kista Design Center utvecklar produkterna WAP Gateway och WaplDE, WAP Gateway knyter samman det mobila nätet med Internet; Wapl- ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ
DE är en utvecklingsmiljö som möjliggör utveckling
Product Unit IP Telephony is responsible for IP Teav mobila tjänster för WAP. Vi är cirka 70 personer
lephony products and solutions, we are part of Buoch jobbar i projekt som sträcker sig över 6-9 måsiness Division Data Backbone & Optical Networks.

Our mission is to establish Ericsson as a market leader in the emerging IP Telephony market Our
first set of products are today commercially
deployed around the world, major customers include Delta Three and Interoute. The PU has activities
in Sweden, Norway and USA Within thePUwe have some of Ericssons most experienced IP personnel. The location for this assignment is Älvsjö in
Stockholm. For the unit Verification and Validation
within Solutions Integration and Support we are
now looking for:

System Test Engineer
• The Verification and Validation unit is responsible for System Integration and Test Quality of Service measurements and Solution Integration activities, that is for example: Robustness tests. Configuration tests. Stability tests. Capacity measurements.
Voice and Fax quality measurements. Dimensioning
guidelines of both the IPT system and of solutions
built by combining IPT with other products.
As System Test engineer you will work with our
total solutions as well as advanced test tools, both
third party and our own internally developed tools.
The test tools will be used for both automating the
test process but also for protocol analysis and traffic generation. You can expect continuous personal
development with technical challenges and technology in the forefront The system components
are built on built-in systems running on OSE delta
and Solaris. The code are in C++ and Java.
You probably have a degree from a technical university or comparable knowledge gained from work

experience. We believe that you fulfill some of the
areas below Telecom and/or datacom technical
competence, i.e. PSTN/ISDN, H323, Routers/Switches, TCP/IP, SIP, SS7 etc NT or Unix competence,
MCSE certificate or similar is a plus Cisco certification is also a plus English in writing and speaking
Focus on actions, results and quality Flexible Internal Product
Contact: Lars Romin, 08-719 10 48. Application:
System Test Engineer, Ericsson Telecom AB,
ÄL/ETX/D/H Katarina Cleve, 126 25 Stockholm, katarina.deve@etx.ericsson.se.

IP Network and Quality off
Service Engineer
• As an IP Network and Quality of Service engineer you will work with our total solutions from a Quality of Service point of view. This means that you
will drive the capacity and dimensioning issues
both practically in the lab and theoretically by building models simulating a real network in operation
with characteristics such as Jitter, Delay, Packet loss
etc You can expect a challenging work with continuous personal development The system components are built on built-in systems running on OSE
delta and Solaris. The code are in C++ and Java.
A degree from a technical university would be
preferable. We believe that you fulfill some of the
areas below Telecom and/or datacom technical
competence, i.e. PSTN/ISDN, H323, Routers/Switches, TCP/IP, SIP, SS7 etc NT or/and Unix Cisco

Management of mobile networks
for the future!
System Manager

We create systems for managing the cellular telecommunica-

tion networks of tomorrow in the core of Ericsson's business.
Right now, we are looking for new colleagues to join us, as As a System Manager you are an essential part in

statement for the product. You are actively involved
in both planning and follow up of the development
projects, and are independently handling contacts

we need to strengthen our organization to meet the challengesdeveloping the future business for the unit with your
ability to quickly delve into front-end technologies

with customers, resellers and partners.

personal development and are looking for people that would and make technical investigations. All or a part of the
like to fulfill their dreams together with people driven by future direction of our unit has a 3G focus.

understand and explain complex system solutions.

Currently we are responsible for handling the

ence from software development and the mobile tele-

from the wireless market in the transition to 3G. We value

engagement and passion.

We are recruiting in all areas from product management requirements for a large telecommunication managethrough development to systems integration. We are today ment system (GSM OSS). We issue and analyze the
located at Kungsholmen but are in the transition to Telefon- consequences of changes during the development project, and assist in handling trouble reports and other

plan south of Stockholm.

You have an outgoing personality and are able to
Probably you have an engineering degree and expericom business.
For more information please contact:
Elisabeth Karlow, phone +46 (0)8 685 26 41

system issues found in development and during FOA

Project Manager

usage. We develop models to plan the load the system

Send your application, not later than Dec 15, to:

must be able to handle.

Ericsson Radio Systems AB

A Project Manager plans and executes a development

You have previous experience from system mana-

project. You are responsible for the content, budget

gement, or suitable product management or design

and time plan for the project. You will lead a project

experience. Besides technical knowledge, you have a

team of software engineers, systems integration engi-

strong drive and like to co-operate with many inter-

neers, technical writers, function testers and CM per-

faces throughout Ericsson. You are able to communi-

son. You will be able to take a technical discussion

cate with designers, but also with less technically

with them, and motivate the team to reach its goals.

fluent persons.

You have experience from software development and
project management in a constantly changing environment.

For more information

Elisabet Grahl, SV/HS
164 80 Stockholm

please contact:

Niklas Jacobsson, phone +46 (0)8 685 22 56
Göran Ihs, phone +46 (0)8 685 20 73

You are a person of action with much integrity and
you are a natural leader. In our world of short deve-

Product Manager

lopment times and constantly changing pre-requisites,
it is a must to collaborate and listen to customers needs
as well as defending your project's ability to reach its
goals.
This job offers the possibility to grow and learn in
a dynamic environment. You will also be involved in
line improvement projects as we are constantly improving our processes to increase organizational efficiency.

As the product manager you identify new market opportunities and ensure that your products meet the demands
of the market - Mobile Telecom operators all over the
world.
You are responsible for product strategies, positioning and planning of releases over the whole product
life cycle, the activity spans from market research to
specifications of detailed requirements in develop-

For more information please contact:

ment projects. An important task is to prepare finan-

Niklas Jacobsson, phone +46 (0)8 685 22 56

cial input for investment decisions, both cost and

Susan Cohen, phone +46 (0)8 685 21 02

revenue estimations and managing the profit and loss

Make yourself heard.

ERICSSON

^
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dande, är idag ett mycket expansivt produktområ-ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
Microwave Systems AB, Personal och Organisation,
de både vad gäller teknologi för installation av op-GÖTEBORG/MÖLNDAL
431 84 Mölndal, jobs@emw.ericsson.se.
tiska transmissionsnät samt teknologi för produk-Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
knowledge Some theoretical networking competion av optiska komponenter såsom WDM-kompotence, queuing theories, Erlang, etc English in wriEricsson för försvarselektronik och mikrovågskomUtvecklingsingenjör
nenter, optiska gyron mm. Våra produkter har avting and speaking Focus on actions, results and qumunikation samt är centrum för Ericssons forsksättning i hela världen. I och med detta finns möj-ning och utveckling inom mikrovågsteknik och Enheten för Radarsystem har det totala systemanality Flexible If you miss some of the knowledge
ligheter att arbeta utåtriktat i möten med partnershöghastighetselektronik Vår enhet, FY/K, utvecklar
above but are a determined person, we can offer
svaret för de produkter vi utvecklar. Vi ansvarar
frän hela världen. Det interna arbetet bedrivs oftasignalbehandling
i
you training in these areas.
mot kunden för kravdefinition och systemverifieroch radarstyrning för markbaseprojektform där tekniker från flera olika discipliner
rade, fordons- och fartygsburna, radarsystem. ing av dessa produkter. Enhetens arbetsuppgifter
samt medarbetare från företagets alla olika funkomfattar även utveckling av testmetoder, testutContact: Lars Romin, 08-719 10 48. Application: IP
tioner deltar. Vidare finns det utrymme för strate- Vi arbetar främst med de två produktfamiljerna rustningar och programvara för utvärdering och
Network and Quality of Service Engineer, Ericsson
GIRAFFE
och
ARTHUR.
GIRAFFE
år
en
spanings
och
giskt utvecklingsarbete, oftast i samverkan med
analys av mätdata.
Telecom AB, ÄL/ETX/D/H Katarina Cleve, 126 25
andra verksamheter inom koncernen eller externtövervakningsradar för främst luftmål, men det
Stockholm, katarina.cleve@etxericsson.se.
finns även varianter med funktionalitet för att överDå vi arbetar inom den starkt expansiva kommunivaka ytmål. ARTHUR år en artillerilokaliseringsra-• På Enheten för Radarsystem kommer du i första
kationsbranschen är tempot oftast högt och målen
dar vars uppgift är att lokalisera artilleriprojektilerhand att arbeta med konstruktion av testutrustning
ambitiösa.
Speech quality Engineer
och beräkna utskjutningsplats och nedslagsplatsoch hjälpmedel för systemverifiering. Detta innebär
konstruktion av både hård- och mjukvara. Arbetet
för projektilerna.
• As a Speech quality engineer you will work with
Processingenjör
genomförs ofta självständigt, men i nära kontakt
our total voice and sound solutions from a Quality
Båda dessa produktfamiljer genomgår nu ett utmed systemverifierare och delsystemkonstruktörer.
• Du kommer att arbeta med mätning och utvärof Service point of view. This means that you will
vecklingssteg för ett flertal internationella kunder,
Du kommer också vara enhetens bollplank vid indering av fiberoptisk skarvutrustning. I arbetsuppevaluate the speech all the way from the originadär huvuddelen av signalbehandlingen uppgradeköp av kommersiella testutrustningar och instrugifterna ingår att genomföra svetstester av nya fiting to the terminating node and suggest and imras med såväl nykonstruerad programvara som
ment
bertyper och fiberkombinationer samt ansvara över
plement improvements. You can expect a chalmaskinvara. Hela programvaran och stora delar
service och felsökning av olika svetsprodukter.
lenging work in a front-edge technology environav maskinvaran för signalbehandlingen och radar- Du skall ha teknisk utbildning på högskola, minst
Vi vill att du har gått minst tre år på tekniskt gymment with continuous personal development Sinstyrningen i dessa system utvecklas på vår enhet120p, erfarenhet och goda kunskaper i både pronasium eller motsvarande samt har god vana att
grammering och konstruktion av hårdvara. Du skall
ce the work includes a lot of research, it is imporhantera olika PC-program. Engelska i tal och skrift
kunna arbeta självständigt och vara drivande till
tant that you are self-driven. The system compoKonstruktör,
ser vi som ett krav. Erfarenhet av installation eller
din läggning. Du är nyfiken på ny teknik, och har
nents are built on built-in systems running on OSE
svetsning av optiska fibrer är meriterande. VI tror att
kanske ett speciellt intresse för radar eller kommudelta and Solaris. The code are in C++ and Java.
signalbehandling
du är en person som har lätt för att samarbeta och
nikationssystem.
We believe that you fulfill some of the areas be• Du kommer att få delta i hela utvecklingskedjan
kommunicera med olika människor.
low Telecom and/or datacom technical competenför en signalbehandling: specifikation, konstruktion,
ce, i.e. PSTN, TCP/IP etc NT and/or Unix Sound/voAnsökan: Utvecklingsingenjör, testutrustning, ref nr
simulering, integrering och verifiering. Den del av
ice/speech experience from a technical point of viKontakta: Kristian Engberg, 08-764 01 04, Tomas
00-268
signalbehandlingen du är tänkt att arbeta med beew English in writing and speaking. Self dependent
Karlsson, 08-764 08 12, tomas.karlsson@eca.ericsstår främst av filterfunktioner. Dessa realiseras i
and self driven. Flexible Programming skills (C
son.se. Ansökan: PROCESSINGENJÖR, Ericsson
VHDL och implementeras i FPGA:er på kretskort
Systemintegratör/verifierin
C++, GUI) and knowledge in digital signals (sampCables AB, SL/ECA/N/H Elisabet Roos, 172 87
som vi själva har konstruerat Du kommer även att
ling, PCM etc) are beneficial. If you miss some of
Sundbyberg, recruitmentsl@exl.eca.ericsson.se.
ha en stor kontaktyta gentemot vår programvara,
gsingenjör
the knowledge above but are a determined person,
och stora möjligheter finns till att delta i arbetet
• På Enheten för Radarsystem kommer du i första
we can offer you training in these areas. Internal
med att avgöra vad som skall realiseras i maskinvahand att arbeta med integration och verifiering av
Product Web: http://iptelephony.ericsson.se/ ExterERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
ra respektive programvara.
avancerade radar- och kommunikationssystem. Arnal Product Web: http://www.ericsson.se/ipserviGÖTEBORG/MÖLNDAL
Du bör helst vara civil- eller högskoleingenjör
betet genomförs i projektteam med erfarna
ces/ipservices.shtml Organization Web: http://giEricsson Microwave System AB ansvarar inom med inriktning mot samt gärna erfarenhet från,
systemverifierare. Du kommer i nära kontakt med
ga.ericsson.se/
signalbehandling och VHDL konstruktion. Förutom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskombåde kundrepresentanter och konstruktörer. Slutvemunikation samt är centrum för Ericssons forsk- detta är det en fördel om du har erfarenhet av, eller
rifiering genomförs ofta hos kund vilket kan medföContact: Lars Romin, 08-719 10 48. Application:
ning och utveckling inom mikrovågsteknik och intresse för, programvara.
ra en del resor inom och utom landet Enheten anSpeech quality Engineer, Ericsson Telecom AB,
höghastighetselektronik. Vi utvecklar databehand-Eftersom ett flertal av våra kunder är internatiosvarar också för service och underhåll hos kund av
A V E T X / D / H Katarina Cleve, 126 25 Stockholm, kalingtillmark- och fartygsbaserade radarsystem för
nella är goda kunskaper i Engelska, såväl i tal som
ovan nämnda radarsystem. Serviceuppdragen är en
tarina.cleve@etxericsson.se.
ett flertal kunder runt om i världen. Våra program-skrift, ett krav.
integrerad del i vårt arbete, vilket innebär att Du
varuprodukter hanterar t ex målföljning, sensorsisom systemverifierare även får en del av dessa
mulering och användargränssnitt.
Kontakta: Peter Mellberg, 031-747 2043,
uppdrag.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
peter.mellberg@emw.ericsson.se, Ulf Näsström,
Du skall ha ett brett tekniskt kunnande, gärna in031-747 3870, ulf.nasstrom@emw.ericsson.se. AnInom Produktenheten Base Transceiver StationsProgramvarukonstruktör
uttresse för radar eller kommunikationsystem samt
sökan: Konstruktör, signalbehandling, ref nr 00vecklar vi nästa generations GSM och TDMA
vara utåtriktad. Du bör ha tekniskt utbildning mot• Du tycker om utmanande utvecklingsarbete in431, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och
basstationer som möjliggör multimedia tjänster om programvaruområdet Du får redan från start
svarande högskoleingenjör och om dutidigarearOrganisation, 431 84 Mölndal, jobs@emw.ericsoch mobil internet baserat på den senaste tekni- en personlig handledare. Ett par veckor senare
betat med integration och provning är det en klar
son.se.
ken. Vi på enheten Multi Standard Radio inom Promerit
kommer du att ingå i ett team där arbetet bedrivs
duktenheten satsar på att ta fram en ny genera- enligt en objektorienterad och inkrementell utvecktion radiobasstationer. Inom enheten finns en unik
lingsmodell. I teamets uppgifter ingår analys av anKontakta: Anders Perleroth, 031-747 3279, ankompetens samlad kring den nya Multi Standard vändarkrav, design av programvaru-komponent
Delsystemkonstruktör
ders.perleroth@emw.ericsson.se, Claes Warholm,
Radio tekniken och våra produkter kommer att vaprogrammering samt test Utvecklingen är idag ba• Som delsystemkonstruktör har Du antingen en
031-747 1700, claes.warholm@emw.ericsson.se.
ra avgörande för den nya teknikgenerationen in- serad på Ada-95, Java och Corba. Vår målmiljö är
mycket teoretiskt inriktning där Du utvecklar och siAnsökan: Systemintegratör/verifieringsingenjör, ref
om mobiltelefon.
främst Sun/Solaris och Windows NT.Din bakgrund
mulerar signalbehandlingsalgoritmer eller så arbenr 00-269, Ericsson Microwave Systems AB, Persoär civilingenjörs- eller högskoleutbildning med intar du brett med strukturering och teknikval som
nal och Organisation, 431 84 Mölndal,
Configuration Manager
riktning mot programvaruteknik och gärna några
gäller för hela delsystemet Du kommer att ha ett
jobs@emw.ericsson.se.
års
praktisk
erfarenhet
stort tekniskt ansvar och Dina möjligheter att på• Till Systemavdelningen inom enheten Multi
verka systemens utformning är goda. Arbetet sker i
Standard Radio (ERA/LRR/G) söker vi förstärkning
Hårdvarudesign
nära samarbete med såväl systemteoretiker som
inom en CM-enhet Projekt (främst HW-) som idag
Kontakta: Gunilla Schiildt, 031-747 3129,
med konstruktörer av programvara och digital
utvecklar morgondagens basstationer för GSM/TDgunilla.schuldt@emw.ericsson.se, Lars Ramberg,
• Vi söker nu ytterligare en bassystemkonstruktör.
elektronik.
MA/EDGE behöver någon som kan hjälpa till med
031-747 2292, lars.ramberg@emw.ericsson.se. AnDina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inCM i projekten. Detta innebär att planera hur CM
Du bör vara civil- eller högskoleingenjör med
sökan: Programvarukonstruktör, ref nr 00-084,
nefatta: Identifiering av nya produkter och leveranska bedrivas i projektet med avseende på verktyg,
några års erfarenhet inom teknikområdet Eftersom
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Ortörer. Spedficering och kravställning på inköpta och
rutiner kring bla. produkt, dokument och kravhanDu kommer att ha många interna och externa konganisation, 431 84 Mölndal,
underkontrakterade produkter. Systemkonstruktion
tering samt ställa upp med support kring dessa fråtakter måste Du ha lätt för att samarbeta och kunhårdvara, integration av produkter. Införande av
jobs@emw.ericsson.se.
gor. Vidare skall du se till att alla projektmedlemna uttrycka Dig väl i tal och skrift. Ett flertal av våra
nya datorplattformar.
mar har en fungerande CM-miljö (PRIM, Gask2,
kunder är internationella så goda kunskaper i EngVi söker dig som är utåtriktad och har lätt att arEnhetschef
projektarkiv mm) och även bedriva förbättringsproelska är ett krav.
beta såväl självständigt som i grupp. Utlandsresor
jekt inom detta område. Du jobbar kanske idag
ingår i tjänsten, därför krävs goda kunskaper i eng• Vår enhet, Embedded Realtime Systems, arbetar
med projektfrågor och har insett betydelsen av bra
elska. Tidigare erfarenhet av datorhårdvara är merimed utveckling av datorplattformar för inbyggda reKontakta: Thomas Ridderstråle, 031-747 2545,
CM. Det är en fördel om du har arbetet med Frontterande. Du bör ha högskoleutbildning med dataaltidssystem. Vi är kompetenscenter för avancerad
thomas.ridderstrale@emw.ericsson.se, UK
page.
eller elektronikinriktning.
digitalelektronik, maskinnära programvara, samt
Näsström, 031-747 3870, uK.nasstrom@emw.ericsHuvudsak är att Du är positiv och med ett intrestestsystem och är idag ca 50 personer organiserade
son.se. Ansökan: Delsystemkonstruktör, siganlbese för vad CM kan göra! Configuration Manager
i sex enheter.
handling, ref nr 00-430, Ericsson Microwave
Kontakta: Kjell Karlsson, 031-747 2132, kjell.karls(CM) för våra produkter (teknikadministratör). På
Systems AB, Personal och Organisation, 431 84
Du kommer att arbeta som chef för en enhet
son@emw.ericsson.se, Johanna Johansson, 031vår avdelning har vi idag ett ansvar för hela produkMölndal, jobs@emw.ericsson.se.
med ca åtta medarbetare med ansvar för ett av vå747 3320, johanna.johansson@emw.ericsson.se.
tens livscykel. Då är CM ett viktigt inslag för att rätt
ra kompetensområden. Arbetet omfattar naturligtAnsökan: Hårdvarudesign, datorplattformar, ref nr
kunna hantera våra produkter. Vi behöver hjälp
vis utveckling av personalen och rekrytering av nya
00-421, Ericsson Microwave Systems AB, Personal
med att ta ut produkt och dokument-nummer,
Programvaruingenjör
medarbetare. Du kommer att ingå i ledningsgrupoch Organisation, 431 84 Mölndal,
upprätta produktstrukturer samt releasa produkter.
pen på enheten.
• Dina arbetsuppgifter blir att deltaga i hela utjobs@emw.ericsson.se.
Du jobbar kanske idag med produkthantering i
Vi ansvarar för utveckling från ax till limpa, d.v.s.
vecklingskedjan för programvaran i signalbehandPRIM och är redo att ta ett mer drivande arbete.
allt från specifikation till att produkterna går i prolingen: specifikation, konstruktion, integrering och
Det finns stor möjlighet att påverka och förändra
duktion.
Radiokonstruktörer
verifiering. Konstruktionen sker främst i programarbetsinnehållet i båda tjänsterna.
Det finns goda möjligheter att utvecklas och prospråket C men även Ada förekommer. Vår målmiljö
• Vi är 28 radiokonstruktörer som behöver förva olika teknikområden. Vi är måna om att ha en
är dels PowerPC och dels egenutvecklade sigstärkning! Vi konstruerar sändare, mottagare, efstimulerande miljö och ger den personalsociala
Kontakta: Jenny Klöste, 08-757 1085, jenny.klosnalprocessorkort Du kommer även att ha en stor
fektförstärkare och analoga integrerade kretsar för
trivseln stort utrymme.
te@era.ericsson.se, Malin Alexis-Nordin, personal,
kontaktyta gentemot vår maskinvara, och stora
2:a och 3:e generationens mobilsystem till Japan
08-7572573. Ansökan: Configuration Manager
Du skall ha intresse av att leda människor, vi vill
möjligheter finns till att deltaga i arbetet med att
(PDC och WCDMA) samt för trådlösa datornätverk
(CM), Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersatt du har lätt för att kommunicera och att du arbeavgöra vad som skall utföras i maskinvara respekti(WLAN). Vårt ansvar sträcker sig från systemering
son, 164 80 STOCKHOLM,
tar lika bra självständigt som du fungerar i grupp.
ve programvara.
via konstruktion till testning, verifiering, stöd åt proingegard.pettersson@era.ericssorue.
Det är bra om du har förmåga att skapa kontakter
Du bör vara civil- eller högskoleingenjör med induktion och delprojektledning. Vi har ett nära saöver organisationsgränserna.
riktning mot programvaruområdet, gärna med erfamarbete med andra Ericssonbolag såväl inom Sverenhet Dessutom är det en fördel om du har erfarige som internationellt
ERICSSON CABLES AB. SUNDBYBERG
renhet av, eller intresse för, maskinvara. Eftersom
Kontakta: Torbjörn Worffram, 031-747 2483, torLämplig bakgrund är ävil-/högskoleingenjör (E,F)
ett flertal av våra kunder är internationella är goda
bjorn.worffram@emw.ericsson.se, Maria Forsberg,
Ericsson Cables AB, är en kunskapsbaserad orgaahemativt erfaren elektronikkonstruktör eller provkunskaper i Engelska, såväl i tal som skrift ett krav.
nisation med stor erfarenhet av kabel och nätlös-031-747 3615, maria.forsberg@emw.ericsson.se.
ningstekniker.
Ansökan: Enhetschef, ref nr 00-439, Ericsson
ningar. Vi erbjuder system och lösningar för termiMicrowave Systems AB, Personal och Organisation,
nering och skarvning i telekom- infokom- och kraftKontakta: Christer Nord, 031-747 3933,
Kontakta: Ödgärd Andersson, 031-747 0040, od431 84 Mölndal, jobs@emw.ericsson.se.
nät Network Technologies, inom Ericsson Cables,
christer.nord@emw.ericsson.se, UK Näsström, 031gard.andersson@emw.ericsson.se, Göran Skoog,
är ett bolag pä idag ca 1100 medarbetare. Fibe747 3870, uK.nasstrom@emw.ericsson.se. Ansökan:
031-747 2871, goran.skoog@emw.ericsson.se. Anroptisk svetsteknik, ett område där vi år världsleProgramvaruingenjör, ref nr 00-432, Ericsson
sökan: RADIOKONSTRUKTÖRER, ref nr 00-233,
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Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal,
Bemw.ericsson.se.

Ada/Java-konstruktörer
• Du kommer att arbeta i projektteam, där vi använder en objektorienterad inkrementell utvecklingsmodell och de senaste utvecklingsverktygen. I
teamets uppgifter ingår analys av användarkrav, design av programvaru-komponent, programmering
samt test Vi använder idag bl a Ada-95, Java och
Corba. Vår målmiljö är främst Sun/Solaris och Windows NT.
Vi söker Dig som tycker om utmanande utvecklingsarbete inom program-varuområdet Du är civilingenjörs eller högskoleingenjör med inriktning
mot programvaruteknik och har gärna några års
praktisk erfarenhet

Software Designers
• For this exciting challenge we need more FMX
Software Designers. Fault Management eXpert
(FMX) is our world class filtering and correlation
tool. FMX is used to help our customers to automate surveillance of all types of telecom equipment
and services. You will be part of a small team responsible for design and development of our next
generation Fault Management eXpert application.
We think you have at least 2 years working experience and probably a University degree in computer science. The technologies we primarily use in
our products are: Java, C++, G2. Development methods that are used: RUP, Rational Rose, Requisite
Pro. Our target platforms are Solaris, HP-UX and
Windows NT. YOU: have some experience from our
main technologies, like working in teams with a
high degree of own responsibility, might have prior
telecom experience, have good social competence.

ner. Ditt ansvar blir att driva projektet från tidigt utvecklingsskede till en frisläppt produkt i produktionen. I projektet ingår konstruktion, testutveckling,
trimutveckling, layout komponentfrågor, kvalificering, prototypframtagning och industrialisering.
Vi söker dig som är utåtriktad, initiativrik och företagsam. Du bör ha högskoleexamen, goda kunskaper i engelska samt erfarenhet av utvecklingsprojekt (radio eller analog konstruktion). Vi kan erbjuda dig ett intressant jobb i ett kul gäng med stora möjligheter till vidareutveckling. Besök vår hemsida www.ericsson.se/microe/

lop customer adaptations and provide consultative
services. Main competence area are FM / Synergizer / NetTuner / OSS / Xmate.

Kontakta: Stefan Carlberg, 08-757 4396, Lena Appelqvist Personalenheten, 08-757 4234. Ansökan:
projektledare retnr 00/172 RK, Ericsson Microelectronics AB, 164 81 Kista,
cvmicro@micericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Contact: Hans Andersson, 031-747 4872,
hans.ekandersson@emw.ericsson.se, Boris Gulja,
031-747 4876, boris.gulja@emw.ericsson.se. Application: Telecom Management Customer Solution/Sales Support, Ref No 00-406, Ericsson
Microwave Systems AB, Personal och Organisation,
431 84 MÖLNDAL, jobs@emw.ericsson.se.

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
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson är
Kontakta: Gunilla Schuldt, 031-747 3129,
Contact: Johan Larsson, 031-747 4826, johan.r.larsGÖTEBORG/MÖLNDAL
RSA känt som ett okonventionellt men resultatinrikgunilla.schuldt@emw.ericsson.se, Lars Ramberg,
son@emw.ericsson.se. Application: Telecom Mana031-747 2292, lars.ramberg@emw.ericsson.se. AnOne of Ericssons largest center for Telecom Mana- tat företag. Så vill vi fortsätta att vara. Vår kultur
gement FMX Software Designers, ref no 00-273,
bygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingen
sökan: Ada/Java-konstruktörer, ref nr 00-084, Ericsgement is found within Ericsson Microwave
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Orson Microwave Systems AB, Personal och OrganisaSystems. We provide advanced management solu- förut har gjort Vi säger om oss själva att vi är ffyganisation, 431 84 Mölndal,
tion, 431 84 Mölndal, jobs@emw.ericsson.se.
tions for Network Operators and Service Providers, hänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och uppjobs@emw.ericsson.se.
designing and delivering systems and services for finningsrika. Det handlar verkligen om passion för
det vi gör.
Network Management, Customer Management
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
and Service Management Our solutions support
ERICSSON
MICROELECTRONICS
AB,
KISTA
GÖTEBORG/MÖ LN DAL
cost-efficient Telecom Management and secure fu- PA-konstruktör
ture-proof investments for leading telecom operaBusiness Unit FM needs FMX Software Designers
• Vi söker personer med läggning för såväl prakProjektledare
tors worldwide.
for Fault Management in 3C OSS systemsFrom Jutiskt som teoretiskt arbete som har flera års erfaEricsson
Microelectronics
är
leverantör
av
mikroene 1, 2000, Business Unit FM will be an integral
renhet av radiokonstruktion samt utveckling inom
part of Ericsson's growing organisation and invest- lektronik i världsklass för tillverkare av tele- och
Telecom Management
PA området
datakommunikationssystem
samt
mobiltelefoner.
ments, in Telecom Management With currently 70
Du är civilingenjör eller har skaffat dig motsvaCustomer
Solution/Sales
Produktsortimentet
omfattar
mikroelektronikkompeople, we will belong to the new Mölndal-based
rande kunnande på annat sätt Arbetet innebär att
ponenter
för
trådlösa
tillämpningar,
bredbandsTelecom Management division, with a clear proSupport
specificera, utveckla, verifiera och produktionssätta
kommunikation, fast access för kommunikation via
duct and development responsibility for the Fault
samt ta fram mätmetoder för bredbandiga linjära
•
You
who
wants
to
work
closer
to
our
customer
Management domain in Ericsson. Our FM product optisk fiber samt DC/DC-omvandlare. Med en gloeffektförstärkareför MCPA Eftersom effektförstärkabal utveckling, produktion och säljarkår är Ericsson and help our sales people with technical solutions,
is today populating Ericsson's OSS systems in all
ren är hjärtat i vår MCPA innebär arbetet en stimusystem configurations.We need you who have exthree mobile standards (CSM, TDMA and PDC), as Microelectronics en ledande leverantör av produklerande dialog med de som konstruerar linjariserperience of any of our telecom management SW
well as EHPTs XM, with altogether more than 350 ter som möter kraven på större snabbhet, bandingskretsar. Arbetet bedrivs i projektform vilket inbredd och mobilitet, vilket krävs i den nya telekom- applications.The task is to be the interface to sales
installations world-wide. It will be a central applinebär ett helhetsåtagande från specifikation till färand market units and to produce offers technical
cation in the third generation (3C) mobile systems världen.
dig produkt Vi använder de senaste komponentersolutions. The aim is to facilitate sales for both pro(e.g. WCDMA) and in the next generation wireless
na och verktygen för att utveckla produkter till möjducts and services.
management solutions from Ericsson. We are cur- • Vi söker en kvalificerad teknisk projektledare
lighetemas gräns.
You are also interested in forming this new funcrently starting up the development of FM5, a promed ett brinnande intresse för produktutveckling
tion within the unit You are probably careful and
Vi söker dig som ser utmaningar där andra ser
duct that aspires to meet most requirements from
inom radio. Du kommer att arbeta som projektleservice minded. The Professional Services group
problem. Du har god samarbetsförmåga, är initiaall these Next Cen. management solutions, as well dare för en Bluetooth radiomodul med 100 meters
within Customer Services run customer projects,
tivrik, målinriktad och drivande.
as to attract new product and technology areas in
räckvidd, som kommer att sitta t ex i mobiltelefoimplement telecom management solutions, devethe Ericsson Croup.

Vill Du ligga i täten?
RSA är företaget för Dig!
Ericsson Radio Access, (RSA) är en Core Product Unit
med ett koncemövergripande ansvar för antennära produkter. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista, vi är idag
i storleksordningen 1400 anställda. Inom Ericsson är RSA
känt som ett okonventionellt företag med en mycket starkt
uttalad resultatorientering. Vår kultur bygger på en sann
entrepenörsanda, vi ska klara av uppdrag som kan te sig
omöjliga, saker ingen annan gjort. Honnörsord för oss är:
Be First, Be Best, Be Price Competetive.
RSA Product Line GSM utvecklar, tillverkar och underhåller antennära produkter för GSM och EDGE. Exempel
på produkter är Combiners (CDU), Tower Mounted Amplifiers (TMA) och Coverage Extension Units (CEU). Utveckling av Multi Carrier Amplifiers (MCPA) är vår nästa
stora utmaning. Vår produkutveckling sker i nära samarbete
med Ericsson Radio Systems affärsenhet för GSM, TDMA
och EDGE system. Vi har produktion i Europa och Kina,
Amerika står närmast på tur.

Produktchef GSM, EDGE
Trots det faktum att
så har, fram till dags
skattade volymerna
EDGE tar vi steget
system.

GSM introducerades redan 1991
dato, endast 1/3 av de idag upplevererats - resten återstår. Via
in i tredje generationens mobil-

Vill d u vara med när vi gasar vidare?
Vi söker nu en produktchef för CDUer (Combining
and Distribution Unit) och MCPA (Multi Carrier
Power Amplifier). Som produktchef här hos oss på
RSA har du ett helhetsansvar för produkter, produktområden. Huvudområden för detta ansvar är:
• Produktportfölj: områdesbevakning och produktdefinition som krävs för att initiera och följa upp
utvecklingsuppdrag.
• Produktlönsamhet: utarbeta business cases och
analysera tillverkningskostnader, marginaler. Detta
kräver bland annat en aktiv medverkan i försörjningsstrategiarbetet.

Kontaktpersoner:
Håkan Söderberg, tfn 08-404 92 34
Lena Skansjö, personal, tfn 08-508 78 263
Ansökan skickas till:
Ericsson Radio Access AB
KI/RSA/HPS Personal
Box 11, 164 93 Stockholm
Jobb@rsa.ericsson.se

• Produktbudskap: definiera operatörsnyrta och skapa
kundrelationer.
Arbetet innebär kontakter och resor såväl inom som
utanför Ericsson. Du bör vara civilingenjör med erfarenhet av mobila system gärna i kombination med
kunskap om RF relateraterade områden. Personliga
egenskaper som värdesätts är: analytisk arbetssätt, att
kunna bygga goda relationer samt förmåga att kunna
uttrycka sig väl i tal, skrift och bild.
Arbetet som produktchef hos oss är mycket stimulerade, ett stort ansvar men med de befogenheter och
möjligheter som krävs för ett framgångsrikt genomförande.

Make yourself heard.

ERICSSON

^
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Kontakta: Lars Togård, 08-757 59 94,
lars.togard@rsa.ericsson.se, Pia Bolmgren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: PA-konstruktör till TDMA, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm,
Jobb@rsa.ericsson.se.

JOBBNYTT
Caroline Lundberg, +46 8 727 3681, anncaroline.lundberg@uab.ericsson.se. Application: TelORB Server Platform O/VZ, Ericsson Utvecklings
AB, Birgitta Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö,
birgitta.friis@uab.ericsson.se.

ERICSSON ERISOFT AB, SKELLEFTEÅ

KS/EIN/H, Box 1038, 651 15 KARLSTAD,
mikael.olofsson@ein.ericsson.se.
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lare med inriktning på målstyrning, Ericsson Radio
Systems AB, KI/ERA/SV/HS Elisabet Grahl, 164 80
Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

Radio Frequency Research
& Design Engineer

ERICSSON CABLES AB. HUDIKSVALL
Ericsson Cables AB, är en kunskapsbaserad organisation med stor erfarenhet av kabel och nötlösningar, vi erbjuder system och lösningar för terminering och skarvning i telekom- infokom- och kraftnät Network Technologies, inom Ericsson Cables,
är ett bolag på idag ca 1100 medarbetare. Läs
mer om oss på vår internetsajt:
www.ericsson.se/cables. Till sektionen Kvalitetssäkring söker vi en

CMS30 is a complex system and our work is mainly to improve and extend its functionality in diffe- • Are you interested in Simulations, ExperimentaERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KARLSKRONA
rent ways. An integral part of developing a com- tion and execution of new RD designs? Our unit is
plex system as CMS30 is to see to that the people tasked with the Research and Pre-Development of
involved in this have the appropriate education. new Radio Basestation hardware architectures
HW-guru
within technical areas such as multistandard radio
Working with CMS30 is therefore, by some means,
l/f är med och tar fram världens mest avancerade
a constant education. We have found that the onlyand MCPA.
digitala kretsar för CPU-system och digital signalway to keep the position as a world leading suppli- The successful candidate(s) shall be competent
behandling. Kretsarna kommer att sitta i nästa gein RF design techniques, both practice and theory.
er of Switching Systems is to constantly strengthen
Kvalitetsingenjör
nerations CSM basstationer.Du kommer att jobba
Additional experience with a range of RF activities
the competence of our employees. At PDC Switmed att ta fram absolut modemaste metodik för
• Vår huvudfunktion är att säkra materialegenskaching Systems you can find a challenging job in anincluding RF simulation, MatLab, High Speed DigiHW/SW-simulering av alltifrån enskilda kretsar till
per hos färdiga kabelprodukter och bistå ECA/Ns
tal Hardware Design, RF ASICs or Research is seen
stimulating environment
hela system. Till ditt förfogande finns t ex acceleraverksamhet beträffande kvalitetssäkring av produkpositively.
torn Celaro och verktyg som Specman och Renoir.
ter. Ett nytt ansvarsområde för sektionen är
Du kommer att använda VHDL, C/C++, assembler,Systems Manager
typprovning av optokablage.
Contact:
Scott
Leyonhjelm,
+46
8
404
65
22,
Clearcase och E-language.
• If you have: AXE or other telecom competence, a
Tjänsten som Kvalitetsingenjör innebär att inom
scottleyonhjelm@era.ericsson.se. Mats Johansson,
degree in computer science, previously been worsektionen följa upp och rapportera produktkvalitet
+46 8 404 75 66,
king as a project leader/manager and want an inbeträffande egentillverkade och tradade produkter,
• Du är Dr, Tekn.Lic, civil- eller högskoleingenjör
mats.e.johansson@era.ericsson.se. Application: Rateresting job, please send us a mail. We are now
medverka vid utvärdering av underleverantörer för
och har bred erfarenhet inom digital asicutveckling.
dio Frequency Research & Design Engin., Ericsson
looking for a System Manager with responsibility of
material och tradingpartners beträffande kvalitetsHar du kunskaper inom signalbehandling och lågRadio Systems AB, ERA/T/HS Cecilia Renefeldt, 164
access network solutions that we develop for the
system och/eller produktegenskaper samt delta i
nivå/högnivå-programmering är det en merit Du
80 STOCKHOLM, cecilia.renefeldt@era.ericsson.se.
CMS30 system.
eller driva förbättringsprojekt i samverkan med
har lätt för att få saker ur händerna och gillar att
andra inom företaget relevanta funktioner. Andra
As a system manager you will work with early
jobba med andra. Du behärskar engelska i tal och
förekommande arbetsuppgifter är stöd och utbildanalysis, pre studies, requirement definition and
skrift
ERICSSON BUSINESS INNOVATION AB,
ning i kvalitetsfrågor samt internrevision av företafollow up of them within the data communication
SUNDBYBERG
gets kvalitetssytem.
area. Experience of mobile telephony, ATM,
Kontakta: Tobias Liljegren, 08-7575884, Tobias.LilSDH/PDH protocols or similar is needed.
Lämplig utbildning är Civilingenjör inom mekajegren@era.ericsson.se, Anna-Greta Eriksson, HuSystem Manager RCS
You have a Master of Science degree in enginenik, elektronik, fysik eller Gymnasieingenjör med
man Resources, 08-4045369. Ansökan: HW, EricsEricsson Business Innovation är ett nystartat bolag
ering or equivalent You have the ability to quickly
erfarenhet inom kvalitetsteknik, kabeltillverkning,
son Radio Systems AB, SR/H la Pettersson, 164 80
med uppdrag att initiera och utveckla affärs idéer mät och test metodik eller för arbetet närliggande
get a system overview of complex technical proStockholm, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.
som
har
potential
att
bli
ny
kärnverksamhet
inom
blems and you like being a coordinating force.
områden. Du bör behärska engelska både muntligt
Ericsson. Venture Ethernet access utvecklar produkoch skriftligt samt kunna använda Outlook, Word,
ter och lösningarför bredbandsanslutningtillhem-Excel och Access. Det är en fördel om du är utbilContact: Anders Essner, +46 910 731867, +46 70
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB.
met och till det lilla företaget Tekniken bygger på dad kvalitetsrevisor.
5135619, Anders.Essner@epl.ericsson.se. ApplicaMALMÖ
den inom företagsbranschen väletablerade LANtion: System Manager Datacom - PDC, Ericsson Eritekniken fast här anpassadtillen helt annan miljö
soft
ABBox
920,
971
28
LULEÄ
Kontakta: Mats Larsson, 0650-36813, mats.larsSystemarkitekter (MPC)
och med fokus pä optobaserad anslutning. Erics1
son@eca.ericsson.se. Ansökan: KVALITETSINGENson har under mer än isär forskat inom området
Vi etablerar en ny utvecklingsenhet vid Centralsta- IIIIIIIIIIIIIIIHIIIII""—'"fWr • W M M M M I P l » ' ' " ' " " I "
JÖR, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/H Elisabet
som spänner från själva mediet (Fiber to the hotionen i Malmö. Vi söker Systemarkitekter.Som erfaRoos, 172 87 Sundbyberg,
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB.
me)tillde rena bredbandstiänsterna och tekniken
ren designer har du här möjlighet att gå vidare i
recruitmentsl@ex 1 .eca.ericsson.se.
GÖTEBORG/MÖLNDAL
är nu mogen att tas i bruk. Därför söker vi persoen utmanande roll som systemarkitekt Det är vikner som kan sammanföra dessa tekniker och samtigt att du har förmågan att se helheten. Du ansvaSystemledare - Data
tidigt kan omsätta forskningsresultaten och idéerrar nämligen för att ta fram totallösningar inom
ERICSSON COMPITEX AB,
natillprodukter och systemlösningar.
mobil positionering.
Communications WPP
GÖTEBORG/MÖLNDAL

Routing

• Mobile Positioning System är en positioneringslösning som Ericsson nu lanserar över hela världen.
Dess hjärta, Mobile Positioning Centre (MPC), är en
viktig komponent i framtidens Mobila InternetAnvändningsomrädena för positionering är oändliga.
Det handlar om allt ifrån att hitta det bästa hotellet
eller restaurangen, finna närmaste gästhamn eller
bensinstation, till att kunna rädda liv vid svåra
olyckor.
Kontakta: Monia Westlund, 0457-77590. Ansökan:
Systemarkitekter (MPC), Ericsson Software Technology AB, job@epk.ericsson.se,

• Vi kan erbjuda dig ett spännande jobb där du
jobbar med strategisk produktledning, systemfrågor
och design under olika faser av vår produktutveckling. Du kommer att bevaka ny teknik och delta i
olika tekniska forum som exempelvis IETF. Vi vill att
du har ett systemtänkande och minst 2 års erfarenhet av TCP/IP, IP Routing Protocols, IPSec, Link Protocols och att du har erfarenhet av C eller C++ programmering. Du kommer att få jobba i en utmanande, lärorik och spännande miljö med mycket
kompetenta och trevliga arbetskamrater med fokus
på systemledning.

• System ManagerEn systemledare tar fram
systemlösningar och formulerar krav som gör systemet konkurrenskraftigt ur funktionalitets-och kostnadssynpunkt Du har mångårig erfarenhet av nätverk, data kom, IP, accessystem, managementsystem och du ska helst även kunna optoteknik.
Personliga egenskaper vi värdesätter högt är
kommunikationsförmåga, lyhördhet, ödmjukhet
och kamratanda. Dessutom vill vi att våra arbetskamrater har ett liv vid sidan av jobbet, där var
och en kan finna inspiration och livsglädje. Eftersom vi eftersträvar en jämnare könsfördelning och
de flesta av våra medarbetare är män vill vi särskilt
uppmana kvinnor att söka dessa tjänsten. Vi kommer att flytta från Sundbyberg till nyrenoverade lokaler vid Telefonplan runt årsskiftet

Customer Support
Ericsson CompitexAB är ett programvaruföretag
på stark frammarsch med designcenters bl.a. inom
Mobilt Internet CSM och nästa generations mobiltelefonisystem - 3C. Inom vår produktutveckling
samarbetar vi självklart med andra enheter inom
Ericssonkoncernen - i Sverige såväl som globalt Vi
är ett helägt dotterbolag inom Ericssonkoncernen.
Just nu är vi ca 160 anställda varav 25% är kvinnor. Snittåldern hos oss ligger på ca 30 år. 40% är
småbarnsföräldrar och vi har medarbetare från
mer än 15 olika länder. Vi arbetar bl.a. med Windows NT, Unix, C/C++, Java, Erlang, SS7, ISDN, IPprotokoll och Rational Suite.

Kontakta: Fariba Ameri, 031-344 6373, fariba.ameri@erv.ericsson.se, Ingemar Reinholdt 031-344
ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
6649, ingemar.reinholdt@erv.ericsson.se, Ansökan:
• Till ett antal av de projekt vi driver inom CompiSystemledare - WPP Routing, Ericsson Mobile Data
tex söker vi supportpersonal, intresserade av att
Kontakta: Michel Garcia, 08-404 52 07, Michel.GarTelORB Server Platform
Design AB, Personalavdelningen, S:t Sigfridsgatan
hjälpa kunder och andra utvecklingsbolag inom
cia@inn.ericsson.se. Ansökan: System Manager
We are a small group within CNCP, Core product 89, 412 66 GÖTEBORG,
Ericsson. Bland de projekt vi f.n. har behov inom
RCS, Ericsson Business Innovation AB, SG/INN/H
unit Network Core Products, that is responsible forhelena.andreasson@erv.ericsson.se.
kan nämnas: SMS för GSM/TDMA/CDMA - en SMSAnneli Åkesson, 164 80 Stockholm, Anneli.AkesMaintenance Support of TelORB. This new mulserver för deflestamobilnäten som kräver ständig
son@inn.ericsson.se.
tiprocessor operative system has unigue charactevidareutveckling för att möta kraven från den exploristics regarding robustness, flexibility and scalabisiva SMS marknaden. Många kontakter och resor
ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD
lity. TelORB constitutes a platform that several of
över hela världen. Utvecklas f.n. i Solaris och C eller
På avdelningen Wireless Internet Solutions utveckERICSSON
RADIO
SYSTEMS
AB,
KISTA
Ericsson's telecom applications will be built upon in
Java. Wireless email - VI utvecklar applikationer för
lar vi tjänster och produkter för Mobilt Internet - bl
the future. Today it is used as the core in the Jammobilt Internet baserade på web- och WAP-teknik.
a för WAP och Personal positioning. Vi behöver nu verksamhetsutvecklare
bala product family, delivered as TDMA/CDMA
Wireless email är en av dessa. Vi jobbar i Solaris
förstärka värt produktområde med fler målmedvetHLR, SCP, Mobility- and Wap-Cateways.
na medarbetare som liksom vi trivs med att arbeta Produktenhet Radio Network Systems (PU RNS) i och Windows NT med C/C++ och Java.
i en kreativ miljö i teknikens absoluta framkant Kista. PU RNS driver en framgångsrik verksamhet VI söker dig som har teknisk akademisk examen,
med ca 2000 anställda. Vi söker en verksamhetsut-troligen inom elektro- eller datateknik, med goda
• Now we are looking for two more enthusiastic
vecklare med inriktning på målstyrning 'en mål- kunskaper om mjukvara och gärna även systemveSupport Engineers to join our team.The main target
Configuration Manager
coach'. Arbetsuppgifterna innebär ansvar för vår rifiering ellef systemutveckling. Det finns stora möjof the job is to provide 3rd line support on TelORB
• Som Configuration Manager ansvarar du för att
målprocess; vilket innebär: leda ledningsgruppens
ligheter att kombinera supporttjänsterna med verisoftware and hardware. During our FOA's we act as
planera, koordinera och följa upp alla konfiguraårliga målseminarium samt delta vid kvartalsvisa fikation eller utveckling,om du har flera strängar på
1 :st line support The work includes, answering
tionsaktiviteter för en eller flera produkter inom vår
uppföljningar, utveckla det nätverket av lokala må-din fyra. Huvudsaken är att du är serviceinriktad
customer questions and solving problems related
område. Detta innebär bl.a. CM planering produktlansvariga som finns inom produktenhetens olikaoch gillar att lära dig ny teknik, och känner att du
to commercial running installations in different
strukturering, baseline och releasehantering. Effekenheter, följa upp och förbättra vår målprocess P, vill utvecklas tillsammans med oss inom Ericsson
countries. The job is carried out in close co-operativisering av rutiner och arbetssätt ingår också i arQ T - resultat bl a benchmarking och best practice Compitex AB
tion with the design department Some travelling
betet Du jobbar nära tillsammans med projektlestudier, utbilda våra medarbetare i konsten att sätcan occur even if we solve most problems remotedare i utvecklingsprojekt och med produktledare i
ta och följa upp mål, analys av resultat och åtgärdKontakta: Mats Slunga, 031 - 709 9191, Staffan
förvaltningsfasen. Vi bedriver Configuration Manasprogram, utveckla vår måhveb där mål och resulIn our small group we have a very flexible way of
Rosén, 031-709 9181. Ansökan: Customer Support
gement enligt CMM nivå 2 och håller på med antat visas.
working, in both time and space. This means that
- Ref. Nr. 00/31, Ericsson Compitex AB, Personalavpassande och införandet av Ericssons CM Frameparts of the job can be carried out on distance
delningen, Wallinsgatan 6,431 41 Mölndal,
work koncept
during hours that fit both the customers and us.
• Rollen som målcoach ger Dig ett brett kontaktinfo@egs.ericsson.se.
Kunskaper om Ericssons produkthantering och
nät och plattform för fortsatta arbeten inom och
We believe you have experience within one or
ClearCase är meriterande.
utom produktenheten. Vi ser att Du arbetar som
several of the following areas: Unix/Linux, TCP/IP,
Du har förmåga att se helheten och en viss falmålcoach i 1-2 år och därefter går vidare till ledarCORBA, Java, C/C++ & Dicos. Good skills in spoken
ERICSSON MICROELECTRONICS AB. KISTA
lenhet för ordning och reda. Du har förmodligen en
befattning inom eller utom produktenheten.Vi ser
and written English are also requested, as well as a
teknisk akademisk utbildning och har jobbat med
gärna att Du har ledaregenskaper parat med en
customer focused attitude. Most important is hoProcessingenjör, Submy
konfigurationsstyrning Som person är du drivande,
stor portion sunt förnuft Du talar och skriver engwever that you are curious and have easy to leam,
ansvarstagande, kommunikativ, flexibel samt ordEricsson
Microelectronics är leverantör av mikroeelska obehindrat Du bör vara civ.ing. eller civ.ek.
since we spend quite a lot of time on continuous
ningssam.
lektronik i världsklass förtillverkareav tele- och
Du är strukturerad, initiativrik och målinriktad! Erfaeducation to keep up with the latest design prodatakommunikationssystem samt mobiltelefoner.
renhet av målarbete är meriterande.
jects.
Produktsortimentet omfattar mikroelektronikkomKontakta: Lars-Ake Tämbro, 054 - 29 42 45, larsponenter för trådlösatillämpningar,bredbandsake.tambro@ein.ericsson.se. Ansökan: ConfiguraContact: Roger Larsson, +46 8 727 3857, roger.larsKontakta: Johanna Eklund, 08 58530442, Torbjörn
kommunikation, fast access för kommunikation via
tion Manager - EIN/L, Ericsson Infotech AB,
Lindahl, 08 4046527. Ansökan: Verksamhetsutveckson@uab.ericsson.se, CNCP Support Manager, Ann-
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optisk fiber samt DC/DC-omvandlare. Med en glo-förut har gjort Vi säger om oss själva att vi är fly- hänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och upp-erfarenhet av Java, Corba, drift och underhåll, radionät, driftstöds-system meriterande. Mycket goda
hänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och upp-finningsrika. Det handlar verkligen om passion för
bal utveckling, produktion och säljarkår är Ericsson
kunskaper i engelska är ett krav, eftersom vi ofta ardet vi gör.
finningsrika. Det handlar verkligen om passion för
Microelectronics en ledande leverantör av produkbetar på engelska.
ter som möter kraven pä större snabbhet, band- det vi gör. Vi söker
bredd och mobilitet vilket krävs i den nya telekom• Vi söker en utvecklingsingenjör som främst ska
världen. Vår enhet inom RF-IC heter Submy (VLSIMCPA-konstruktörer
agera spelande tränare i metodutvecklingsprojekt
ATM function designer
produktionsenhet) och där tillverkas mikrochip på
och turn-key projekt samt ansvara för teknisk led• som ska delta i och samarbeta med pågående
kisel, för mobila telefoner och system. Våra produkRefnr:R/H1467
ning,
koordinering
och
kunskapsinsamling
inom
RF
MCPA-projekt genom konstruktion och
tionsvolymer går stadigt uppåt och det har resultemätteknik/design i denna typ av projekt 1 arbet• Vår sektion utvecklar programvara i Java till en
verifiering/testning av nya kretslösningar och prinrat i ny avancerad teknik och för att förstärka vår
suppgifterna ingår även att Föra in DFT i designdriftsstödsnod i Ericssons WCDMA radionät En del
ciper för MCPA Arbetsuppgifterna kan anpassas efposition behöver vi ytterligare kvalificerade medarprojekt
Konstruera
fixturnära
hårdvara.
Leda
av de funktioner vi utvecklar omfattar övervakning
ter kompetens men du kommer att få följa teknibetare.
och/eller
utföra
värderingar
av
komponenter
och
och styrning av ATM-nät, varför vi söker dig med erkutvecklingen genom att snappa upp och testa nya
instrument
Arbeta
med
nätverk,
mentorskap,
utfarenhet av ATM.Du kommer att få jobba med funkidéer samt själv föreslå lösningar, svara för simulerveckla
modellfabriken
och
kursverksamheten.
Han• Arbetet innebär bl.a: Processansvar för ett eller
tionell design och med implementering av dessa
ing av MCPA och klargöra samband med mätningar
tera leverantörskontakter, CEM kontakter samt supflera processteg. Förbättringar och rationaliseringar
funktioner i Java. Du har troligtvis flera års erfarensom indata.
port
till
sourdng.
av processteg. Deltaga i utvecklingsprojekt och inhet av ATM och programvaru-konstruktion eller
Vi söker dig som har högskole-, civilingenjör- elVi söker dig som är högskoleingenjör eller har
vesteringar. Skapa och underhålla dokumentation.
systemledning. Kunskaper om ATM Forum specifiler gymnasieutbildning med inriktning mot ellinje.
högre utbildning där RF mätteknik/design har utAktivt deltaga i teamarbetet och produktuppföljka-tioner för styrning av ATM-nät är meriterande.
För några av tjänsterna är det lämpligt att ha prakgjort ett signifikant inslag. Du har således hög eller
ningen.
tisk erfarenhet av simulering i ADS och Mathlab
mycket hög kompetens inom RF mätteknik/design
Du skall inneha civilingenjörsexamen E, F eller K
samt av byggnad och test av HF-konstruktioner i laSystemledning samt även ett par års praktisk erfarenhet av RF mätinriktning. Erfarenhet av från halvledartillverkning,
boratoriemiljö medan för en av tjänsterna är erfateknik och/eller designarbete. Forskningsmeriter är
PVD/CVD processer och materialanalys är en merit
renhet av konstruktion av radio- och mikrovågskretdriftstödsystem
för
ett plus då sektionen kommer att ta patent och
Coda kunskaper i engelska och svenska en förutserar nödvändigt Du är troligtvis målinriktad, har
publicera.
Kunskap
om
simulering
och
signalbemobiltelefon!
sättning och Du tycker dessutom om att arbeta i
väl utvecklad förmåga att hitta lösningar och att se
handling är önskvärt Du har väl utvecklad förmåga
grupp.
helheten. Du har intresse för teori och förmåga att
Ref nr: R/H 1468
att leda och kommunicera med människor. Ericsse samband mellan teori och praktiska lösningar.
• Vår sektion utvecklar ett driftstödsystem för
son-erfarenhet
är
ett
plus.
Du fungerar bra med att arbeta inom en stor grupp.
Kontakta: Stefan Nygren, 08-757 45 39, Anna WetEricssons WCDMA radionät Vi söker dig som är beterberg, 08-404 64 69. Ansökan: Processingenjör,
redd att jobba med systemfrågor inom driftstödSubmy-00/182 RK, Ericsson Microelectronics AB,
Kontakta:
Nidas
Keskitalo,
026
-15
63
17,
Bim
Kontakta: Thorsten Nygren, 08-404 46 54, Bim
systemområdet. Naturiigtvis är erfarenhet av drift164 81 Kista, cvmicro@micericsson.se,
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: UtAhlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: MCPAstödsystem och drift och underhåll av telekomnät
vecklingsingenjör
RF
mätteknik/design,
Ericsson
konstruktörer till Active RF Technology, Ericsson Ranödvändig, men även kunskaper I Java, Corba, ATM,
Radio
Access
AB,
KI/RSA/HPS
Personal,
Box
11,
dio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164
mobiltelefonisystem är meriterande. Goda kunska164
93
Stockholm,
Jobb@rsa.ericsson.se.
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
93 Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se.
per i engelska är ett krav, eftersom vi ofta arbetar
GÖTEBORG/MÖLNDAL,
på detta språk.
Vill du vara med att forma framtidens produkERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
tionsanläggning i Mölndal? Vi håller på att flytta inERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
STRAND
Expert Java
i en nyproduktionsanläggning som skall tas i bruk
Testare Java
i slutet av nästa år vilket innebär många spännanRef nr: R/H 1469
Experienced System
de arbetsuppgifter och förändringar inom produkRefnr:R/H1462
• Kan du bli vår mentor och tunga konstruktör i Jation. Vi söker ett antal personer för att klara alla
Mananger
• Vår sektion utvecklar programvara i Java till ett
va? Vi är en sektion med 25 Javakonstruktörer som
våra åtagande bl.a
driftstödsystem
för
Ericssons
WCDMA
radionät
VI
behöver en erfaren Javaperson att luta oss mot båCSM on the Net - Experienced System Manager,
de som bollplank, medkonstruktör och granskare.
Services and Applications CSM and Internet are är ansvariga för 3 delsystem och för delsystemtest
Mätsystemkonstruktörer
Om du har några års erfarehet av Javakonstruktion
the greatest hits in the communications world to-av dessa söker vi nu testare, som vill jobba med in• Är du intresserad av framtidens teknik inom
och är intresserad av att ta en informell ledarroll på
day. We are a new organisation committed to in- tegration och test av Javaprogramvara. Du bör helst
ha några års erfarenhet av testarbete och kunskamark- och flygradar? Gillar du att arbeta i en konen konstruktionssektion med uppgift att utveckla
tegrating these two into a new system concept baper inom Java, Corba, Solaris, ATM-nät radionät är
struktionsgrupp med utmanande arbetsuppgifter
en driftstödsnod till Ericssons WCDMA radionät då
sed on Voice over IP. We are looking for an experimeriterande. Du kommer att ingå i ett integrationsinom följande områden: Hård- och mjukvarukonskall du definivt söka detta jobb!
enced System Manager for Applications and Servioch testteam. Arbetsplatsen ligger i Kista.
struktion av datorbaserade mätsystem. Programces for the PDU Core Network within CSM@Entermering i LabVIEW, C/C++, Visual Basic Är detta nåprise.
0 0 & Java metodik och
got för dig?
Subproject Configuration
Vi är en grupp på totalt 22 medarbetare med oliverktyg
• You have several years of system management
ka bakgrund och erfarenheter med bra sammanManager
experience and a good idea why services and apRefnr:R/H1470
hållning. Hos oss kan du vidareutvecklas med ett
plications need careful consideration in an environRef nr: R/H1463
stort urval av internutbildningar. Du kommer att
• Är du intresserad av objektorienterad metodik
ment where both the telecoms and the internet
jobba nära produktions- och konstruktionsavdel• Som subproject configuration manager är du anoch verktyg? Vi behöver dig som vill jobba med vår
service paradigms are valid. The work includes maningar. Du bör vara entusiastisk och full av arbetsgsvarig för hur vi på sektionen för konstruktion av en
utvecklingsprocess och våra verktyg för att ta utny external and internal contacts so you must have
lädje. En fördel är om du har högskoleexamen med
driftstödsnod för WCDMA radionät hanterar våra
veckla och testa Javaprogramvara. VI använder Raexcellent communication skills and speak and write
80/120p inom elektronik, programmering,
produkter. Du kommer att jobba mitt i ett delprotional Rose, Soda, JUnit och Framemaker, kopplat
English fluently. Join us in an organisation that will
mikrovågsteknik eller erfarenhet av liknande verkjekt med 25 konstruktörer som konstruerar och testill Ericssons traditionella produktstruktur. Du har
play a key role in shaping the future of systems insamheter. Vill du veta mer, besök vår hemsida:
tar 3 olika delsystem. Erfarenhet av Ericssons protroligtvis flera års erfarenhet av objektorienterat
tegrating
GSM
and
IP.
http://www.ericsson.se/microwave/2-Products/dedukthantering är mycket värdefull för detta jobb,
konstruktionsarbete inom programvaruområdet
fense.asp
men även kunskaper inom ClearCase är mycket
Dessutom är erfarehet av Ericssons traditionella utmeriterande. Mycket goda kunskaper i engelska är
Application: Experienced System Mananger Ref
vecklingsprocesser, Java och Corba en merit Goda
ett krav, eftersom vi ofta jobbar på detta språk.
00:02.
kunskaper i engelska är ett krav, eftersom vi ofta arKontakta: Peter Jarlsby, 031-747 14 24, PeterJarlsbetar på detta språk.
by@emw.ericsson.se, Jan-Erik Svensson, 031-747
00 44, Jan.Erik.Svensson@emw.ericsson.se. Ansökan: MÄTSYSTEMKONSTRUKTÖRER, ref nr: 00-425.,
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal,
jobs@emw.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Digital signal processing &
simulation
• Vi utvecklar, simulerar och implementerar digitala signalbehandlingsalgoritmer för funktionerna Adaptive Multi Rate och EDGE-höghastighetsdata för
nästa generations GSM basstationer.VI söker en simulatorkonstruktörDu kommer att använda
C/C++, Clearcase, Perl, matlab och Java. Du är Dr,
Tekn.Lic, civil- eller högskoleingenjör och har erfarenhet av signalbehandling samt är mycket driven
inom programmering. Du har lätt för att få saker ur
händerna och gillar att jobba med andra. Du behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta: Tobias Liljegren, 08-7575884, tobias.liljegren@era.ericsson.se, Anna-Greta Eriksson, Human Resources, 08-4045369. Ansökan: Digital signal processing & simulation, Ericsson Radio
Systems AB, SR/H, la Pettersson, 164 80 Stockholm, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

Experienced System
Manager

CORBA Design Java

• GSM on the Net - Experienced System Manager,
IP Telephony GSM and Internet are the greatest hits
in the communications world today. We are a new
organisation committed to integrating these two
into a new system concept based on Voice over IP.
We are looking for an experienced System Manager
for IP telephony for the PDU Core Network within
Mobile Enterprise.
You have several years of system management
experience in related areas and you have worked
with requirement analysis and characteristics. The
work includes many external and internal contacts
so you must have excellent communication skills
and speak and write Englishfluently.Join us in an
organisation that will play a key role in shaping the
future of systems integrating GSM and IP.

• Vår sektion konstruerar 3 delsystem inom en
driftstödsnod inom Ericssons WCDMA radionät Vi
använder Corba för intern distribution och som ett
externt gränssnitt, varför vi behöver hjälp av dig
med gedigna kunskaper i Corba. Kunskaper i Java,
driftstödsystem och mobiltelefon! är också meriterande.

Contact: Carina Runefjord SG/NDC, +46 8 422
1675, carina.runefjord@era.ericsson.se. Application:
Experienced System Manager IP Telephony, Ericsson Radio Systems AB, SG/H Cecilia Jettel, 131 89
Stockholm, jobs.gsmonthenet@era.ericsson.se.

Refnr:R/H1464

GUI och Usability Design
Ref nr: R/H 1465
• Användargränssnitt är en mycket viktig del av det
vi arbetar med på vår sektion. Vi konstruerar nämligen ett driftsstödsystem till Ericssons WCDMA radionät och där ingår ett flertal GUIn. VI söker dig som
är intresserad av användbarhet 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.

mmmmmmmmawmmBm&eamamm
Sektionschef
ERICSSON RADIO ACCESS AB, GÄVLE
programvarukonstruktion i
Utvecklingsingenjör RF
Java
mätteknik/design

Ref nr: R/H1466
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkändoch bred kompetens inom trådlös kommunikation.• Vår avdelning är ansvarig för konstruktion av Javaprogramvara till en driftstödsnod i Ericssons
och bred kompetens inom trådlös kommunikation.
Vi är verksamma inom radioaccess system för trädWCDMA radionät Vi växer kraftigt varför det finns
Vi är verksamma inom radioaccess system för trådlös telef oni, basstationer, antennära produkter och
behov av att införa nya sektioner för programvarulös telefoni, basstationer, antennära produkter och
transmissionssystem för analoga och digitala nättransmissionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista konstruktion i Java.Som sektionschef förväntas du
verk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kistaoch vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson ärutföra traditionellt chefsarbete som rekrytering, resursplanering och budgetering, men också aktivt
och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson är
RSA känt som ett okonventionellt men resultatinrikRSA känt som ett okonventionellt men resultatinriktat företag. Sä vill vi fortsätta att vara. Vår kultur delta i projektarbetet och det tekniska arbetet Du
tat företag. Så vill vi fortsätta att vara. Vår kultur bygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingenhar troligtvis några års erfarenhet av sektionschefbygger pä att vi klarar det omöjliga, det som ingen
förut har gjort Vi säger om oss själva att vi är fly- sarbete för en programvarusektion. Dessutom är
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Kontakta: Martin Rolf, 08-585 31 418
martin.rolf@era.ericsson.se. Ansökan: Java och
WCDM + befattningens 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, SUNDBYBERG

Network Dimensioning Young Professional
Where do you want to start your career? Are you
looking for a global company with focus on the 3G
technology? Do you have a technical degree and a
business interest? Join us in the Mobile Internet Revolution!. We are looking for two young professionals to join our unit Business and Technology Management You will be responsible for product performance analysis and provide our organization
with performance and dimensioning information
as well as tools. You will work in close contact with
strategic product management design centers,
Marketing and sales support Since you will get a
technical overview of our 3C products as well as
get an insight in Marketing & sales, this is a good
place to start
• You have: A M.Sc in engineering, with data- and
telecom knowledge and an understanding of market & business issues. A willingness and drive to
use your analytical skills to improve processes,
methods and tools. Good communication skills,
fluent English and ability to work and cooperate in
an international environment Does it sound interesting?
Our vision is to be the world leading supplier of
Open Service Architecture for the 3G networks.
Product Unit SCSA, within Ericssons Division Internet Applications & Solutions, is responsible to provide platforms, communication and mobility service solutions for both the fixed and the mobile

40
network as well as for Internet Our 1600
employees are located in Holland, Canada, Sweden
and Mexico and we are all facing an interesting and
challenging shift in technology. Join us in the Mobile Internet Revolution!
Application: Network Dimensioning - Young Professional. marie-louise.rogsater@era.ericsson.se.

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 19 2000

lad hårdvara, samt teknikutveckling av befintligt ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
Vi är verksamma inom radioaccess system för trådradarsystem. Som ny medarbetare hos oss kom- RONNEBY
lös telefoni, basstationer, antennära produkter och
mer Du att genomgå en gedigen internutbildning,Ericsson Softwares världsledande produkt Billingtransmissionssystem för analoga och digitala nätparallellt med Ditt tekniska arbete. Detta lägger Gateway (BCw) skapades av oss i Ronneby för fem
verk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
grunden för Din personliga utvecklingsplan.
år sedan och har redan erövrat världsmarknaden.och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson år
Billing Gateway år en flexibel gateway mellan ope-RSA känt som ett okonventionellt men resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att vara. Vår kultur
ratörernasnät (mobila eller fasta) och administrati• Du kommer att ingå i ett team på 2-5 personer,
bygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingen
va system för exempelvis fakturering eller statistik.
som har nära samarbete med externa kunder och
Billing Gateway samlar in all nödvändig informa- förut har gjort Vi säger om oss själva att vi är fiyandra enheter inom företaget Teamen arbetar i itetion, räknar ut priser och fakta och levererar un- hänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och upprativa utvecklingsteg med systemdefinition (befinningsrika. Det handlar verkligen om passion för
derlagettilldet administrativa systemet
skrivning, specificering och simulering) och systemdet vi gör.
verifiering (verifieringsplanering och utvärdering) av

radarfunktioner såsom robotlänk, kartritning samt
Designer BGw
sökning och följning på yt- och luftmål.
• Software är den enhet som ansvarar för utveck• Som designer jobbar Du främst med att utveckla
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd
Du skall ha intresse för teknik och en hög analyling av programvara för både våra produktlinjeenprodukten. Ett designprojekt startar med förstudier
och bred kompetens inom trådlös kommunikation.
tisk förmåga. Vidare skall Du kunna uttrycka dig väl
heter TDMA och GSM. Nya uppdrag och projekt rulav krav från produktledningen och avslutar med
Vi år verksamma inom radioaccess system för trådi tal och skrift, vara noggrann samt utåtriktad. Deslar in och kanske är det just du som ska hjälpa oss
testning av hela systemet innan ett överlämnande
lös telefoni, basstationer, antennära produkter och
sutom bör Du kunna driva Ditt eget arbete och triatt genomföra dem? På vår mjukvaruenhet ansvakan ske till supply organisationen. Arbetet inkludetransmissions-system för analoga och digitala nätvas med att arbeta prestigelöst med andra. Det är
rar vi för styr- och kontrollprogramvara i Ericssons
rar kravstudier, design av system, nya funktionalftaverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
en fördel om du har intresse för signalbehandlingsbasstationer. För att klara detta använder vi oss av
ter, implementering samt testning. All programmeroch vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson är
teori eller databehandlingsteori. Lämplig utbildett brett spektrum av processorplattformar,
ing sker i C++ eller Java.
RSA känt som ett okonventionellt men resultatinrikningsbakgrund är teknisk/naturvetenskaplig utbildmjukvaruteknologier och verktyg: Realtids OS. Intat företag. Så vill vi fortsätta att vara. Vår kultur
Vi söker Dig som har mycket goda kunskaper t
ning om minst 120 poäng.
byggda system. Webservergränssnitt Motorstyrbygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingen
Java och/eller C++, objektorientering och modelning. Programvara för DSP. Utvecklingsmetoder.
förut har gjort Vi säger om oss själva att vi är ffylering. Du har minst två års erfarenhet av systemdeKundsupport
hänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och upp-Kontakta: Outi Mannila, 031-747 1939, outi.mansign och utveckling i Java eller C++. Meriterande är
Om ett eller flera av dessa områden tilltalar dig,
nila@emw.ericsson.se, Claes Norrbrink, 031-747
finningsrika. Det handlar verkligen om passion för
kunskap om om relationsdatabaser, operativsystem
så tilltalar du oss. Vi tänker oss att du är civil- eller
2547, claes.norrbrink@emw.ericsson.se. Ansökan:
det vi gör. Vi söker nu en
och distribuerade system. Liksom erfarenhet från
högskoleingenjör med inriktning mot mjukvara, inSYSTEMKONSTRUKÖR RADARFUNKTIONER, ref nr
stora utvecklingsprojekt (20-30 000 mantimmar).
byggda system eller liknande. Om du dessutom har
00-132.,
Ericsson
Microwave
Systems
AB,
Personal
Erfarenhet
av
utveckling
av
realtidssystem
och/eller
MCPA-utvecklare t i l l TDMA
erfarenhet inom området så är det förstås ännu
och Organisation, 431 84 Mölndal,
distribuerade system är en också en merit Du har
• som skall ansvara för utveckling av algoritmer för
bättre. Som person är du initiativrik, uthållig och
jobs@emw.ericsson.se.
god problemlösningsförmåga, är noggrann och öpMCPA i nära amarbete med systemkonstruktörer
noggrann och tycker om att ta ansvar för det du
pen. Du trivs att jobba såväl självständigt som i
och HW-utvecklare. Tjänsten som MCPA-utvecklare
håller på med.
grupp. Intresserad?.
omfattar även simulering och analys av befintliga
ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
och nya system.
Kontakta: Helena Börjesson, 08-404 81 09, Pia
Kontakta: Pontus Svensson, 0457-775 33, Mats
Lämplig bakgrund är civilingenjör i teknisk
Bolmgren Svensson, personal, 08-585 341 35. AnCHEF
CXP
l&V
Hagman,
0457-775
13.
Ansökan:
Designer
BGw,
fysik/elektronik eller motsvarande, gärna med insökan: SW-konstruktör till TDMA, Ericsson Radio
Enheten
ansvarar
för
System
Integration
and
VerifiEricsson
Software
Technology
AB,
Human
Resource
riktning på reglerteknik. Du bör ha en ej alltför teoAccess AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93
cation av Core Switching Products (CXP). Enheten
and Administration, Box 518, Ölandsgatan 1,371
retisk syn utan gärna ha känsla för HW. Kunskap
Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se.
UAB/X/TT består av ca 15 personer med stor erfa-23 Karlskrona, Job@epk.ericsson.se.
om olika simuleringsverktyg såsom matlab, simurenhet av System Integration and Verification. Enlab m.m. är nödvändigt Goda kunskaper i engelsheten jobbar idag med förberedelser av System
ka, tal och skrift är ett krav. Som person är du driERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
l&V av både VEDA-CXP projektet, som är en del av
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
vande och idérik, har lätt för att kommunicera och
RONNEBY
UMTS core, samt Ariadne som är en ytterligare STRAND
samarbeta med andra.
modernisering av befintlig APT core innehållande
Designers
CS, ET)55- /, TRA samt ECP. Projekten har högsta
System test engineer
Kontakta: Thomas W Nilsson, 08-757 32 97, Pia
prioritet och är kritiska för Ericsson framtida resulEricsson Software Technology expanderar. Vi söker
IP-telephony and GSM are two hot exciting areas
Bolmgren Svensson, personal, 08-585 341 35. Antat
erfarna och nyutexaminerade designerstillRonnewithin communication. We combine these technosökan: MCPA-utvecklare till TDMA, Ericsson Radio
by. Som designer jobbar du med analys, design
logies into one new product - GSM on the Net We
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93
och programmering. Våra redskap är främst C++,
• Din utmaning blir att säkerställa kvalitén på våra
are now focusing on releasing our first version and
Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
Java och Internetteknologier för såväl PC- som
CXP produkter och leveranser mot olika applikatiothe market attention is enormous. PU Mobile EnterUNIX-sidan. Jobbet är omväxlande och ger dig goner som tex. GSM/BSC, lokal, MSC etc samt att akprise is looking for engineers working with system
da möjligheter att få resa ut i världen, samt att få
tivt försörja projekten med rätt kompetens och retest of the latest within mobile communication for
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
arbeta både i projekt och självständigt Du får konsurser.
Enterprises.
GÖTEBORG/MÖLNDAL
tinuerlig intern och extern utbildning för att alltid
VI söker dig med dokumenterad ledarerfarenhet
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
ligga längst fram kunskapsmässigt
Du har helhetssyn och vill utveckla både personal
• We are now moving our system test lab to Nacka
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskomoch verksamhet för att nå högt ställda förväntningStrand and need system test engineers with communikation samt är centrum för Ericssons forskar. Du har troligtvis en bakgrund inom telekommu• Mobile Positioning System är en positioneringspetence in one or more of the following competenning och utveckling inom mikrovågsteknik och
nikation, gärna med erfarenhet av utvecklingsverklösning som Ericsson nu lanserar över hela världen.
ce areas:TCP/IPH.323GSMOS (NT) Test tools, TSS
höghastighetselektronik.
samhet
2000, MGTS, AIMS, protocol analyzers. JAVA (for au- Dess hjärta. Mobile Positioning Centre (MPC), är en
viktig komponent i framtidens Mobila Internet Anto test programming) HW performance. Firewall,
Programvarukonstruktör vändningsområdena för positionering är oändliga.
Kontakta: Holger Echarti, +46 8 727 2581,070 376
routers, proxies.
Det handlar om allt ifrån att hitta det bästa hotellet
Signalbehandling
0679, Holger.Echarti@uab.ericsson.se. Ansökan:
If you are ready for an organisation where things
eller restaurangen, finna närmaste gästhamn eller
CHEF CXP l&V, Ericsson Utvecklings AB, ÄS/UAB/P
happen fast- join our product unit Mobile Enterpri• Vi söker Dig som vill arbeta med att utveckla nya
bensinstation, till att kunna rädda liv vid svåra
Birgitta Friis, Boxl505, 125 25 STOCKHOLM, Birgftse.
algoritmer för avancerad signalbehandling för raolyckor.
ta.Friis@uab.ericsson.se.
darn i JAS39 Gripen. Du kommer även implemented dessa som realtidsapplikationer i ett mufbproContact: Steen Jängnemyr, +46 8 422 2002, SteKontakta: Monia Westlund, 0457-77590. Ansökan:
cessorsystem.
enJangnemyr@era.ericsson.se. Application: System
Designers (MPC), Ericsson Software Technology AB,
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Utvecklingsarbetet bedrivs i självständiga team
test engineer/NA, Ericsson Radio Systems AB, SG/H
Box 518,371 23 Karlskrona, job@epk.ericsson.se,
och sträcker sig från kravfördelning och modellerCecilia Jettel, 131 89 STOCKHOLM, jobs.gsmontheEricsson Radio Systems AB, Att: Anette Kindvall,
Sektionschef
ing av signalbehandlingsalgoritmer, till implemennet@era.ericsson.se.
Box 1885,581 17 Linköping,
tering av maskinvarunära och realtidskritiska funk• Vill du vara med och forma framtidens mobiljob.wii@era.ericsson.se,
tioner i applikationsprogramvaran. Programspråk
system ?GSM är idag den absolut mest spridda
som används är C, Pascal, assembler och MatJab.vl
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
standarden i världen inom mobirtelefoni system.
• drbetar med SUN/Unix och PC/NT-baserade hjälpMALMÖ
Just nu arbetar Ericsson med att vidareutveckla sina
Systemarkitekter
medel, samt moderna organisationsformer och
världsledande radiobasstationer in i nästa generaprocesser/metoder. Goda möjligheter ges att ut• VI söker Systemarkitekter till Ronneby. Som erfation av GSM, kallad EDGE. Grunden i basstationerDesigners
vecklas vidare mot projekt-/delprojektledning.
ren designer har du här möjlighet att gå vidare i en
na är våra egenutvecklade integrerade kretsar. Vi
Vi etablerar en ny utvecklingsenhet vid Centralstautmanande roll som systemarkitekt Det är viktigt
Du bör ha teknisk högskoleutbildning med inriktsöker dig som med hjälp av ditt brinnande intresse
tionen i Malmö. Vi söker erfarna och nyutexamine-att du har förmågan att se helheten. Du ansvarar
ning elektronik/datateknik, samt några års relevant
för teknik & människor vill leda sektionen RF-IC och
rade designers Som designer jobbar du med ana-nämligen för att ta fram totallösningar inom mobil
erfarenhet VI ser gärna att du är initiativrik, nogMixed Signal in i nästa generations produkter. Idag
lys, design och programmering. Våra redskap ärpositionering.
grann och har god samarbetsförmåga.
består vi av tolv personer, men behöver växa ytterlifrämst C++, Vovo och Internetteknologier för såväl
gare. Till vår hjälp finns även en expert inom intePC- som UNIX-sidan. Jobbet är omväxlande och
grerade
radiolösningar.
Kontakta: Magnus Carlsson, 031-747 2660, magger dig goda möjligheter att fä resa ut i världen, Kontakta: Monia Westlund, 0457-77590. Ansökan:
nus.s.carisson@emw.ericsson.se, Maria Forsberg,
Vi söker dig som: Ar strukturerad, målinriktad
samt att få arbeta både i projekt och självständigt Systemarkitekter (MPC.
031-747 3615maria.forsberg@emw.ericsson.se. Anmed förståelse för teknikens villkor. Besitter en god
Du får kontinuerlig intern och extern utbildning för
sökan: Pr ogramvarukonstruktör-Signalbehandling,
Vi söker supportansvarig till Ronneby. Försäljningen
balans av visioner och känsla för vad som är prakatt alltid ligga längst fram kunskapsmässigt
ref nr 00-237, Ericsson Microwave Systems AB, Perav Ericssons mobila positioneringssystem ökar. För
tiskt genomförbart Kan kommunicera med männisonal och Organisation, 431 84 Mölndal,
att kunna möta våra nya kunder behöver vi en perskor i en muftikufturellmiljö. Inser värdet av att
•
Mobile
Positioning
System
är
en
positioneringsjobs@emw.ericsson.se.
son som kan bygga upp supportverksamheten. Du
ständigt arbeta med kompetensfrågor. Vill arbeta i
lösning
som
Ericsson
nu
lanserar
över
hela
världen.
har ansvaret för att skapa rutiner och förutsättningen organisation där klimatet präglas av arbetsglädDess
hjärta,
Mobile
Positioning
Centre
(MPC),
är
en
ar för att stödja kunderna i deras användning av
je, framåtanda och där stor hänsyn visas till dina
viktig
komponent
i
framtidens
Mobila
Internet
Anprodukten.
egna idéer och innovationer. Har erfarenhet av anaMICROWAVE SYSTEMS AB.
vändningsområdena för positionering är oändliga.
loga kretsar, helst i GHz området. Känner till vad
GÖTEBORG/MÖLNDAL
Det handlar om allt ifrån att hitta det bästa hotellet
som krävs för att konstruera och industrialisera en
Kontakta: Monia WestJund, 0457-77590. Ansökan:
eller restaurangen, finna närmaste gästhamn eller
integrerad krets Kan utveckla goda relationer till
Systemkonstruktör
Supportansvarig (MPC
bensinstation, till att kunna rädda liv vid svåra
våra leverantörer. Kan samverka över organisaRadarfunktioner
olyckor.
tionsgränserna inom Ericsson.Du har civilingenjörSystemledare
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom sexamen eller motsvarande kunskaper samt erfarenhet inom området Du har lätt för att samarbeta
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskomKontakta: Monia Westlund, 0457-77590. Ansökan:
• Vi söker Systemledare till Ronneby. Som systemmunikation samt är centrum för Ericssons forsk-och ta egna initiativ samt behärskar engelska i tal
Designers (MPC), Ericsson Software Technology AB,
ledare genomför du tekniska studier för att bygga
ning och utveckling inom mikrovågsteknik och och skrift
Box 518,371 23 Karlskrona, job@epk.ericsson.se.
de bästa mobila positioneringssystemen i världen.
höghostighetselektronik. Vi arbetar med systemutDet här jobbet ger omfattande möjligheter för den
veckling av radar till JAS 39 Gripen och JA 37 VigKontakta: Tony Malmström, 08-7575654,
tekniskt intresserade att forma framtidens produkgen. Detta innebär att vi ansvarar för specmceringtony.malmstrom@era.ericsson.se. Ansökan: SekERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
ter! Det är av största vikt att du hartidigareerfarenoch verifiering av radarfunktioner. Vår uppgift ärtionschef, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pethet från utveckling, design, testning och drift av teatt utnyttja morgondagens teknik och föra in den tersson,
i
SW-konstruktör till TDMA
164 80 STOCKHOLM, ingegard petterslekomsystem.
dagens radarsystem. Våra större projekt är specifison@era.ericsson.se.
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd
cering av existerande radarfunktioner i nyutveckoch bred kompetens inom trådlös kommunikation.
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
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KONTAKTEN NR 19 2000

broadband to the home services Ericsson Optical
Testberedare
Networks are built on more than ten years of research, and encompass systems from fiber access • Arbetet innebär bl.a. att du: installerar och koppand metro-WDM to data<entric long haul systems lar upp instrument, mobiler och testhjälpmedel,
mot basstationer inför tester, gör en första kontroll
Maintenanceansvariga
with optical cross<onnects.
av basstationemas grundläggande funktioner, anERICSSON SUPPLY SERVICES. KUNGENS KURVA
• VI söker Maintenanceansvariga. Du ansvarar för
skaffar, underhåller och reparerar testhjälpmedel
Researcher Equipment
produktens kvalitet sedan den installerats hos kunBehovet av bandbredd inom telekom- och dataoch annan teknisk utrustning som kan förekomma
den. Du planerar och följer upp förbättringar som
komtillämpningar ökar ständigt och överträffar of- • As the capacity and complexity of WDM products
i labben såsom kablage, verirtyg, mindre instrukan behöva göras när produkten tagits i drift Du
ta de mest aggressivt ställda prognoser. Söttet att increases it becomes of significant importance to
ment etc Det är min uttalade önskan att du på lite
bör ha jobbat med mjukvaruutveckling i några år.
möta denna utmaning finns inom Optiska Nät och
scale down the products regarding power consikt från denna tjänst skall växa och utvecklas för
WDM (våglängdsmultiplexering). WDM är därför
sumption, size and cost Our work in this area focuatt senare kunna övergå till att bli testare på heltid.
en
av
de
snabbast
växande
teknologierna
inom
teKontakta: Monia Westlund, 0457-77590. Ansökan:
sess on the optical parts of the system (MUX, DEDu som söker denna tjänst får gärna vara lite
lekom idag. Ericsson ser denna teknik som ett vik- MUX, lasers, optical amplifiers, add-drop multiplexMaintenanceansvariga (MPC), Ericsson Software
äldre men du måste ha en teknisk utbildning mottigt kärnområde och ökar därför sin satsning på
Technology AB, Box 518,371 23 Karlskrona,
ers etc).
svarande lägst gymnasienivå och med minst 5-10
utveckling och marknadsföring av optiska nätlösjob@epk.ericsson.se.
You have state-of-the-art knowledge about optiårs arbetslivserfarenhet Som alternativ gäller gymningar och nätkomponenter baserade på WDMcal transmission and/or optical networking techninasium + högskola eller högre; alla med inriktning
teknik. Vår produktfamilj ERION (ERIcsson Optical ques. Your education could be on the PhD level or
på elektronik. För dig som person gäller att du skall
Networking) har redan ett fotfäste på marknaden
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
as a newty graduated MSc with state-of-the-art
ha: utvecklat en stor förmåga att arbeta självstänoch vi utvecklar för närvarande bl.a. ett tredje geKALMAR
knowledge in a key area and with an interet to
digt har dokumenterat lätt för att lära, ha god danerationens system som ska klara av att skicka 32 leard more. The work will be connedted to the use
torvana, goda kunskaper i att läsa och skriva engkanaler med W Cbit/s vardera över flera hundra
of advanced simulation tools.
Systemledare
elska, lätt för att samarbeta bra i team och vara serkilometer fiber. För att klara denna och framtida
viceinriktad.
Ericsson Software Technology expanderar.Visöker utmaningar söker vi nu en:
SystemledaretillKalmar. Som systemledare geResearcher within Optical
nomför du tekniska studier för att bygga de bästa
Kontakta: Carl-Helge Södergren, 08-7572493,
Opto/elektronikingenjör,
Networking
mobila positioneringssystemen i världen. Det här
eracarl@era.ericsson.se. Ansökan: Testberedare,
jobbet ger omfattande möjligheter för den tekniskt transpondrar
Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Petterssn, 164
• You should be able to participate in creating
intresserade att forma framtidens produkter! Det
80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsstrategical input to our optical network design. The
• Du kommer att ingå i gruppen för
är av största vikt att du har tidigare erfarenhet från
son.se,
work deals with the impact of changes in compoOptodesign.En optisk transponder består av en oputveckling, design, testning och drift av telekomnent ans system technologies as well as how to
tisk mottagare, elektronik som snyggar upp signasystem.
support effectively different services and choice of
len och gör en del bfthantering och slutligen envågRADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG
network management strategy.
längdsspecifik laser. Din uppgift blir att i transpon• Mobile Positioning System är en positioneringsYou have state-of-the-art knowledge about optiderteamet testa nyalasrar, diskutera med underleTeknikinformatörer
lösning som Ericsson nu lanserar över hela världen.
cal transmission and/or optical networking techniverantörer, hjälpa till med mottagardesign,göra
Dess hjärta, Mobile Positioning Centre (MPC), är en
ques. Your education could be on the PhD level or
transmissions-mätningar m.m. Du är civilingenjör
• Vi är en sektion på 12 glada personer som söker
viktig komponent i framtidens Mobila InternetAnas a newly graduated MSc with state-of-the-art
med erfarenhet av lasrar, mottagare eller optoefler teknikinformatörer Vi tar fram testmetoder och
vändningsomrédena för posrtionering är oändliga.
knowledge in a key area and with an interet to
lektronikdesign.
testhjälpmedel för GSM- radiobas stationer och anDet handlar om allt ifrån att hitta det bästa hotellet
leard more. The work will be connedted to the use
nan utrustning på site. Du skall utifrån faktaundereller restaurangen, finna närmaste gästhamn eller
of advanced simulation tools.
lag kunna utveckla testmetoder, verifiera dem i vårt
Kontakta: Johan Sandell, 08-719 36 84, Johan.Sanbensinstation, till att kunna rädda liv vid svåra
lab, samt dokumentera dem som strukturerad indell@etxericsson.se, Ann-Charlotte Francis, Persoolyckor.
formation för definierade målgrupper. Vi använder
nal, 08-681 21 92,Ann-Charlotte.Francis@etx.ericsResearcher within Optical
Tag Tool och SGML och skriver på engelska. Du
son.se. Ansökan: OPTO/ELEKTRONIKINGENJÖR,
kommer att få arbeta under stort eget ansvar i en
Kontakta: Claes Nilsson, 0457-77590. Ansökan:
Transmission
TRANSPONDRAR, Ericsson Sverige AB,
kompetent omgivning med intressanta uppdrag
Systemledare (MPC), Ericsson Software Technology
KK/ETX/D/NH Susanne Hellberg, 126 25 STOCK• Our present working area deals with theoretical
som kräver stor flexibilitet Din bakgrund är antingAB, Box 518,371 23 Karlskrona, job@epk.ericsHOLM, Susanne.Hellberg@etx.ericsson.se.
and/or exprimental investigation of transmission
en högskoleutbildad teknikinformatör eller civilingson.se.
performance for future advanced WDM systems
enjör med intresse av kunddokumentation, eller
with high per-channel transmission capacity (in ormotsvarande.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
der og 40 Gb/s) and large transmission bandwidth
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
i.e transmission in the C-bandet (1530-1575 nm)
KARLSKRONA
Testare
Kontakta: Mats Persson, 08-58534617,
as well as the L-bandet (1580-1610 nm).
Kontakta: Claes Nilsson, 0457-77590. Ansökan:
Systemledare (MPC.

Designer, Ericsson Telecom AB, KK/ETX/D/NH Susanne Hellberg, 126 25 STOCKHOLM,
Susanne.Hellberg@etx.ericsson.se.

Mobilt Internet - Vigor internet trådlöst VIII Du vara med? Vi utvecklar centrala delar i UMTS-systeEricsson Software Technology expanderar. VI sökermet som bygger på W-CDMA, som vi också armed
medarbetaretillIntegration/VerificationtillKarloch standardiserar. Utvecklingen sker på en helt ny
skronakontoret Du genomför demonstrationer, för- plattform. UMTS möjliggör applikationer som tex
sök och installationer hos kunder över hela värlmobilt internet Vi jobbar i målstyrda team med tät
den. Du sköter support och mjukvaruuppdatering- kommunikation mellan systemdesign, implemenar av befintliga system, har helhetskontroll under
tation och verifiering. Vi ansvarar för centrala delar
testningen och deltar aktivt i nya projekt under
i Radio Network Controllern (RNC) för trafik och
kravställningsanbetet Vi söker dig med god känne- drift och underhåll.
dom om telekomnät Då uppgiften innebär såväl
testning som projektledning bör du ha erfarenhet
• För att bli först på marknaden behöver vi nu förav exempelvis AXE.
stärka med Dig som vill bidra med Din kompetens
inom integration och verifiering av trafik-, drift och
• Mobile Positioning System är en positioneringsunderhållsfunktioner. Vi söker personer som kan
lösning som Ericsson nu lanserar över hela världen.
jobba både på delsystem och RNC-nodnivå. VI har
Dess hjärta, Mobile Positioning Centre (MPC), är en
många tjejer på avdelningen och vi ser gärna att
viktig komponent i framtidens Mobila InternetAnfler söker sig hit
vändningsområdena för positionering är oändliga.
Vill Du arbeta i systemutvecklingens framkant
Det handlar om allt ifrån att hitta det bästa hotellet
med Java, OTD, Corba, C++, TTCN och med modelleller restaurangen, finna närmaste gästhamn eller
baserad utveckling? Tycker Du om att arbeta i team
bensinstation, till att kunna rädda liv vid svåra
och trivs i en flexibel och dynamisk miljö där det
olyckor.
finns stort utrymme för egna inrtivativ. Hör i så fall
av Dig.
Kontakta: Mikael Nilsson, 0455-395093. Ansökan:
Integration/Verifikation (MPC), Ericsson Software
Ansökan: Ref.nr 00-118.
Technology AB, Box 518, 371 23 Karlskrona,
job@epk.ericsson.se.

Integration/Verifikation

Systemdesigner

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA
'Today, there are three places you want to be; Mobile, IP an Optics..' and Ericsson Optical Networks
are right in the center of them all. Today's hottest
technologies all converge on the Optical Networks
that will enable next generation mobile, data, and
broadband to the home services. Ericsson Optical
Networks are built on more than ten years of research, and encompass systems from fiber access
and metro-WDM to data<entric long haul systems
with optical cross<onnects.

HF Designer
• A Designer is needed with experience in analog/digital high frequency design, preferably with a
background in radio. You will work with design of
transponders wich means making wide band designs from 0.1 to 10 GHz. You will participate in the
design process fron the first conceptual idea,
through specifications and all the way to the board
test It's a bonus if you are familiar with HF-layout
and HF-CAD. A Master Degree and working experience in the area is required.
Contact: Per Back, 08-719 50 24,
Per.Back@etx.ericsson.se, Ann-Charlotte Francis,
Human Resources, 08-681 21 92,AnnCharlotte.Francis@etx.ericsson.se. Application: HF

• För att bli först på marknaden behöver vi nu förstärka med Dig som vill bidra med Din kompetens
inom systemdesign för trafik-, drift och underhållsfunktioner samt användbarhet Vi söker personer
som kan jobba både på RNC-nodnivå och nätnivå.
Vi har många tjejer på avdelningen och vi ser gärna
att fler söker sig hit
Vill Du arbeta i systemutvecklingens framkant
med CDMA, ATM, Distribuerade system, Realtids
PM, OOA&D och med modellbaserad utveckling?
Tycker Du om att arbeta i team och trivs i en flexibel och dynamisk miljö där det finns stort utrymme
för egna initivativ. Hör i så fall av Dig.
Kontakta: Lena Eklind, 013-284309,
Lena.Eklind@era.ericsson.se, Anders Fransson, 013284808, Anders.l.fransson@era.ericsson.se, Stefan
Wema, 013-287535, Stefan.werna@era.ericsson.se.
Ansökan: Ref.nr 00-119, Ericsson Radio Systems
AB, Monica Olovsson, Box 1248, 581 12 LINKÖPING, monica.olovsson@era.ericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA
'Today, there are three places you want to be; Mobile, IP an Optics..' and Ericsson Optical Networks
are right in the center of them all. Today's hottest
technologies all converge on the Optical Networks
that will enable next generation mobile, data, and

You have state-of-the-art knowledge about optical transmission and/or optical networking techniques. Your education could be on the PhD level or
as a newly graduated MSc with state-of-the-art
knowledge in a key area and with an interet to
leard more. The work will be connedted to the use
of advanced simulation tools.
Contact: Gunnar Jacobsen, 08-719 44 76,
gunnar.g.u.j.a.jcobsen@ericsson.se Ann-Charlotte
Francis, Human Resources, 08-681 21 92, AnnCharlotte.Francist@etx.ericsson.se.
To help us meet the increasing focus and demand
of Optical Networks, and to develop solutions that
will shape the future of telecommunications, we
need a:

Solutions Engineer
• Who is responsible for the technical elements of
tenders and other technical sales support, you will
be focused on creating solutions involving SDH,
WDM and other transport products and technologies, and will have the full ownership of the customer solution from early pre-marketing activities to
post-contract support
You must have the following experience: a proven track record of designing transmission network
solutions, a detailed understanding of SDH and/or
WDM transmission products, and it's also in your
favor if you have experience of implementing software and/or hardware systems. A degree or equivalent in an electronics/telecommunications engineering discipline is desirable.
Contact: Bengt Hellström, 08-719 70 57,
BengtHellström@etx.ericsson.se, Ann-Chariotte
Francis, Human Resources, 08-681 21 92, AnnCharlotte.Francis@etx.ericsson.se. Application: Solutions Engineer, Ericsson Telecom AB,
KK/ETX/D/NH Susanne Hellbergl26 25 STOCKHOLM, Susanne.Hellberg@etx.ericsson.se.

mats.x.persson@era.ericsson.se. Ansökan: Teknikinformatörer, Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la
Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Chef RNC
Systemsektion O&M
På Produktenheten Wideband Radio Networks utvecklar vi radionätet till tredje generationens mobiltelefonisystem, som är en förutsättning för ett
verkligt effektivt mobilt internet, baserat pä WCDMA- och ATM-teknik. Vi har ett dussin testsystem i
drift runt om i världen och utvecklar nu värt första
kommersiella system, som redan beställts av flera
av världens största operatörer.
I detta radionät ansvarar vi för noden Radio
Network Controller (RNC), som är jämförbar med
BSC-noden i ett CSM-system. I vårt ansvar ligger bl
a att specificera funktioner och designregler, nodens arkitektur och dess karaktäristikVi behöver
nuen Chef till den sektion på Systemavdelningen
som är ansvarig för Operation & Maintenance
samt Customer Product Information. I den rollen är
du ansvarig såväl tekniskt för ditt område som för
personal och budgetfrågor.
• Vi söker dig som tycker om att arbeta i lag och
trivs i en flexibel miljö där det finns stort utrymme
för egna initiativ.
Du bör ha några års erfarenhet av utvecklingsarbete inom Data eller Telecom, ha goda kunskaper i
svenska och engelska och vara en öppen och kreativ person.
Kontakta: Jonas Carlsson, tel. 08-757 20 51, Jonas.ca rlsson@era.ericsson.se. Ansökan: Chef RNC
Systemsektion O&M, ref nr: FR/H 1601, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren,
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.erksson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ERA/LR - den lönsammaste delen inom hela Ericssonkoncernen! Utvecklingen av basstationerna till
de TDMA-baserade mobiltelefonsystemen CSM
och PCS sker kontinuerligt och varje ny generation
avHW och SWtillbasstationerna som tas fram, genomgår mycket omfattande tester (verifieringar)
innan vi börjar massproducera dessa.
Verifieringarna sker i modern labbmiljö med en
omfattande och avancerad instrument- och datorpark i lokaler helt nära Kista centrum.Till detta
labb söker jag nu:

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Vill du vara med och utforma kunddokumentation,
CPI Customer Product Information, för tredje generationens mobiltelefonisystem, 3C?Produktenheten
Wideband Radio Networks, PU-WRN, utvecklar radioaccess nätet för tredje generationens mobiltelefonisystem UMTS som bygger på WCDMA radioteknologi. Inom produktenheten är vår sektor systemavdelning på radionätnivå vilket innebär att vi
ansvarar för att de ingående delarna bildar en helhet och ett väl fungerande framtidssäkert system.
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positiv, noggrann och samarbetsvillig. Du bör ha
goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Kunddokumentation
• Vi söker nu en person att driva frågor relaterade
till kunddokumentation, CP1, och arbeta med frågor
runt informationshantering och vilka behov av information som våra kunder har. Exempel på arbetsområden är: Förstå kundens informationsbehov, både internt och externt Ericsson; vad behöver
kunden för att kunna hantera sitt nät Samordna
och koordinerande framtagandet av CPI. Initiera
och driva strategier och principer för CPI på systemnivå. Hanteringsaspekter, såsom metoder och verktyg för framtagning. Upprätta och underhålla databas och arkiv för CPI. Driva frågor om utformning
och innehåll av CPI.
Du är en positiv, initiativrik person som är bra på
att skapa kontakter och gillar att arbeta i en dynamisk organisation. Du har några års erfarenhet från
området Erfarenhet av parameterhantering, DT, är
ett plus.

Kontakta: Thomas Nordlander, 08-404 69 81, Pia
Bolmgren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: Mönsterkortskonstruktör till TDMA, Ericsson
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,
164 93 Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se,

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
Estimates show a growth of a factor 10 within 5
yeors for the BSC product In pa rale 11 with the continuous development of the very succesful GSM
BSC product the BSC organization is developing
the world first mobile GSM TCP/IP system leading
to the 3rd generation GSM mobile system.

BSC Troubleshooters

• To meet the expansion and success of the
GSM/BSC product PLM needs to further strengthen the troubleshooting capasity in the support
team. Today the support team consist of
troubleshooters with both Design and FSC backKontakta: Ulf Lönn, 08-58531120,
ground. This has proven to be a very fitful mix so
ulf.lonn@era.ericsson.se. Ansökan: KUNDDOKUwe therefore Welcome the ones with experience
MENTATION, CPI, ref nr: FR/H 1602, Ericsson Radio
from design and/or ASO/FSC work.
Systems AB, KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren, 164
The BSC Support team work in close cooperation
80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
with our design offices as well as the ASO's and
FSC's. This will give the opportunity to experience
the power of joint efforts in troubleshooting of high
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
priority issues. Short travels and On-site visits are
Vi söker Dig som vill delta i en av Ericssons viktipart of the tasks. Within short, GPRS will be part of
gaste satsningar - utvecklingen av tredje generathe support team responsibility. Long-term contract
tionens mobiltelefonsystem, WCDMA Utvecklingen is possible for this possition.
av bredbandsradio är en förutsättning för att mobilt Internet ska fungera effektivt Vi har ett flertal
Contact: Roland Sevegran, +46 13 284968, roexperimentsystem i drift över hela världen, och nu land.sevegran@era.ericsson.se. Application: Ref.nr
går vi vidare med framtagandet av våra kommer00-114, Ericsson Radio Systems AB, LVA/H Anna
siella system där utvecklingsfasen pågår. Inom kort Fasth, Box 1248, 581 12 LINKÖPING,
ska systemen börja levereras til operatörer runt
anna.fasth@era.ericsson.se.
om i hela världen.

• I arbetet ingår att identifiera och formalisera krav
på strukturen för de grafiska användargränsnftten
gällande för alla noder i radioaccessnätet Vidare
att ta fram en styleguide och designregler för GUI
utveckling samt att granska och godkänna användar-gränssnftten som utvecklas av nodorganisationerna.
VI söker en person med erfarenhet av GUI-utveckling för data- eller telekomsystem helst med
kunskap om drift och underhåll av mobilsystem
samt gärna med specialkunskaper inom web-baserade användargränssnitt
Kontakta: Lennart Ostlund, 08-585 343 07, lennartostlund@era.ericsson.se. Ansökan: Systemledare - GUI Arkitektur, ref nr: FR/H1719, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren,
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.erksson.se,

KONTAKTEN NR 19 2000

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

GUI-konstruktion i Java
Refnr.FR/HI715
• Vi söker dig som vill delta i utformningen av
driftsstödsystemets användargränssnitt Jobbet innebär både utredningsarbete och konstruktionsarbete. Du har troligtvis några års erfarenhet av utveckling av användargräns-snitt och du besitter
kunskaper om användbarhet, dominerande style
guides, on-line dokumentation, webteknik och
standarder för grafiska användargränssnitt Erfarenhet av driftstödsystem är naturligtvis meriterande.

Programvarukonstruktion i
Java
Refnr: FR/H1716

• Du har några års erfarenhet av programmering i
ett objektorienterat programmeringsspråk, helst Java. Du är intresserad av objektorienterad analys
och design med Rational Rose och med Corba som
Join the mobile internet revolution
distributions-mekanism. Du har helst erfarenhet av
radionät driftsstödsystem och grafiska användarWe develop the core of the latest mobile data
communication products. Our Mobile Internet Plat- gränssnitt
form is going to be the base for packet switching in
all major standards (GPRS, WCDMA/UMTS, EDGE
Verktygsansvarig och
etc). Our expertise lies within distributed embedded real-time systems where we are in a world-letestmiljöansvarig ading position. We intend to keep this position. To
do that we need more system engineers - we need Javakonstruktion med Rose,
you.
J Builder, ClearCase
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
GÖTEBORG/MÖLNDAL

Advanced System Design

• We believe that you're interested in ADVANCED
SOFTWARE DESIGN of distributed, fault-tolerant,
embedded real-time systems. If you share this interest with us and have a degree in Computer Science (or equivalent) - please contact us! The more
you know about distributed systems; fault tolerance; redundancy; software management and UNIX,
Inom produktenheten Radio Network Controller
the better. Working with us means joining a group
Product Development arbetar vi med styrning och
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
of technically skilled people who work together in
kontroll av radionätet samt routing av krets- och
projects. We make the most of our system developpaketkopplad trafik RNC applikationerna är base- Systemintegration
ment efforts by applying Project Management and
rade på C, C++, JAVA och Corba. Plattform är EricsSoftware Engineering processes to our work. We
Vi arbetar med den absolut senaste bredbandsteksons nya ATM-plattform Cello. Vi behöver nu förare impatiently waiting for your call or e-mail.
niken och driver bl a utvecklingen av Ericssons
stärkning med ett antal personer inom enheten för
system för det smarta hemmet, där vi utvecklar acPrestanda Verifiering av RNCVi arbetar med
cesspunkten för hemmet såväl som driftstödsyste- Contact Andrea Trogen, +46 31 344 1954,
testspedficonön, testexekvering, metoder för preandrea.trogen@erv.ericsson.se. Application: Join
met lör operatörerna. Våra produkter är baserade
standa verifiering av RNC noden, dvs enheten anthe mobile internet revolution, G/BND, Ericsson
på en Linux-plattform och bygger på avancerade
svarar även för att RNC-noden uppfyller kraven för
IP- och databaslösningar. Säkerhetstänkandet står Mobile Data Design AB, Personalavdelningen S:t
Typgodkännade.
i fokus och vi nyttjar den senaste teknologin såsom Sigfridsgatan 89,412 66 GÖTEBORG, helena.andreasson@erv.ericsson.se.
Om Du tycker om att arbeta i lag och trivs i en
trådlösa hemmanät (Bluetooth), IP-telefoni med
flexibel miljö, dör det finns stort utrymme för egna
olika talkodningar, ADSL, bredbandsfiber, RSA,
initiativ och goda utvecklingsmöjligheter, kommer WAP och OSGi. Du får arbeta i en miljö som erbjuDu att trivas hos oss på ERA/RY/V i Kista. Dessu- der dig många möjlighetertillkompetensutveckERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
tom kommer Du att vara med om att utveckla näs- ling och karriärmöjligheter, vi ser inte bara teknita generations mobiltelefonsystem från
ken framför oss utan sätter alltid individen främst
Chef till CM, Configuration
grundenlDu bör ha några års erfarenhet av verifidå det är din kreativitet som gör våra produkter
ering inom tele- eller datacom. Du kan också ha
framgångsrika. Därför ser vi bil att personalen trivs Management
arbetat med egenskaps frågor inom systemdesign. genom att ordna många olika aktiviteter inom föProduktenheten Wideband Radio Networks, PUErfarenhet av systemverihering avAXE-system tror retaget som skapar bra sammanhållning och kam- WRN, utvecklar radioaccess nätet för tredje genevi är en bra grund men det är inget krav. Du bör
ratanda. På vår hemsida www.wii.ericsson.net hit- rationens mobiltelefonisystem UMTS som bygger
ha goda språkkunskaper i engelska och svenska.
tar du en utförligare presentation av enheten.
på WCDMA radioteknologi. Inom produktenheten
Dessutom önskar vi att Du är en öppen och nyfiken
är vår sektor systemavdelning pä radionätnivå, vilperson.
ket innebär att vi ansvarar för att de ingående de• Som systemintegratör kommer du att ha tekniskt
larna bildar en helhet och ett väl fungerande fromansvar för tredjepartsprodukter. Du kommer att
tidssåkert system, vi ansvarar också för de gemenmedverka i utvecklingsprojekt med uppgift att anaKontakta: Mats Magnusson, 08-585 34346,070samma CM och Produkthanterings principerna inlysera krav, skapa lösningar baserade på egenut267 06 64, maKe.magnusson@era.ericsson.se. Anom produktenheten.
vecklade och inköpta program- och hårdvarumodusökan: SYSTEM VERIFIERARE, ref nr: FR/H 1603,
ler samt verifiera dessa. Systemintegration är ett
Ericsson Real Estate 8 Services AB, KI/ERA/FR/HS
• Vi söker nu en chef till den sektion som ansvarar
område som kräver bred teknisk kunskap. Du bör
Inger Holmgren, 164 80 ST0CKHOLM..PUför Configuration Management och Produkthantervara väl insatt i frågor som rör IP-infrastrukturer för
WRN@era.ericsson.se.
ingsfrågor. Denna sektion är ägare till de för prohög tillgänglighet, skalbarhet datasäkerhet nätduktenheten gemensamma CM och produkthanverksarkitektur med routrar och switchar.
terings- processerna samt ansvarig för våra egna
Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjörsexERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
CM aktiviteter. Bland annat följande områden är
amen eller motsvarande högskoleutbildning med
viktiga att du behärskar. Lång erfarenhet av alla CM
minst 120 poäng alternativt annan likvärdig bakMönsterkortskonstruktör
och produkthanteringsaspekter under en produkts
grund. Det är viktigt att du behärskar engelska i såtillTDMA
hela livscykel- Du är uppdaterad på det senaste inväl tal som skrift men i vardagslag talar vi förstås
om CM vad gäller processer och verktyg- Erfarenhet
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd svenska.
av chefs/ledarroller i stora projekt och införande av
och bred kompetens inom trådlös kommunikation.
nya processer och verktyg- Goda ledarskaps- och
Vi är verksamma inom radioaccess system för tråd- Kontakta: Björn Redelius, 013-32 20 40, bjorn.rekommunikationsegenskaper samt lätt för att skapa
lös telefoni, basstationer, antennära produkter och delius@era.ericsson.se, Christer Lindvall, 013-32 24
kontakter och förtroende- Arbeta i en stor organisatransmissionssystem för analoga och digitala nät- 21 christer.lindvall@era.ericsson.se, Ann-Christin
tion som är distribuerad över flera organisationer
verk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
Forssell, Personal, 013-32 22 19, ann-christin.forsoch geografiska platser
och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson är sell@era.ericsson.se Ansökan: Systemintegration,
Du är en positiv, initiativrik person som är bra på
RSA känt som ett okonventionellt men resuHatinrik- ref nr: RP-04, Ericsson Radio Systems AB, att: Anetatt skapa kontakter och gillar att arbeta i en dynatat företag. Sä vill vi fortsätta att vara. Vår kultur
te Kindvall, Box 1885, 581 17 Linköping,
misk organisation. Vill arbeta på en systemavdelbygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingen job.wii@era.ericsson.se.
ning där vi täcker alla områden.
förut har gjort Vi säger om oss själva att vi är flyDu kan leda en grupp av människor och få dem
hänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och uppatt fungera som ett team.
finningsrika. Det handlar verkligen om passion för ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
När du nu är intresserad och vill ta chansen att få
det vi gör.
vara med och aktivt påverka en av Ericssons största
Systemledare projekt genom tiderna och vill veta mera så ringer
• VI söker nu en mönsterkortskonstruktör till TDGUI Arkitektur
du.
MA. Du kommer alt jobba i många olika projekt
Produktenheten Wideband Radio Networks utveckoch tillhöra en grupp på 12 personer varav 4 jobbar
Kontakta: Ulf Lönn, 08-585 311 20,
lar nya system och produkter för tredje generatiomed mönsterkort En stor del av våra mönsterkortsuff.lonn@era.ericsson.se. Ansökan: CHEF TILL CM,
nens mobiltelefonisystem, UMTS. Denna nya
layouter är mycket avancerade och inom RF-områvärldsstandard bygger på WCDMA radioteknologi CONFIGURATION MANAGEMENT, ref nr: FR/H1609,
det (radio).
och ATM transmission. Produktenheten år placerad Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/FR/HS Inger
Vi söker dig som är gymnasieingenjör med inrikti Kista, Stockholm. Till systemavdelningens sektion Holmgren, 164 80 Stockholm, ansokan.PUning mot elektronik och har erfarenhet som
WRN@era.ericsson.se.
för Drift S Underhåll söker vi nu en person med inmönsterkortskonstruktör. Det är meriterande om
tresse för grafiska användargränssnitt (GUI).
du har arbetat med Supermax E-CAD (IPL) samt VIewLogic schemaritningssystem. Som person är du

Refnr: FR/HI7I7
• Detta jobb går ut på att hålla vår konstruktionsoch testmiljö fungerande och sköta alla externa
kontakter för att åstadkomma detta. Vi har UNIX
och NT både som utvecklingsmiljö och målmiljö.
Arbetet kräver erfarenhet av konstruktionsarbete,
testarbete, UNIX och NT. Du har kanske jobbat inom en IS/IT stödorganisation och vill ta chansen att
ta ett steg närmare konstruktionsarbete. För samtliga annonserade jobb är arbetsplatsen i Kista.
Kontakta: Martin Rolf, 08-585 31 418,
martin.rolf@era.ericsson.se. Ansökan: Java + ref nr,
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/FR/HS Inger
Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
GÖTEBORG/MÖLNDAL

Antenningenjör
Enheten för antennkonstruktion TL/A utvecklar antenner och antennsystem för radiobasstationer, MlNI-UNK, WLAN, m.m. Enheten är en gemensam resurs för affärssektorerna EMW/Toch EMW/SM,
men även för andra organisationer inom Ericsson.
Inom enheten finns ett brett spektrum av arbetsuppgifter, som till exempel delprojektledning, antennkonstruktion, antennsystemering samt inköpsstöd för antennprodukter. Vi är i dag 14 antennoch antennsystem ingenjörer.
• Vi söker dig som är ingenjör med inriktning mot
antennteknik och/eller mikrovågsteknik. Vi är intresserade av både dig som har mångårig erfarenhet inom antennområdet och dig som har mindre
erfarenhet men vill utvecklas mer.Har du intresse
av att vara med i att ta fram optimala antennlösningar ur ett system- och kundperspektiv tveka inte
att kontakta oss.
Kontakta: Stefan Johansson, 031-747 1852, stefan.f.johansson@emw.ericsson.se. Ansökan: Antenningenjör,ref nr 00-266, Ericsson Microwave
Systems AB, Personal och Organisation, 431 84
MÖLNDAL, jobs@emw.ericsson.se.

mmmmmemmmmmmmmmmmmmmm
ERICSSON CABLES AB, HUDIKSVALL

Typprovare OptokaMage
Ericsson Cables AB, är en kunskapsbaserad organisation med stor erfarenhet av kabel och nätlösningar. Vi erbjuder system och lösningar för terminering och skarvning i telekom- infokom- och kraftnät Network Technologies, inom Ericsson Cables,
är ett bolag pä idag ca 1100 medarbetare. Läs
mer om oss på vår internetsajt: www.ericsson.se/
cables. Till sektionen GQ Kvalitetssäkring söker vi
en Tekniker som skall ansvara för typprovning av
optokablage. Detta är en ny verksamhet för sektionen och kommer att omfatta testning, verifiering
och typprovning av optokablage, som är en kontakterad/konfektionerad optokabel.
• Tjänsten innebär att inledningsvis utreda vilken
utrustning och vilka metoder som behövs för att
verifiera och typprova optokablage-produkterna i
enlighet med gällande standarder och specifikationer. Kunnande inom produktområdet och testmetodik kring produkterna finns att hämta inom företagets sfär.

KONTAKTEN NR 19 2000
Du bör ha civilingenjörsexamen inom Elektronik,
Fysik eller Mekanik eller vara Gymnasieingenjör
med erfarenhet inom testning av kabel/mätteknik.
Du skall dessutom behärska engelska skriftligt och
muntligt samt vara van att arbeta med MS Office
paketet Exponering/vana inom SAP/R3 räknas
som en merit De personliga kraven är att du skall
ha lätt för att arbeta självständigt men även i grupp.
Du bör ha ett intresse för testning och verifiering
Kontakta: Mats Larsson, 0650-36813, matsJarsson@eca.ericsson.se. Ansökan: TYPPROVARE OPTOKABLAGE, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/H Elisabet Roos, 172 87 Sundbyberg,
recruitmentsl@ex 1 .eca.ericsson.se.

JOBBNYTT
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
CSM Based Products (CSM) är ett av tre produktsegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi är
ansvariga för utveckling och underhäll av enheter
ingående i CSM basstationer och CSM add on-produkter som skopar bättre täckning och/eller bättre
talkvalitet i operatörernas mobiltelefonnät Exempel på produkter och lösningar från CSM Based
Products är Combiners (CDU), Tower Mounted
Amplifiers (TMA) och Coverage Extension Units
(CEU). Utveckling och produktifiering sker i nära
samarbete med alla Ericssons affärsenheter inom
affärssegmentet Nätoperatörer.

Verifieringsingenjör
till GSM

Det är viktigt att du behärskar engelska i såväl tal
som skrift men i vardagslag talar vi förstås svenska.
Kontakta: Anders Skeppstedt, 013-32 23 70, änders.skeppstedt@era.ericsson.se, Ann-Christin Forssell, Personal, 3-32 22 19, annchristin.forssell@era.ericsson.se. Ansökan: Systemledning, ref nr: SN-10, Ericsson Radio Systems AB,
Att: Anette Kindvall, Box 1885, 581 17 Linköping,
job.wii@era.ericsson.se

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
KARLSKRONA

43
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
GÖTEBORG/MÖLNDAL

Konstruktör Analognära
Digitalteknik
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling inom mikrovågsteknik och
höghastighetselektronik. Vi söker konstruktörer som
är intresserade av att arbeta med digitalteknik i
det analog/digitala gränssnittet Våra konstruktioner präglas av höga prestanda i en störkänslig
miljö.

Charging Designers

• Arbetsuppgifter:Vi arbetar i team med både digital och analogkonstruktörer. Där kommer du att vara delaktig i specificerandet av mottagar- och sändarfunktioner. Du kommer att ansvara för realiserInstallationsprovare AXE
ing och verifiering av den digitala delen av dessa
• Inom avdelningen Node Construction & Test söfunktioner. Detta arbete innebär bl.a. konstruktion
ker vi nu nya medarbetare till Node Testing, sektioav A/D- och D/A-omvandlarfunktioner i en störnen arbetar med föriaddning och förtest av AXE
Som designer pä Ericsson Software Technology känslig miljö. Realisering av funktioner sker på
växlar som ingår i mobila & fasta nät Vi består av
jobbar Du främst med att utveckla våra produkter. kretskort och FPGA:er.
ett ungt gäng på 7 personer som är i en spännande
Vi använder alltid den senaste teknologin: standarKvalifikationenDu bör vara civil-/högskole ingenutvecklingsfas. Då tillväxten är fortsatt mycket krafdplattformar för utveckling med C, C++, Java, Cor- jör med ett stort teknikintresse med kunskaper intig behöver vi förstärka vår organisation. Du skall
ba, SOL, UML och ClearCase. Ett designprojekt
om signalbehandlingsteori. Erfarenhet av hårdvaruarbeta med nod och installationsprovning av
startar med förstudier av krav från produktledningkonstruktion är meriterande. Egenskaper som god
GSM/UMTS system samt fasta nät system baserat
en och avslutas när det överlämnastillandra delar analysförmåga, målinriktning och att självständigt
på AXE, inom byggsättet BYB 501. Arbetet är huav vår Charging organisation. Arbetet som desigkunna ta initiativ i olika frågor tas för givet
vudsakligen inriktat på hårdvarutester av AXE växlar,
ner inkluderar kravstudier, design av system, nya
där vi förladdar mjukvara och förtestar hårdvara för
funktionalitater, testning och implementering.
Kontakta: Håkan Enskog, 031-747 25 29,
att underlätta och minska tiden för installationhakan.enskog@emw.ericsson.se, Nils Dagås, 031sprovningen på Site. Sektionen arbetar på hem• VI SÖKER dig som har mycket goda kunskaper i
747 38 28, nils.dagas@emw.ericsson.se. Ansökan:
maplan men det förekommer att vi åker på utlandJava och/eller C++, objektorientering och modelKonstruktör Analognära Digitalteknik, ref nr 00-436,
suppdrag med varierande längd, oftast 1-3 veckor
Iering. Det är en merit om du har två års erfarenhet
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Orper uppdrag beroende på växelns storlek och kaKontakta: Håkan Johansson, 08-404 65 38, Lena
av systemdesign och utveckling i Java, C eller C++.
ganisation, 431 84 Mölndal,
raktär.
Skansjö, personal, 08-508 782 63. Ansökan: VerifiMeriterande
är
kunskap
om
relationsdatabaser
och
jobs@emw.ericsson.se.
eringsingenjör till GSM, Ericsson Radio Access AB,
Ovanstående arbetsuppgifter leder till ett brett
operativsystem, liksom erfarenhet från stora utKl/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm,
systemkunnande inom området nod och installavecklingsprojekt
jobb@rsa.ericsson.se.
tionsprovning av mobiltelefonsystem enligt stanErfarenhet av utveckling av realtidssystem
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB.
darden GSM/UMTS och inom fasta nät flexibelt aroch/eller distribuerade system är en också en meGÖTEBORG/MÖLNDAL
bete där Du kan påverka och förbättra.
rit Du är en person med god problemlösningsförERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
vi söker dig som har genomfört kursen Testing 1
måga, som är noggrann och utåtriktad. Du trivs att
GÖTEBORG/MÖLNDAL
R&D Framtida system
eller har motsvarande AXE erfarenhet inom nod/injobba såväl självständigt som i team.
stallationsprovning. Arbetet kräver att Du kan arbeSektionen System Verification ansvarar för verifierVi är ett gäng på ca 60 personer som arbetar med
ta självständigt samt i grupp och att Du har lätt att
ing av mjuk- och hårdvarufunktioner i mobildataatt utveckla nästa generations trådlösa LAN
kommunicera vara flexibel och ansvarsfull goda
systemet Mobitex. Vår verksamhet befinner sig i
(WLAN) i SCHz området Det är en stor utmaning
Charging
kunskaper i engelska är en merit Vill du jobba med
mycket stark medvind bl a beroende på att nya
att ta fram PC modem och nätutrustning som nyttsystemkonstruktör
ett ungt utåtriktad och ett glatt gäng som tveklöst
tjänster för trådlöst internet som t ex WAP lanserats
jar spjutspetsteknologi för att klara de höga bithasger allt i alla situationer, stöttar varann och som vill
i Mobitex. För att möta behovet av systemverifiertigheter och den kvalitet som krävs för framtidens
• Din huvudsakliga uppgift, som systemkonstrukutveckla sig inom ett område med global förankings- och instalMonstiånster söker vi fler medarbe- tör, är att vidareutveckla de system som är vårt anmobila multi-media applikationer. Kännetecknanring. Då skall Du inte tveka att kontakta oss,ringså
tare.
de för den nya generationens WLAN är höga datasvar. Du kommer att jobba i team och du kommer
berättar vi mer. Skicka ditt C.V och referenser till dihastigheter på upp till 54 Mbps, väl utvecklat stöd
att vara med i hela utvecklingsprocessen. Vi designa nya medarbetare.
för QoS, låg effektförbrukning och låg kostnad. För
Verifiering av Mobilt
nar i kompakta projekt och testar redan i konstrukatt möta de högt ställda kraven krävs lösningar i
tionsfasen. Vi använder alltid den senaste teknoloInternet System
teknikens framkant inom alltifrån radiotillmjukvagin: standardplattformar för utveckling med C, C++,
Kontakta: Per Sjöstrand SG/ERA/SLT/KAC, 08-585
• Våra arbetsuppgifter består huvudsakligen av att
ra. Vi söker kollegor med gediget intresse för hårdJava, Corba, SDL, UML och ClearCase.
34 703, per.sjostrand@era.ericsson.se. Ansökan:
på systemnivå planera och genomföra systemverifivarunära programmering och radiokommunikaINSTALLATIONSPROVARE, AXE, Ericsson Radio
VI SÖKER en person som har en teknisk högskoering och acceptancetest samt att installera Mobitionssystem.
Systems AB, KI/ERA/SL/H Anita Strömkvist, 164 80
leutbildning med erfarenhet av systemkonstruktion
tex radiobasstationer och växlar. I utvecklingsproSTOCKHOLM, anita.stromkvist@era.ericsson.se.
och mjukvaruutveckling.
jekten deltar vi från tidig design till installation och
Du bör kunna något/några av ovan angivna pro• VI jobbar både med diskreta mikroprocessorer
support hos slutkund. Acceptancetester och installgramspråk.
och processorer inbyggda i ASICs. Vi letar efter nya
tioner genomför vi hos våra kunder över hela värlERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
Du är en person som har förmåga att samarbeta,
kollegor för att arbeta med forskning och utveckling
den. Den nära kontakten med slutkunderna inneKARLSKRONA
som snabbt kan sätta dig in i komplexa frågeställav framtida Multi-access system. Vi tror att dagens
bär stora möjligheter till både kortare och längre
ningar
och
har
förmåga
att
se
helheten.
Ericsson Software Technology AB utvecklar produktrådlösa system som WLAN, UMTS, GPRS, DVB och
tids utlandstjänstgöring.
ter och tjänster med den senaste tekniken inom
DAB kommer att kopplas ihop för att erbjuda nya
Du som söker är högskole- eller civilingenjör och
mobiltelefon/, företagskommunikation och proinnovativa tjänster. Den tekniska plattform som gör
Charging
testare
har
intresse
av
att
arbeta
med
teknik
ur
ett
systemgramvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt föredetta möjligt är Internet teknologi som bygger på
perspektiv. Vidare är kunskap i Unix och något
• Vi söker kvalificerad testare av mjukvara med ertag med ca 800 anställda. Huvudkontoret finns i
RADIUS, DIAMETER och AAA mekanismer. Mobilitehögnivå
språk
som
t
ex
C/C++
önskvärt,
eftersom
farenhet av systemtestning, validering och verifierKarlskrona men vi har också kontor i Ronneby,
ten mellan system stöds av Mobile IP och GTP
våra
testverktyg
till
största
delen
är
Unix-baserade.
ing. Du genomför tester såväl internt Ericsson som
Malmö, Sundbyberg och en distansarbetsplats i
(UMTS). Vi implementerar våra idéer för demo i ett
VI har plats för både dig med arbetslivserfarenhet
externt och du kommer att ansvara för bl a testdeKalmar. Eftersom Ericsson Software skapar den
lab integrerat i vår kontorsmiljö
och
för
dig
som
är
nyutexaminerad.Vill
du
läsa
mer
sign. I din roll är det viktigt att kunna förmedla
snabba mobilvärlden är vi måna om dom kunniga
om
hur
Mobitex
t
ex
används
tillsammans
med
testresultat till designteamet Som testare deltar du
och kvicktänkta. Vi erbjuder dig bästa möjliga
Kontakta: Johan Ebenhard, 031-344 6098,
i utveckling av metoder och processer för verifierförutsättningar och intressanta utmaningar. Viska- Palm Pilot och trådlös e-mail? Besök då gärna nejohan.ebenhard@erv.ericsson.se. Ansökan: R&D
danstående länkar, http://www.bellsouthwd.com/,
ing. VI använder alltid den senaste teknologin:
par framtiden! Vill du vara med?
Framtida system, Ericsson Mobile Data Design AB,
http://www.rim.net/index.html,
standardplattformar för utveckling med C, C++, JaPersonalavdelningens^ Sigfridsgatan 89,412 66
http://www.palm.com/products/palrnvii/index.htva,
Corba,
SDL,
UML
och
ClearCase.
Vi
designar
i
Designer
GÖTEBORG, sverker.walldal@erv.ericsson.se.
ml.
kompakta projekt och testar redan i konstruk• Vår produkt Service Order Gateway (SOG) förtionsfasen.
enklar samspelet mellan ett administrativt kundKontakta: Ingemar Hjält, 031-344 6166,
VI SÖKER dig som har mycket goda kunskaper i
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
system och nätet. Det hjälper operatören att snabbt
ingemar.hjatt@erv.ericsson.se. Ansökan: Verifiering
företrädesevis Java eller C++, objektorientering och
GÖTEBORG/MÖLNDAL
och smidigt introducera nya tjänster. SOG ger ett
av mobilt internet system, Ericsson Mobile Data
modellering. Det är en merit om du har erfarenhet
kraftfullt stöd vid hantering av tjänster för abonnenDesign AB, Personalavdelningen, S:t Sigfridsgatan
av systemdesign och utveckling. Meriterande är
Partner Program Manager
ter. SOG-enheten har det fullständiga ansvaret för
89,412 66 GÖTEBORG, sverker.walldal@erv.ericskunskap om relationsdatabaser och operativprodukten, från produktiedning och design till unson.se.
Practice Customer Management is responsible for
system, liksom erfarenhet från stora utvecklingsproderhåll och supportVI SÖKER DESIGNERSISom dedefining Ericsson 's solutions and services within
jekt
signer arbetar man med att utveckla produkten
the Customer Management area.Our solutions are
Du är en person med god problemlösningsför(SOG). Inkluderat i arbetet är allt från kravställning
based on products from different partners such as
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
måga, som är noggrann, tydlig och utåtriktad. Du
och förstudie till verifiering. All programmering sker
Solect, EHPT, HP ond LHS. We ore now looking for
trivs att jobba såväl självständigt som i team.
i C++ eller Java. I designers jobb ingår även undera new colleague who is willing to undertake the
Systemledning
Ericsson Software Technology AB är ett världslehållsarbete, dvs. att rätta fel hos kund eller i eget
important role being responsible for one or several
dande företag inom segmentet mobilt
lab.
• För att definiera och vidareutveckla arkitekturen
partner relationship(s). The Partner Program MaInternet Verksamheten omfattar charging solutions,
för mobilt Internet behöver vi duktiga systemledare
Vi söker dig som har en teknisk utbildning och
nager has the responsibility to ensure that the relapositionering, telematik och mycket mera. Företasom
har
erfarenhet
och
intresse
av
att
arbeta
med
goda kunskaper i C++, Java, objektmodeller eller
tion with the partner works according to the busiget är ungt och expansivt med mer än 800 anställIP-nät
Som
systemledare
hos
oss
kommer
du
att
objektorientering. Du har telekomerfarenhet och
ness strategy.
da.
ingå
i
en
systemledningsgrupp
som
är
ansvarig
för
flerårig erfarenhet av utveckling eller verifiering av
Vi har kontor i Karlskrona, Ronneby, Malmö,
den överordnade systemeringen. Du kommer bl a
system utvecklade i C++ eller Java.Det är en merit
Sundbyberg och Kalmar. Den utmaning vi nu står
• In order to achieve this the Partner Program Maatt arbeta med att tekniskt definiera arkitektur och
om du har en högskoleutbildning med inriktning
inför är att möta de krav som ställs på våra produknager must establish a trust-full relationship balankrav på viktiga byggblock samt ibland stödja säljorpå programmering och kunskap om databaser. Har
ter för betalningar inom mobilt Internet - en av värlcing of both parties interest to ensure the best oveganisationen vid offertarbete.
du designbakgrund eller GSM kompetens är det en
dens mest expanderande och utmanande marknarall business result You will be the primary contact
Du bör ha flera års erfarenhet av större Unixfördel.lNTRESSERAD? I så fall är du välkommen att
der. Vill du bli en av oss? Ring oss, eller mailal
person for negotiating, maintaining and securing
system och gärna erfarenhet av de teknologier vi
kontakta oss.
the agreement with the partner. Support towards
använder (TCP/IP, LDAP, DHCP etc). Det är meriteEricsson's sales forces related to that partner and
Kontakta: Jonas Nilsson, 0455-395000. Ansökan:
rande om du har erfarenhet av områden som Ipsec
Kontakta: Mats Tillmar, 0455-395962, Magnus Nithat partner's product(s) will be within your reCharging testare, Ericsson Software Technology AB,
eller Corba. Lämplig utbildningsbakgrund är civielsen, 0455-395727. Ansökan: Designer, Ericsson
sponsibility.
Box 518,371 23 Karlskrona, job@epkericsson.se.
lingenjörsexamen eller motsvarande högskoleutSoftware Technology AB, Human Resource and AdRequirements: Drive and interpersonal skills. Nebildning med minst 120 poäng alternativt annan
ministration, Box 518 371 23 Karlskrona
gotiation skills. Experience of telecom operators'
likvärdig bakgrund.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

• I din roll som verifieringsingenjör kommer du att
ansvara för planering och samordning för provning
av nyutvecklade/förändrade produkter. Mer specifikt innebär arbetet planering, utveckling av testmetoder, skrivning av testspecifikationer, utveckling av
testmiljö, testning samt rapportskrivning. Du kommer i utvecklingsprojekt att ha ett nära samarbete
med radiosystemingenjörer, konstruktörer och övriga verifieringsingenjörer.
VI söker dig som är högskoleingenjör med radioteknisk erfarenhet och kunskap om radio/mobiltelefonisystem, mätteknik samt verifieringsarbete. Alternativt kan vi tänka oss en person som har lång
erfarenhet av verifieringsarbete med radio/mobiltelefoniprodukter. Som person är du noggrann, nyfiken, uthållig och har god social kompetens. Du har
även goda kunskaper i svenska och engelska språken i tal och skrift

Världen är på väg in i nästa generation av det moderna samhället Vi tror på att utveckla kommunikationen mellan människor på alla kontinenter.
Mobilt Internet är så mycket mer än applikationer det är det geniala medlet för en god globalisering.
Vi söker kreativa designers
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Customer Management business process in general and billing processes especially. Good English
Contact: Johan Josefsson, 031 747 3706, johan.josefsson@emw.ericsson.se, Kjerstin Ljungqvist, 031
747 4869, kjerstin.ljungqvist@emw.ericsson.se. Application: Partner Program Manager, Customer Management, Ref No 00-437, Ericsson Microwave
Systems AB, Human Resources, 431 84 MÖLNDAL,
jobs@emw.ericsson.se.

JOBBNYTT
material och processer. Hålla kontakt med leverantörer.
Vi söker dig med högskoleutbildning inom material/maskin-teknik gärna med inriktning mot konstruktion.
Kontakta: Einar Mårtensson, 08-757 4763, Christer
Karlsson, Personalenheten, 08-757 4991. Ansökan:
ref.nr 00/189 Utvecklingsingenjör Mikrobyggsätt,
Ericsson Microelectronics AB, 164 81 Kista, cvmiao@micericsson.se.

på att hålla dina kunskaper i frontlinjen! Du som
söker bör ha goda kunskaper inom mjukvaruutveckling. Är du erfaren kan du utvidga ditt arbetsfält
med tex övergripande systemdesign, kravanalys,
standardiseringsarbete, kundstöd eller projektledning. Eftersom vi har kollegor, samarbetspartner
och kunder runt om i världen finns goda möjligheter till kortare eller längre tids utlandstjänstgöring

KONTAKTEN NR 19 2000

stödssystemen i alla IP baserade mobirtelefonisystem. Vi använder både standardkomponenter
och egenutvecklade komponenter för att lösa Ericssons specifika säkerhetsproblem. Våra egenutvecklade komponenter implementeras förnärvarande i
Java och baseras på CORBA arkitekturen. VI använder UML för högnivåmodulering. Utvecklinsmiljön
innehåller både NT och Unix Vi söker nu en
mjukvarudesigner, för design och implementering
av våra säkerhetskomponenter.

Kontakta: Katarina Bl om qui st, 031-344 6348, katarina.blomquist@erv.ericsson.se, Christer Nilsson,
031-344 6483, christer.n.nilsson@erv.ericsson.se,
Kontakta: Göran Söderholm, 013-284236,
Magnus Stenson, 031-344 6185, magnus.stengoran.e.soderholm@era.ericsson.se, Barbro PetersERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
son@erv.ericsson.se. Ansökan: Förverkliga mobilt
son, 013-287414,
barbro.petersson@era.ericsson.se. Ansökan: Ref.nr
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
The Core Product Unit - Speech Processing Pro- internet!, Ericsson Mobile Data Design AB, Personalavdelningens* Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEEricsson Radio Systems AB, Monica Olovsson, Box
Mobilt Internet - Vi gör internet trädlöstTest Confi-ducts, CSPP, develops Speech Coding and Echo BORG, helena.andreasson@erv.ericsson.se.
1248, 581 12 LINKÖPING,
guration Manager - Vill Du vara medTVi utvecklarCancelling products for all of Ericsson's mobile telephony systems on all markets. Our products aremmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm monica.olovsson@era.ericsson.se.
centrala delar i UMTS-systemet som bygger på WCDMA, som vi också är med och standardiserar. sold in high volumes and contribute significantly to
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB.
Utvecklingen sker på en helt ny plattform. UMTS Ericsson's bottom line profit Our relative small orGÖTEBORG/MÖLNDAL
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
möjliggör applikationer som tex mobilt internet Viganisation, 250 employees, is located in Kista
EMW.S basstationssektor och Core Unit Antenna
jobbar i målstyrda team med tät kommunikation (Sweden), Finland, Germany and Ireland. Today we
Systemverifiering
play a major role in the development of the first Near Products(RSA, Ericsson Radio har bildat den
mellan systemdesign, implementation och verifiering. Vi ansvarar för centrala delar i Radio Network(AXE based) and second (Cello based) generationnya enheten Multi-Carrier Produkter för utveckling
Vi arbetar med den absolut senaste bredbandstekof the UMTS Media Gateway, MCW. These products
av förstärkare till tredje generationens basstatio- niken och driver bl a utvecklingen av Ericssons
Controllern (RNC) för trafik och drift och underhåll.
take us straight into the 3G tele- and datacom
ner. Enheten expanderar nu kraftigt för att pä lång
system för det smarta hemmet där vi utvecklar acnetwork, characterised by ATM and IP. These engasikt utveckla kompletta MultiCarrierPowerAmplifiercesspunkten för hemmet såväl som driftstödsysteKonfiguration
gements will also enable us to play an important produkter.
met för operatörerna. Våra produkter är baserade
av HW och SW
role in the future in providing essential functionalipä en Linux-plattform och bygger pä avancerade
ty for Multimedia Services.
RF-Konstruktör MCPA
IP- och databaslösningar. Säkerhetstänkandet står
• För att bli först på marknaden behöver vi nu föri fokus och vi nyttjar den senaste teknologin såsom
stärka med Dig som vill bidra med Din kompetens
• Gruppen för RF-konstruktion söker nu flera nya
Manager, Software
trådlösa hemmanåt (Bluetooth), IP-telefoni med
inom konfiguration av HW och SW. Som ansvarig
konstruktörer som vill jobba med den senaste tekolika talkodningar, ADSL, bredbandsfiber, RSA
för vår testmiljö, både simulerad och target blir Du
niken
i
en
spännande
och
dynamisk
miljö.
ProdukDevelopment - UML, C++, C
WAP och OSGi. Du får arbeta i en miljö som erbjuspindeln i 'nätet'. Att vara drivande och noggrann i
ten representerar ett brett teknikområde med allt
• To support our increasing demands of product
der dig många möjligheter till kompetensutveckkombination med ett praktiskt handlag samt vilja
från effektförstärkare till lineariseringskretsar. Arbedevelopment
we
have
decided
to
establish
a
unit
ling och karriärmöjligheter. Vi ser inte bara tekniatt lära mer, är egenskaper som vi tror att Du har. Vi
tet kommer kortsiktigt att vara koncentrerat att utfor software development located in Kista. The sofken framför oss utan sätter alltid individen främst
har många tjejer på avdelningen och vi ser gärna
veckla och föra in i produktion en ny variant av styrtware is developed in UML and C++ for 3G Cello
då det är din kreativitet som gör våra produkter
att fler söker sig hit
kortet för lineariseringen. Så snart som möjligt
based and C for AXE based products. Currently, the
framgångsrika. Därför ser vi till att personalen trivs
Vill Du arbeta i systemutvecklingens framkant
måste dock en helt ny MCPA med alla dess delar
unit is staffed with a handful of consultants but is
genom att ordna mänga olika aktiviteter inom fömed Cello (ny ATM-baserad plattform), OOA&D, Jautvecklas samtidigt som teknikstudier genomförs
budgeted to hold 15-20 software design engineer
retaget som skapar bra sammanhållning och kamva, OTD, Corfoa, C++, TTCN och med modellbaseför att säkra framtida teknikområden.
positions at the end of 2001 .We are looking for a
ratanda. På vår hemsida www.wii.ericsson.net hitrad utveckling? Tycker Du om att arbeta i team och
Vi
ser
helst
att
du
är
civilingenjör
E
eller
F
med
manager who has several years of SW developtar du en utförligare presentation av enheten.
trivs i en flexibel och dynamisk miljö där det finns
några
års
erfarenhet
av
konstruktionsarbete.
Om
ment experience and knows the software developstort utrymme för egna initivativ. Hör i så fall av Dig.
du
är
rätt
person
är
det
dock
inget
hinder
att
du
har
ment process well from specification, through deen annan bakgrund.
• Som systemverifierare får du en unik möjlighet
sign to final verification and delivery. He/she has alAnsökan: Ref.nr 00-121.
att arbeta med hela system, i nära samverkan med
so earlier successfully led SW development teams.
lokalbolagens och kundernas personal. Du kan räkKontakta: Björn Albinsson, +46 31 747 6591,
We imagine engaged, open-minded people who
na med varierande uppgifter som felsökning och
bjorn.albinsson@emw.ericsson.se. Ansökan: RFappreciate
teamwork
and
challenges.
Tekniskt
problemlösning både på hemmaplan och på plats
KONSTRUKTÖR MCPA, ref nr 00-445, Ericsson
hos kund. Arbetet ger goda möjligheter till internaMicrowave Systems AB, Personal och Organisation,
konfigurationshantering
tionella kontakter som kräver intresse av att möta
431 84 Mölndal, jobs@emw.ericsson.se.
Software
Development
• För att bli först på marknaden behöver vi nu förmänniskor och kulturer med ett öppet sinne. Gestärka med Dig som vill bidra med Din kompetens
Engineer - UML, C++, C
nom att medverka i interna utvecklingsprojekt får
inom tekniskt konfigurationshantering samt byggdu djup kunskap om våra produkter. Verifieringsup• To support our increasing demands of product
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
och utvecklingsstöd. Du kommer att ansvara för att
pdragen kräver erfarenhet och kunskap om moderdevelopment we have decided to establish a unit
införa ett nytt koncept där Daily Build och automana metoder och verktyg. Du bör ha kunskap och erfor software development located in Kista. The sofGSM Data Transcript
tisk test är centralt samt sjösätta det i våra projekt
farenhet inom områden som datakom samt till viss
tware is developed in UML and C++ for 3G Cello
Vår ambition är att denna tjänst skall kombineras
The GSM test site at Centre for Radio Network Condel telekom, operativsystem (Unix WindowsNT, Libased and C for AXE based products. Currently, the
med systemutveckling eller systemverifiering, och
trol (RNC in Linköping) is the largest and fastest nux), TCP/IP, databaser och Internet
unit is staffed with a handful of consultants but is
att det operativa arbetet delas av flera personer
growing test site within ERA The Test EnvironmentLämplig utbildningsbakgrund är civilingenjörsexbudgeted to hold 15-20 software design engineer
med en huvudansvarig. Erfarenhet av ClearCase är
unit supports the BSC Node, the GSM OSS Node amen eller motsvarande högskoleutbildning med
positions at the end of 2001.
meriterande.Vi har många tjejer på avdelningen
and the local BSC Design Office, as well as the minst 120 poäng alternativt annan likvärdig bakWe are looking for software development engioch vi ser gärna att fler söker sig hit
PDC OSS Node, with its complete target test envigrund. Det är viktigt att du behärskar engelska i såneers to fill 10 of these positions. Preferable, you
ronment Supported activities are Function Test, väl tal som skrift men i vardagslag talar vi förstås
Vill Du arbeta i systemutvecklingens framkant
have at least a couple of years of design experience
Feature
Test
System
Integration
Test
System
Test
med ClearCase, Cello (ny ATM-baserad plattform),
svenska.
and have been a part of a development team.We
Implementation Test and Product Line MaintenanOOA&D, Java, OTD, Corba, C++, TTCN och med moimagine engaged, open-minded people who apce.
dellbaserad utveckling? Tycker Du om att arbeta i
preciate teamwork and challenges
Kontakta: Torsten Sjöholm, 013-32 20 87,
team och trivs i en flexibel och dynamisk miljö där
torsten.sjoholm@era.ericsson.se, Sten Cannervik,
det finns stort utrymme för egna initivativ. Hör i så
• We are now looking for three experienced GSM
013-32 20 33, sten.cannervik@era.ericsson.se, AnnContact: Berndt Wallin, +46 8 7571545. Applicafall av Dig.
data transcript engineers to join our data transcript
Christin Forssell, Personal, 013-32 22 19, anntion: Software Development Engineer - UML, C++,
group within the Test Environment unit. Earlier data
christin.forssell@era.ericsson.se. Ansökan: SystemC Ericsson Radio Systems AB, ERA/SV/HS Elisabet
Kontakta: Lena Eklind. 013-284309,
transcript experience with MSC and BSC as well as
verifiering, ref nr: RP-05.
Grahl, 164 80 Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsLena.Eklind@era.ericsson.se, Anders Fransson, 013cell planning and transport networks (SDH) is quason.se. Ericsson Radio Systems AB, Kista
284808, Anders.l.fransson@era.ericsson.se, Stefan
lifying. Fluent English or Swedish speaking and wriWerna, 013-287535, Stefan.wema@era.ericsson.se.
ting is mandatory. The initial contract period will be
Systemledning
Ansökan: Retnr 00-122, Ericsson Radio Systems
for 1 year.
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB.
• Som systemledare blir du en av våra absoluta
AB, Monica Olovsson, Box 1248, 581 12 LINKÖKey responsibilities: Data Transcript design for
nyckelpersoner. Du kommer att arbeta parallellt
GOTEBORG/MÖLNDAL
PING, monica.olovsson@era.ericsson.se.
MSC and BSC Documentation and network planmed projektledning och produktledning och ha det
Ericsson Mobile Data Design AB är världsledandening. Working dump building and handling. Accepövergripande tekniska ansvaret Den främsta uppinom området mobilt Internet och även Ericssonstance test of working dumps.
giften är att fånga upp marknadens behov och omkompetenscenter inom detta område. Vi har anERICSSON MICROELECTRONICS AB. KISTA
sätta dem i innovativa systemlösningar som befässvar för att ta fram dataväxlarna av Ericssons
Contact: Mikael Pettersson, +46 13 28 41 04, Miter vår position på teknikens frontlinje. Du kommer
UMTS-system. Intresset frän marknaden för tredje
Utvecklingsingenjör
kael.C.Pettersson@era.ericsson.se, Anneli Crona,
att få delta i teknikutredningar och i tidiga faser i
generationens system är enormt och vi söker nu
+46 13 28 76 09, Anneli.Crona@era.ericsson.se.
utvecklingsprojekt främst inom kravhantering, arkiMikrobyggsätt
fler
Application: GSM Data Transcript Ref.nr 00-125,
tekturarbete, systemegenskaper och säljstöd. Du
Ericsson Microelectronics är leverantör av mikroeEricsson Radio Systems AB, Gunnel Dellsten-Lundmåste ha ett visionärt synsätt och vara lyhörd för
lektronik i världsklass för tillverkare av tele- och Programvarukonstruktörer
gren, Box 1248,581 12 LINKÖPING, gunnel.dellsnya idéer och trender. Ur tekniskt perspektiv bör du
datakommunikationssystem samt mobiltelefoner.• UMTS kommer förutom de vanliga taltjänsterna
ten-lundgren@era.ericsson.se.
ha god kunskap om Internetteknologi samt övriga
Produktsortimentet omfattar mikroelektronikkom-även att stödja mobil datakommunikation i mycket
tillgängliga teknologier och deras möjligheter.
ponenter för trådlösa tillämpningar, bredbands- höga hastigheter. Din uppgift blir att konstruera
Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjörsexkommunikation, fast access för kommunikation via
programvara för dataväxlarna i UMTS Core Network
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
amen eller motsvarande högskoleutbildning med
optisk fiber samt DC/DC-omvandlare. Med en glo-som förbinder UMTS radionät med Internet Som
minst 120 poäng alternativt annan likvärdig bakbal utveckling, produktion och såljarkår är Ericsson
exempel på funktionalitet som du kommer att ta
Mjukvarudesigner,
grund. Det är viktigt att du behärskar engelska i såMicroelectronics en ledande leverantör av produkfram kan nämnas uppkoppling och nedkoppling av
väl tal som skrift men i vardagslag talar vi förstås
Ref. nr 00-126
ter som möter kraven på större snabbhet, band- förbindelser, transport av IP-paket hantering av
svenska.
bredd och mobilitet, vilket krävs i den nya telekommobilitet och debitering. Du kommer att arbeta
Testare,
for
testning
av
vår
världen.
med objektorienterad design i realtidsmiljö där
Kontakta: Tomas Bornefall, 013-32 22 52,
modelleringen görs i UML med moderna utvecksäkerhetslösning,
tomas.bornefall@era.ericsson.se, Tom Idermark,
lingsverktyg som tex. Rational ROSE. Utveckling• Enheten för byggsättsteknik inom Global R&D
Ref.nr 00-127
013-32 21 04, tom.idermark@era.ericsson.se, Annsmiljön baseras på Windows NT och Solaris. Som
Operations arbetar med teknik för modulsubstrat
Christin Forssell, Personal, 013-32 22 19, ann• Den nya avdelningen Security Solutions har anmålmiljö använder vi Solaris och VxWorks. Prooch för att montera, förbinda och kapsla chip på
christin.forssell@era.ericsson.se. Ansökan: Systemsvar för att utveckla produkter mot 3:e generatiogramspråken som vi huvudsakligen använder är C
substrat och i kapslar. Vi arbetar med uppdrag tillledning, ref nr: RP-01.
nens system och även mot 2:a generationens GSM
ochErlang.
hörande utvecklingen av IC kretsar och radiomodusystem. Vi befinner oss i en spännande uppbyggler. Vi följer och påverkar teknikutvecklingen inom
Hos oss arbetar du i projektform tillsammans
nadsfas, där vi kommer att etablera organsiationen
området och har nära kontakt med leverantörer
med kollegor som är mycket kompetenta inom
Tekniskt säljstöd
så att vi kan leverera våra produkter till ett antal olioch produktion. Vi söker nu en UTVECKLINGdatakommunikation och programvaruutveckling.
• Den stora efterfrågan på vårt nyutvecklade ADSLka kunder. Vi är idag 25 personer.
SINGENJÖR: Arbetet innebär att: Vara sakkunnig inDu hittar lätt spännande utmaningar och får genom
modem har lett till att vi behöver förstärka produktMålet för Security Solutions är att tillhandahålla
om material och processfrågor speciellt för IC-kapsvår aktiva kompetensplanering växa i den takt och
ledningen med ett antal tjänster inom tekniskt säljen gemensam Ericsson säkerhetslösning för driftlar. Delta i utveckling av nya produkter. Prova nya
riktning som dina ambitioner anger. Vi satsar hårt

stöd. Tjänsten innebär att innan affärens avslut visa
kunden tillrätta och svara på tekniska frågor, ofta på
plats hos kund. Kunderna är i det här fallet mestadels teleoperatörer och finns utspridda över hela
världen. Du måste vara intresserad av bredbandsteknologi och bör tycka om att resa och arbeta nära
kunden.
Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjörsexamen eller motsvarande högskoleutbildning med
minst 120 poäng alternativt annan likvärdig bakgrund. Det är viktigt att du behärskar engelska i såväl tal som skrift men i vardagslag talar vi förstås
svenska.
Kontakta: Christer Lindvall, 013-32 24 21,
christer.lindvall@era.ericsson.se, Stig Johansson,
013-32 22 64, stig.johansson@era.ericsson.se, AnnChristin Forssell, 013-32 22 19, ann-christin.forssell@era.ericsson.se. Ansökan: Tekniskt säljstöd, ref
nr: RP-08, Ericsson Radio Systems AB, Att: Anette
Kindvall, Box 1885, 581 17 Linköping,
job.wii@era.ericsson.se.

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.
Aktuella kompetensområden är: EMC. Klimat
Mekanik.
Lämplig bakgrund är civil- eller högskoleingenjör
alternativt mångårig erfarenhet inom aktuellt område. Goda kunskaper i englska och svenska är ett
krav.Du är flexibel, initiativrik och har lätt för att samarbeta

Verifieringsingenjör,
produktgodkännande WCDMA RBS
ref nr: FR/H1624

• Vi erbjuder en tjänst som verifieringsingenjör inom området produktgodkännande till ett av Ericssons viktigaste projekt - den första kommersiella
radiobasstationen för tredje generationens mobiltelefonifonsystem.lnom enheten Performance &
ERICSSON ERISOFT AB, SKELLEFTEÅ
product approval ansvarar vi för system-verifiering
av basstationens egenskaper inom områdena raTestmetodikutvecklare dio, EMQ produktsäkerhet klimat och mekanik.
Vi behöver nu utöka sektionen med fler duktiga
Skellefteå
medarbetarelDin främsta arbetsuppgift blir att säPå Ericsson Erisoft i Skellefteå arbetar vi med utkerställa uppfyllnad mot regulatoriska krav för alla
veckling av programvaratillflera Ericssons system de marknader som produkterna skall introduceras
för kommunikation. Just nu har vi behov av ytterli- på. Detta innebär täta kontakter med testhus i Enggare ett antal personer för att hantera våra proland och Sverige samt Ericssons lokalbolag runt om
dukter och våra utvecklingsprojekt Kanske det här i hela världen. Du kommer dessutom att vara anjobbet passar Dig?
svarig för upprättandet av technical file, TCF osv. Arbetet ger god kunskap om radiobasstationen i synnerhet och en bred förståelse för mobilsystem I all• Du får i denna roll ett stort ansvar för våra promänhet Rätt person kan räkna med ett fritt arbete
dukters slutkvalitet Vi tror att Du har erfarenhet av
med stort eget ansvar.
programvaruutveckling och visioner kring hur testning skall genomföras inom ett projekts alla faser.
Lämplig bakgrund är högskoleingenjör alternativt
Du kommer att arbeta i nära samarbete med utgymnasieingenjör med mångårig erfarenhet inom
vecklingsprojekten och det nätverk av testare som
området produktgodkännade. Du bör vara väl infinns på Ericsson Erisoft
satt i relevanta standarder samt ha insikt i de regulatoriska regler som gäller för radioprodukter I Europa och USA Goda kunskaper i englska och
Kontakta: Gösta Falk, 0910-731702,
svenska är ett krav.Du är ordningsam, initiativrik
Gosta.Falk@epl.ericsson.se, Rolf Olofsson, 0910och har lätt för att samarbeta
731705, Rorf.Olofsson@epl.ericsson.se. Ansökan:
Testmetodikutvecklare.
Kontakta: Jan Rimming, 08-7572251, jaarimming@era.ericsson.se. Ansökan:, Ericsson Radio
Systemtestare/lntegratör Systems AB, K1/ERA/FR/HS Inger Holmgren, 164
80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
Skellefteå
• Du kommer att testa produkterna i vår produktportfölj. I arbetet ingår också att delta i kundspecifika integrationer, dels hemma men också ute hos
slutkunder över hela världen. Våra system baseras
på antingen UNIX eller Windows NT.
Kontakta: Lena Staflund, 0910-731721,
Lena.Staflund@epl.ericsson.se, Rolf Olofsson,
0910-731705, Rorf.Olofsson@epl.ericsson.se, Gösta
Falk, 0910-731702, Gosta.Falk@epl.ericsson.se. Ansökan: Systemtestare/lntegratör - Skellefteå, Ericsson Erisoft AB, Box 920, 971 28 LULEÅ
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Radio prestandaverifiering/
testmiljöutvecklare WCDMA RBS
refnr: FR/H 1773
• Vi erbjuder ett antal tjänster inom området prestandaverifiering/ testmiljöutveckling till ett av
Ericssons viktigaste projekt - den fösta kommersiella radiobasstationen för tredje generationens mobiltelefonsystem.lnom enheten Performance & product approval ansvarar vi för systemverifiering av
basstationens radioprestandaegenskaper samt
EMC, klimat mekanik och produktsäkerhet Vi är i
dagsläget 14 personer men behöver bli fler!
VI behöver nu utöka sektionen med fler duktiga
medarbetare inom områdena radioverifiering och
testmiljöutvecklinglDu 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

Prestandaverifiering/
produktcertifiering WCDMA RBS
refnr: FR/H 1774
• Du kommer att arbeta med verifiering, resultatuppföljning, testmiljö-utveckling mm. Arbetet ger
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GÖTEBORG/MÖLNDAL

Telecom Management
Systemledare
PE Service Management är en del av PU-SCSA
(Service Capability Servers S Applications) inom
BU Internet Applications. Enheten tillhör den nya
Telecom Management sektorn inom EMW. Enhetens inriktning är produktutveckling inom områdena Service Development Systems och Service Management Systems. För närvarande har vi kunder i
50 länder och sammanlagt ca. 180 system i drift
• Vi söker en systemledare för att vara med och
utveckla nästa generations Service Management
produkter. I arbetet ingår att delta i och driva utredningar både inom enheten ochtillsammansmed
andra enheter inom Ericsson. Du bör ha ett intresse
för nya tekniker och nya standarder såsom UMTS,
Java, Corba etc Webbadress:
http://smas.ericsson.se/Openpos/
Kontakta: Anders H Karlsson, 031-747 1887, anders.h.karisson@emw.ericsson.se, Agneta Nedels,
031-747 3142, agneta.nedels@emw.ericsson.se.
Ansökan: Telecom Management Systemledare, ref
nr 00-276, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal,
jobs@emw.ericsson.se

Telecom Management
Mjukvarukonstruktörer SMS
• På design skriver vi förstudier, implementationsförslag, utvecklar samt funktionstestar våra
produkter. Vi utför följande designaktiviteter: Klientoch serverapplikationer för statistik, felsökning
samt uppgradering. System somtillhandahållerinstallation och aktivering av användare samt tjänster
i heterogena nät Tillhandahålla en utvecklingsmiljö
för applikationer samt businesslogik i en flerskiktsarkitektur m a p slutanvändarkunder samt telekomoperatörer mot tjänster i heterogena nät Vara
ansvariga inom IN Provisioning för att Ericssons
tjänster har samma Look and Feel. System som ansvarar för nätvyn. Design samarbetar mycket med
andra sektioner såsom systemledning, produktledning och produkthantering. Vi använder de senaste
verktygen och språken (applikationsserver, EJ B, Erlang, Java,...) för att kunna implementera de uppgifter som vi står inför.Våra plattformar är Sun/Solaris

och Windows/NT. Webbadress: http://smas.ericsson.se/Openpos/
Kontakta: Stefan Rosvall, 031-747 3288, stefan.rosvall@emw.ericsson.se, Agneta Nedels, 031-747
3142, agneta.nedels@emw.ericsson.se. Ansökan:
Telecom Management Mjukvarukonstruktörer SMS, ref nr 00-277.

Telecom Management
Systemintegratör
• Som systemintegratör får du arbeta i hela produktens livscykel, från dimensionering och utredningar av nya funktioner till konstruktion, integrering, installation och kundsupport av våra kompletta
applikationssystem. Vi har en installerad bas av
systemi hela världen så arbetet medför möjlighet
till både kortare och längre utlandsjobb. I arbetet
som systemintegratör ingår även att följa marknadsutvecklingen av mjuk-och hårdvaror från andra
leverantörer, föreslå, testa och föra in nya produkter
i våra applikationssystem. Våra system är baserade
på UNIX (Sun/Solaris) och Windows NT. Webbadress: http://smas.ericsson.se/Openpos/
Kontakta: Gunnar Blom, 031-747 2220,
gunnar.blom@emw.ericsson.se, Agneta Nedels,
031-747 3142, agneta.nedels@emw.ericsson.se.
Ansökan: Telecom Management Systemintegratör,
ref nr 00-279.

Telecom Management
Configuration Manager
• Som Configuration Manager kommer du att arbeta i våra projekt med att i utvecklingsmiljön hantera våra produkter och förändringar av dessa under projektets gång. ClearCase är för detta ändamål
ett viktigt verktyg. Du kommer att bygga samman
våra applikationsprogram för funktionstest och
system-test samt svara för införande av nya utvecklingsverktyg. Du är även personen som hanterar olika arkiv för programvara när projekten närmar sig
färdigtidpunkt Webbadress:
http://smas.ericsson.se/Openpos/
Kontakta: Peter Franzén, 031-747 2085, peter.franzen@emw.ericsson.se, Gunnar Blom, 031-747
2220, gunnar.blom@emw.ericsson.se, Agneta Nedels, 031-747 3142,
agneta.nedels@emw.ericsson.se. Ansökan: Telecom Management Configuration Manager, ref nr
00-281, Ericsson Microwave Systems AB, Personal
och Organisation, 431 84 Mölndal,
jobs@emw.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
GÖTEBORG/MÖLNDAL

Telecom Management
Solution Manager, B&C Care

Ericsson's growing organisation - and investments
- in Telecom Management With currently 70 people, we will belong to the new Mölndal-based Telecom Management division, with a clear product
and development responsibility for the Fault Management domain in Ericsson.Our FM product is today populating Ericsson's OSS systems in all three
mobile standards (CSM, TDMA and PDC), as well
as EHPTs XM, with altogether more than 350 installations world-wide. It will be a central application in the third generation (3C) mobile systems
(e.g. WCDMA) and in tile next generation wireless
management solutions from Ericsson.
We are currently starting up the development of
FM5, a product that aspires to meet most requirements from all these &QOUT;Next Gen. SQOUT;
management solutions, as well as to attract new
product and technology areas in the Ericsson
Group. For this exciting challenge we need more

Telecom Management
Test Designers
ref nr 00-274
• You will be part of a small team responsible for
development and execution of test We use both
manual and automatic test Part of your work will
be to write test programs (Java). The rest of the time will be used to specify and execute tests. We
think you have at least 1 year working experience
from the test area and some programming experience.lt's also good if you are familiar with some of
the following: UNIX and/or Windows NT system
knowledge. Rational test tools. Corba To fit socially
in our organization we think that YOU: like working
in teams with a high degree of own responsibility,
have good social competence, like to have fun.

Software Designers for
Fault Management
ref nr 00-275
• We are currently starting up the development of
FM5, a product that aspires to meet most requirements from all these &qout;Next Gen.&qout; management solutions, as well as to attract new product
and technology areas in the Ericsson Group. For
this exciting challenge we need more Software Designers.You will be part of a small team responsible
for design and development of our next generation
Fault Management We think you have a couple of
years working experience and probably a University
degree in computer science. The technologies we
primarily use in our products are: Java. C++. Corba.
Sybase. Orade. Development methods that are
used: RUP, Rational Rose, Requisite Pro.. Our target
platforms are Solaris, HP-UX and Windows NT.
YOU: have experience from at least two of our
main technologies, like working in teams with a
high degree of own responsibility, might have prior
telecom experience, have good social competence.
Don't hesitate to contact us for more information.See you!!!

Billing & Customer Care, Service ProvisioningSolu- Contact: Johan Larsson, 031-747 4826, johan.r.larstion ManagerWe are providing consulting services son@emw.ericsson.se, Leif Norberg, 031-747 3436,
leif.norberg@emw.ericsson.se
and system integration to telecom operators globally.Our solutions are based on products from
partners such as EHPT, HP, Soled, Architel and
LHS. Projects are currently executed in Germany, Telecom Management
Italy, Ireland, Mexico, US, Pakistan, Sweden, Fin- Technical Writers
land, Chile, Poland and Greece. Ericsson's growing
retnr 00-285
business in WAP, e-commerce, UMTS and IP Telephony is a strong foundation for our success as pro- • Business Unit FM needs Technical Writers for
Fault Management in 3G OSS systems. We are curviders of turn key solutions in Billing & Customer
rently starting up the development of FM5, a proCare and Service Provisioning.
duct that aspires to meet most requirements from
all these SQOUT.Next Gen.SQOUT; management
• A Solution Manager shall ensure that competitisolutions, as well as to attract new product and
ve customer management solutions are provided
technology areas in the Ericsson Group. For this exto customersJhe Solution Manager has the reciting challenge we need more Technical
sponsibility to define, manage and verify the
Writers.Our technical writers: Have experience of
technical solution in customer projects. Support to
describing technical systems in English.. Might have
the marketing and sales organisation as an expert
experience with UNIX and/or Windows NT operaon customer management solutions is also importing systems.. Might have experience with SGML,
tantThis includes writing and reviewing Statement
XML, HTML and related tools.
of Compliance and customer solution descriptions,
Might have some programming experienceand to participate at customer visits and to make
Might have prior telecom experience. As a person
presentations.
YOU should: like working in teams with a high deRequirements:Drive and interpersonal skills to
gree of own responsibility, have good social comwork in an environment that is often challenging
petence Don't hesitate to contact us for more inforand always changing. Good English and interest in
mation.See you!!!
travelling longer or shorter periods.
Contact: Bertil Lindberg, 031-747 2342, bertil.lindberg@emw.ericsson.se, Kjerstin Ljungqvist,
kjerstin.ljungqvist@emw.ericsson.se. Application:
Telecom Management Solution Manager, BSC Care, Ref no 00-306, Ericsson Microwave Systems AB,
Personal och Organisation, 431 84 MÖLNDAL,
jobs@emw.ericsson.se.

Kontakta: Johan Larsson, 031-747 4826,
johan.r.larsson@emw.ericsson.se. Ansökan: Telecom Management Ericsson Microwave Systems
AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal,
jobs@emw.ericsson.se.
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wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm The 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
Business Unit FM needs Test Designers for Fault
of the world's largest telecommunications compaManagement in 3C OSS systems. From August 1,
nies, NTT DoCoMo in Japan. As early as this year,
2000, Business Una FM will be an integral part of
completely new base stations, exchanges, operaERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
GÖTEBORG/MÖLNDAL
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tions 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 WCDMA-basstationer. Komplexa
system, korta tidplaner och de stora produktionsvolymerna innebär ett unikt tillfälle att utveckla dig både i yrket och som person. Vi behöver förstärka vår organisation med personer som är intresserade av att arbeta med ny teknologi i utmanande projekt

JOBBNYTT
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, utveckla nya testutrustningar och göra avancerad felsökning. Du kommer också att ha täta kontakter med ett flertal grupper i Europa.
Kontakta: Mats Tulldahl, tfn 08-404 37 81 mats.tulldahl@era.ericsson.se, Heidi Svärd, Personal tfn 08404 95 78, heidi.svard@era.ericsson.se. Ansökan:
Radio Base Station Uplink Development + ref nr,
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/FR/HS Inger
Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

Projektledare
Ref nr: FR/H 1766
t) 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, ansvarsfull, driftig och ärlig.
Kontakta: Mikael Rylander tfn 08-585 312 68mikael.rylander@era.ericsson.se

ASIC-konstruktör
Refnr: FR/HI767
• 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 08-585 338
98kad.lindgren@era.ericsson.se

DSP-konstruktör
Ref nr: FR/H 1768
• 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 (COSSAP/MATLAB) och algoritmutveckling.lämplig bakgrund är civilingenjör eiektro, teknisk fysik eller motsvarande kompetens. Kurser eller erfarenhet inom radiokommunikation värderas
högt.Du är innovativ, självgående 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 54kurtbarckhan@era.ericsson.se

Algoritmutveckling,
WCDMA-Basband
Refnr.FR/HI769
• VI söker dig som vill utveckla 3:e generationens
signalbehandlings-algortimer för basstationen. Du
kommer att arbeta i ett framåt team som ansvarar
för att vår basstation klarar de högt ställda krav
WCDMA standarden ställer. Ett tufft bivillkor är att
algoritmerna skall vara implementerbara varför vi
har ett tätt samarbete med våra designteam.Du är
helst civilingenjör eller teknisk licentiat med erfarenhet av algoritmutveckling, gärna från andra mobiltelefonsystem. För att passa för tjänsten bör du
vara både analytisk och självgående. Det är meriterande om du innehar kunskap inom WCDMA och
kanske jobbat lite med DSP implementation.Vi använder verktyg såsom COSSAP, MATLAB och ClearCase. Arbetet bedrivs i tätt samarbete med våra designcentra runt om i Europa.
Kontakta: Mats Tulldahl, tfn 08-404 37 81 mats.tulldahl@era.ericsson.se

Integrations- och
verifieringsingenjör,
WCDMA-Basband
Ref nr: FR/H1770
• VI söker dig som vill arbeta med integration och
verifiering av signalbehandlingsfunktioner. Dessa är
implementerade i DSP, ASIC och FPCADu är helst
civilingenjör med erfarenhet av integration och verifiering, gärna från andra mobiltelefonsystem. För
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Manager, Radio Network
Services - GF/LDO

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!
Vi är en enhet med helhetsansvaret för väljare
och maskinvara, såväl systemering, programvara
ASIC och kretskort Du kommer att arbeta inomett
brett område, från idé till produkt med stor möjlighet att påverka det slutliga resultatet Vi står nu inför nya utmaningar att konstruera en kraftfull väljare för kommande generation av CELLO produkten.
Vi söker dig, erfaren eller nyutexad, som vill jobba med utveckling av integrerade kretsar i teknikens absoluta framkant Vi arbetar med de mest
avancerade teknologierna, och utvecklar såväl traditionella ASICar och FPGA:er, som IP-block och
System-on-Chip lösningar. I arbetsmetoderna ingår
utpräglat teamwork, grafisk design entry i VisualHDL, samt effektiva verifieringsverktyg som Specman och Seamless. Kunskaper i VHDL, Synopsysverktyg, C och UNIX är värdefulla

Established in July 2000, Division Global Services is
the new name for service excellence within EricsKontakta: Mats Lindblom, tel. 08-508 790 07. Anson. The result - a dynamic resource which aims to sökan: ASIC-konstruktörer, ref nr: FR/H 1627.
build on our impressive sales growth and maximise business opportunities well into the new millenLaboratorieansvarig- Cello
nium. To find out more about this new force in service solutions please visit our web site at:
Control
System
http://dgs.ericsson.se/
• På vår avdelning utvecklar vi, med PowerPC processorer och OSE (realtids-OS), en distribuerad, av• The department Radio Network Services provide
brottssäker och högpresterande datorplattform
operators with competitive and profitable radio desom ingår i Cello-produkten.
sign, performance evaluation and optimisation serVi behöver dig som gillar att vara spindeln i nätet
vices based on customer need and requirements..
som är serviceinriktad och gillar att arbeta med
Manager, Radio Network ServicesThe unit is performänniskor. Som ansvarig för våra två laboratorier
ming network design and performance improveska du se till att festplatserna är uppdaterade med
ment services, e.g. advanced radio network design,
rätt HW och SW. Ditt arbete kommer att ha mycket
network quality measurements, radio network optistor betydelse för pågående projekt och du kommizing and trouble shooting in EMEA region.We are
mer att få hålla många bollar i luften.Tycker DU att
looking for a line manager, with 2-5 years experiendet låter spännande och intressant och vill vara
ce from radio network planning and optimization.
med där det händer NU - tveka inte utan hör av
Today, there are 16 engineers in the unit You role
dig.Ring, så får Du veta mer!
is leading the unit motivating the team, making
budget and planning the service delivery. We can
Kontakta: Björn Kihlblom, 08-508 78594, Lars
offer you a challenging position in a high-growth
Thernsjö, 08-757 2742, Johan Pettersson, 08-508
market
79320, Ansökan: Laboratorieansvarig- Cello Control System, ref nr: FR/H 1631, Ericsson Radio
Contact: Erik Strömstedt CF/LDC, +46-8-757 96
Systems AB, NA/ERA/FR/HS Penny Skinner, 131 89
08, erik.stromstedt@era.ericsson.se. Application:
STOCKHOLM, application.cello@era.ericsson.se.
Mgr, Radio Network Services - GF/LDO, Ericsson
Radio Systems AB, ERA/CH Anna Häger, 164 80
Stockholm, anna.hager@era.ericsson.se.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

KONTAKTEN NR 19 2000
del av arbetetTeamen tar själva fram sin planering
av arbetspaket i överensstämmelse med projektledaren. Inkrementell utveckling, kvalitetssäkring och
leveransprecision kräver rationella arbetsmetoder
och hög medarbetarkompetens.Vi använder Ration a l utvecklingsverktyg och bygger system enligt
Daily Build-konceptet med tillhörande automatiska
tester.Våra produkter utvecklas för Unix och Windows NT och vi implementerar i bl.a. Java och C++.
Kvalifikationer: Högskoleutbildning med inriktning mot data eller telekommunikation. Kunskaper
i programmeringsspråken Java och C++. Kunskaper
om Windows NT och Unix. Erfarenhet från mobiltelefoni såsom operatörsprocesser, nätverkskunskap
och driftstöd och/eller erfarenhet från systemintegration är meriterande. Vi ser gärna att du är flexibel,
kreativ och resuftatinriktad med god samarbetsförmåga.
Kontakta: Åke Stenhoff, 031-747 3003, ake.stenhoff@emw.ericsson.se, Ervi Evertsson, 031-747
2395, elvi.evertsson@emw.ericsson.se. Ansökan:
Telecom Management Software Engineer, Ref nr
00-322, Ericsson Microwave Systems AB, Personal
och Organisation, 431 84 MÖLNDAL,
jobs@emw.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ

Internet-enabled Process
Development
Systems Development Technology is a part of Applied Technologies and we are, among other
things, working in small teams with a number of
web-based tools to bring about a radical reduction
of the lead-times during design (Time-To-Market).
Our mission as a Key Corporate Function is to work
within the areas that have the largest improvement
potential for our design projects We have recently
developed a dynamically generated process model
which is easily tailored to the needs of each design
project This process model has been very well received by existing as well as new customers who
also see possibilities to use our concept for other
process applications.

• To be able to meet this demand we are looking
for another member to our team. You will work
both as a consultant tailoring our concept to new
applications, and in projects developing the concept further. We intend to use emerging standards
for workflows based on XML and collaboration
(WebDAV). Do you have experience in this area or
Designers to
do you find it exciting? We can offer you developERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
ment work full of variety with advanced tools and
STRAND
RNS Design in IP BSS
methodology and valuable insights into important
vi utvecklar nästa generations mobiltelefonisystem SVB is responsible for and develops the RNS (Raprojects.
(WCDMA) för integrerat tal, video och data. Ett om- dio Network Server) for IP BSS, a new generation
You have developed database-driven web appliråde med enorm tillväxtpotential och stora teknisof IP based CSM/BSS systems We use incremental
cations using ASP technology with Java and VB
ka utmaningar. Pä vår sektor i Nacka Strand arbe- design with teams that takes full responsibility to
scripts or similar technology. Experience from protar ungefär 250 personer med utveckling för en
handle requirements to verified code. We work in
cess and method development is a plus but not
plattform av det nya mobiltelenätet Vi finns 10 mistate of the art SW development environments
necessary since you will work in teams. You are a
nuter från Slussen med Stockholms garanterat
where UML and JAVA are core items and where we
good mixer and have no problems to express yourbästa utsiktlOperation & Maintenance utgör en vik- try to improve daily.
self in English.
tig del av plattformen för WCDMA Vi utvecklar programvara för Telecom Management, som möjlig• We now need to strengthen and hire more deContact: Anders Edsbäcker, +46 8 719 8262, angör kostnadseffektiv styrning och övervakning av
signers the organisation. The unit for design is reders.edsbacker@era.ericsson.se, Roger Ericson, Hude olika delarna i ett radionät
sponsible for developing and testing of the new
man Resources, +46 8 585 336 26, roger.ericRNS node developed at SVB. The responsibility inson@era.ericsson.se, Application: Internet-enabled
Java programmerare och
cludes both object oriented analyse & design, funcProcess Development Ericsson Radio Systems AB,
tion oriented testing before handed over to later
systemutvecklare inom
ÄL/DST/HXC Anders Edsbäcker, SE-164 80 Stockstages of function test The work is characterised by
holm, anders.edsbacker@era.ericsson.se.
Telecom Management
frequent deliveries, just in time testing, tight contacts with system and short lead-times for correc• VI arbetar med följande tekniker: Java. Corba.
tions. Test automation and daily build are in focus.
Web-teknikVl söker programmerare, systemutveckERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
We are now looking for: Designers (5). CM responlare och integratörer inom Operation & MaintenanKARLSKRONA
sible (1). ClearCase administrator (1)
ce. VI söker Dig som är intresserad av och kunnig
Enheten för Software Engineering Support ansvaPre requisites: Knowledge of object oriented depå systemutveckling med inriktning mot objektorirar för: Local Support Office, Test configuration masign. IP knowledge and proven skills in language as
enterad teknik och Telecom Management Du bör
nagement och Configuration Management inom
C++ or JAVA is a plus. You like to work in Teams
vara analytisk och drivande. Då vi har nära samaraffärsområde Charging Solutions på Ericsson Sofand with a lot of different tasks in a small company
bete med andra delar av projektet bör du också ha
tware Technology. Vi söker nya medarbetare, tekniapproach where a team member can do more than
lätt för att kommunicera tekniska frågeställningar.
ker för drift och support av test- och design miljö
just design when needed. The teams are responDu ska ha några års erfarenhet av utvecklingsarbesible to work with a total approach view and busite inom Telecom. Du bör ha en utbildning i botten
Unix expert och en Unix
ness focus.
som ligger i linje med vår verksamhet Vi hoppas att
du som vi ser en utmaning i att arbeta i teknikens
tekniker
framkant i ett högt prioriterat projekt där vi värdeContact: Harry Kaipainen, +46 8 764 1151, +46 70
• Har du utbildning och erfarenhet av Unix så
sätter såväl teknisk som social kompetens.Vi ser
585 3678. Application: Designers to RNS Design in
kanske du snart är vår medarbetare! Du kommer
fram emot Din ansökan och att diskutera Din plats i
IP BSS, Ericsson Radio Systems AB, ERA/SV/HS Eliatt koordinera Unix baserade verktyg inom vår proprojektet
sabet Grahl, 164 80 Stockholm,
duktutvecklingsmiljö. Det är en merit om du har erelisabetgrahl@era.ericsson.se.
farenhet av mjukvaruutveckling och unixadministaKontakta: Anna Stenkvist tel. 08-422 02 51. Ansötion. Vi förutsätter att du obehindrat behärskar engkan: Java programmerare och systemutvecklare inelska och att du har erfarenhet av support i en tekERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
om Telecom Management ref nr: FR/H 1728.
nisk utvecklingsorganisation.
GÖTEBORG/MÖLNDAL

ASIC-konstruktörer
• Vi utvecklar nu nästa generations mobiltelefonisystem för integrerat tal, video och data. Ett område med enormtillväxtpotentialoch 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 På vår avdelning utvecklar vi, med
PowerPC processorer och OSE (realtids-OS), en

Produktenheten OSS CSM arbetar med utveckling
av applikationer för drift och övervakning av CSMnätet System vi arbetar med understödjer konfiguration och drift av mobikelefoniväxlar och basstationer.

Software engineer
• sokes till GSM OSS sektionerna i Mölndal Arbetsuppgifter: Arbetet sker i projektform i team och innebär allt från kravanarys/modellering över programvaruutveckiing/verifiering till produktansvar.
Kundkontakter för uppföljning och stöd är en viktigt

Clear Case Expert
• Du kommer att vara ISO (Local Support Office)
representant i olika projekt inom Ericsson Software
Technology. Vi söker en person med utbildning inom UNIX och/eller NT med en lång erfarenhet av
Clear Case support En merit är om du har arbetat
med mjukvaruutveckling. Att du kan obehindrat
kan engelska är en självklarhet Vi tar för givet att
du är en öppen person som tar egna initiativ och
som tycker om att samarbeta med andra.

KONTAKTEN NR 19 2000

Test Configuation
Management (TCM)
koordinator
• Du kommer att leda TCM team om 2-4 personer
för utvecklingsprojekt inom Charging. Vi söker dig
som har erfarenhet av projektledning inom teknik.
Du skall ha en bred teknisk förståelse och obehindrat behärska engelska. Ericsson Software Technology AB är ett världsledande företag inom segmentet
mobilt Internet Verksamheten omfattar charging
solutions, positionering, telematik och mycket mera. Företaget är ungt och expansivt med mer än
800 anställda. Vi har kontor i Karlskrona, Ronneby,
Malmö, Sundbyberg och Kalmar. Den utmaning vi
nu står inför är att möta de krav som ställs på våra
produkter för betalningar inom mobilt Internet - en
av världens mest expanderande och utmanande
marknader.
Kontakta: Dan-Magnus Svensson, 0455-395929,
Anders Mizser, 0455-395354, Björn Nilsson, 0455395270. Ansökan: Charging Tekniker, Ericsson Software Technology AB Human Resources Administration, Box 516, SE-371 23 Karlskrona,
job@epk.ericsson.se.
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JOBBNYTT
ganisation, 250 employees, is located in Kista
responsibility as Chief Designer in the projects you
(Sweden), Finland, Germany and Ireland.Today we work in.
play a major role in the development of the first
(AXE based) and second (Cello based) generation Contact: Tommy Pollak, +46 8 6852098,
of the UMTS Media Gateway, MGW. These productsTommy.Pollak@ehptcom. Application: HG178,
take us straight into the 3G tele- and datacom
EHPT Sweden AB, Lindhagensgatan 100,118 25
network, characterised by ATM and IP. These enga-STOCKHOLM, ehsjob@ehptcom.
gements will also enable us to play an important
mmmmmmammHmmmmmmKmmmmm
role in the future in providing essential functionality for Multimedia Services.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
• To support our increasing demands of product
development we have decided to establish a unit
for software development located in Kista. The software is developed in UML and C++ for 3G Cello
based and C for AXE based products. Currently, the
unit is staffed with a handful of consultants but is
budgeted to hold 15-20 software design engineer
positions at the end of 2001.
We are looking for two project managers who
have 5+ years of SW development Preferable,
he/she has also earlier successfully led a SW development team.We imagine engaged, open-minded
people who appreciate teamwork and challenges.
Our leadership keyword is mutual trust
Contact Berndt Wallin, +46 8 7571545. Application: Project Manager, SW Development - UML,
C++, C, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/SV/HS
Elisabet Grahll64 80 STOCKHOLM,
elisabetgrahl@era.ericsson.se.

Vill du jobba med spjutspetsteknologi i gränslandet mellan opto, radio och IP? Ericsson Generic
Technologies jobbar med förutveckling, forskning
och support inom hårdvaruteknologi. Vår optoen- EHPT SWEDEN AB, STOCKHOLM
het söker nu flera ingenjörer för R&D-projekt inom
The Solution Unit Business Intelligence is responoptisk internkommunikation i Ericssons radiosible for - Product Marketing - Product developbasstationer, routrar och switchar. Vi behöver både
ment - Product maintenance of solutions that proerfarna och nyutexaminerade ingenjörer med invide telecom and datacom operators with analysis
tresse för optoteknologi, elektronik, byggsätt eller
of data regarding performance and billable events
nätlösningar. Optoenheten X/L är ett centralt komgathered from network elements. These data may
petenscenter för fiberoptiska lösningar för Ericsbe combined with information about customers,
sons systemprodukter, med ansvar att driva och
costs and service level agreements. The solutions
delta i pre-development projekt samt att sprida
are part of the Next Generation Billing offering
denna kunskap inom koncernen, vi arbetar inom
from the Solution Area Billing & Customer Care.
ett teknikområde i snabb utveckling och kan erbjuda ett stimulerande arbete med många utmaningSoftware Developer
ar. Vi har ett nära samarbete med andra Ericssonenheter för att utveckla framtida teknologilös• As a Software Developer in Solution Unit Businingar.
ness Intelligence you will participate in all phases
of software development from analysis of customer
requirements through design and implementation
Utvecklingsingenjör,
to testing and preparation of master files for deliveOptiska länkar
ry. The Solution Unit belongs to the Solution Area
Billing and Customer Care. You will be located in
• Arbetet omfattar design/dimensionering av optStockholm.
olänkar inkluderande val av optiska sandar- och
mottagarkomponenter. Du kommer också att vara
For a position as Software developer you must
drivande kravställare i diskussioner med leverantöhave knowledge in some of the following areas:
rer av opto-komponenter för framtida radiobasstaRDBMS with SQL, preferably Oracle 8 or Sybase.
tioner, routrar och switchar. Teknologival av lasrar
Report implementation with Seagate Info. SNMP,
och detektorer (för intervallet 1-10 Gb/s) för kostAXE OMS and STS. Scripting languages. Web technadsrationalisering är centralt Att sprida optokunnology. Unix and Windows NT. Telecom and dataskap till olika produktenheter genom att tex. specicom Knowledge and experience in the following
ficera optiska länkar och system ingår också i arbetareas is also of interest: A software development
suppgifterna.
process. Configuration Management, preferably
ClearCase or SoftBench CM. You will develop applications based on EHPT ANALYZER, that is design
Utvecklingsingenjör,
databases and reports and implement these with
EHPT ANALYZER and Seagate Info. You are inOptiska byggsätt
terested to develop your skills and broaden your
• Arbetet omfattar byggsätt för optiska intemförknowledge.
bindningar (interconnect) i routrar, switchar och radiobasstationer. Framförallt kommer du att jobba
med passiva optiska komponenter och bakplansTester
lösningar för interconnect men även ta ansvar för
• As a Tester you will participate in testing and
hur de aktiva komponenterna integreras i totallöspreparation of master files for delivery. You will
ningen. Konstruktion av demonstrationslösningar,
work in projects developing internal parts and endutvärdering, prestanda samt strategier för installauser applications. You will belong to the Develoption och underhåll är viktiga ingredienser i arbetet I
ment Team and work in a project group together
arbetsuppgifterna ingår omfattande kontakter med
with very competent and devoted colleagues and
olika produktenheter för att anpassa byggsättslösreport to the project manager.
ningar till deras behov.
For a position as Tester you must have knowledDu bör ha minst civilingenjörsutbildning och ett
ge in some of the following areas: Testing methointresse för området Tidigare erfarenheter inom
dology. RDBMS with SQL, preferrabfy Oracle 8 or
optoteknologi, elektronikdesign eller byggsätt är
Sybase. Configuration Management preferrabfy
önskvärda men vi räknar också med att anställa
ClearCase. Unix and Windows NT, installation and
nyutexaminerade. Har du dessutom ett kunnande
configuration. Scripting languages Understanding
eller intresse för nätfrågor (bredbandsaccessnät
of telecom and datacom, specifically network opecorenät, radioaccessnät etc) så är det ett plus. Krearations management is of specific interest You will
tivitet, initiativkraft och samarbetsförmåga är andra
install and configure all software required to run
egenskaper som vi gärna ser hos dig som söker dig
EHPT ANALYZER on Unix (HP-UX and Solaris) and
till oss.
Windows NT and execute function and system
tests. You will also design and document new test
Kontakta: Jan Söderström, ERA/X/LC, 08cases required for patches and new releases.
58534419, jan.soderstrom@era.ericsson.se. Ansökan: Utvecklingsingenjör, Ericsson Radio Systems
AB, KI/ERA/T/HS Cecilia Renefeldt 164 80 STOCKSenior Software developer
HOLM, cecilia.renefeldt@era.ericsson.se.
• You will be located in Stockholm.. For a position
as senior Software developer you have at least 5
years experience as software developer within
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
most of the following phases: Product definition.
Design. Implementation. Testing. Maintenance
Project Manager, SW
Knowledge in any of the following areas is of
Development - UML, C++, C specific interest: 0 0 development preferably C++
or Java. CORBA, preferably lONA's ORBIX or InpriThe Core Product Unit - Speech Processing Prose's VisiBroker. RDBMS with SQL, preferably Oracle
ducts, CSPP, develops Speech Coding and Echo 8 or Sybase. Configuration Management preferably
Cancelling products for all of Ericsson's mobile te- ClearCase or SoftBench CM. Unix, preferably HP-UX
lephony systems on all markets. Our products are or Solaris, and Windows NT. UML (RUP). SGMLYou
sold in high volumes and contribute significantly to are expected to be eager to take a broad technical
Ericsson's bottom line profit Our relative small or-

Vi arbetar med den absolut senaste bredbandstekniken och driver bl a utvecklingen av Ericssons
system för det smarta hemmet, där vi utvecklar accesspunkten för hemmet såväl som drrftstödsystemet lör operatörerna. Våra produkter är baserade
på en Linux-plattform och bygger på avancerade
IP- och databaslösningar. Säkerhetstänkandet står
i fokus och vi nyttjar den senaste teknologin såsom
trådlösa hemmanät (Bluetooth), IP-telefoni med
olika talkodningar, ADSL, bredbandsfiber, RSA,
WAP och OSGi. Du får arbeta i en miljö som erbjuder dig många möjligheter till kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Vi ser inte bara tekniken framför oss utan sätter alltid individen främst
då det är din kreativitet som gör våra produkter
framgångsrika. Därför ser vi till att personalen trivs
genom att ordna många olika aktiviteter inom företaget som skapar bra sammanhållning och kamratanda. På vår hemsida www.wii.ericsson.net hittar du en utförligare presentation av enheten.

Configuration Manager
• Du kommer att få arbeta med de definitioner
och processer av Configuration Management som
finns inom Ericsson men anpassa dem till vår verksamhet Din uppgift blir att få igång processer och
arbetssätt i organisationen samt se till att de efterlevs i projekten genom att aktivt delta i planering
och genomförande. Du är troligen en person som
vill vidga dina vyer och ta ett större ansvar när det
gäller planering, strukturering, konfigurering, paketering och leverans av produkter. Du kommer att
ansvara för produktemas sammansättning, versionshantering och konfigurering, från utvecklingsprojektets start till produktens avannonsering. Du
arbetar nära projektledare och utvecklingsresurser i
respektive projekt där du kommer att känna stor
delaktighet i projektets framåtskridande.
Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjörsexamen eller motsvarande högskoleutbildning med
minst 120 poäng alternativt annan likvärdig bakgrund. Det är viktigt att du behärskar engelska i såväl tal som skrift men i vardagslag talar vi förstås
svenska.
Kontakta: Ronnie Jacobsson, 013-32 21 97, ronnie.jacobsson@era.ericsson.se, Christer Lindvall,
013-32 24 21, christer.lindvall@era.ericsson.se,
Ann-Christin Forssell, Personal, 013-32 22 19, annchristin.forssell@era.ericsson.se. Ansökan: Configuration Manager, ref nr: RP-10.

Platform Level Test
• Du kommer att arbeta med konstruktionsverifiering av våra inbyggda systemplattformar i nära samarbete med hård- och mjukvarukonstruktörer. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av funktionstestning och felsökning av hård- och mjukvara
i inbyggda system för nästa generation av kommunikationsprodukter, med stöd för Bluetooth, xDSL,
bredbandsfiber, VoIP m m. Du kommer även att
analysera testbehov, skriva testspecifikationer och
bygga upp testsystem. Arbetet bedrivs oftast i projektform och du kommer att följa produkterna från
första prototyp till volymproduktion. Du bör ha ett
brett teknikintresse innefattande områden som
elektronikhårdvara, programvara, datakom, nätverk
och TCP/IP, Internetteknik, telekom, mätteknik och
testmetodik.
Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjörsexamen eller motsvarande högskoleutbildning med
minst 120 poäng alternativt annan likvärdig bakgrund. Det är viktigt att du behärskar engelska i såväl tal som skrift men i vardagslag talar vi förstås
svenska.
Kontakta: Mats Svensson, 013-32 21 52,
mats.e.svensson@era.ericsson.se, Sten Cannervik,
013-32 20 33, sten.cannervik@era.ericsson.se, AnnChristin Forssell, Personal, 013-32 22 19, annchristin.forssell@era.ericsson.se. Ansökan: Platform
Level Test ref nr: RP-07, Ericsson Radio Systems AB,
Att: Anette Kindvall, Box 1885, 581 17 Linköping,
job.wii@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd
och bred kompetens inom trådlös kommunikation.
Vi är verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och
transmissionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson är
RSA känt som ett okonventionellt men resultatinnktat företag. Så vill vi fortsätta att vara. Vår kultur
bygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingen

förut har gjort Vi säger om oss själva att vi är ftyhånta, snabbfotade, jordnära, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen om passion för
det vi gör.

Mekanikkonstruktörer
till WCDMA
• WCDMA Based Products (WCDMA) är en av tre
produktlinjeenheter inom Ericsson Radio Access
AB. Vår stora utmaning är nu att utveckla och producera antennära produkter för tredje generationens mobiltelefonsystem som till exempel linjära
effektförstärkare MCPA (Mufti Carrier Power Amplifier). Vi söker mekanikkonstruktörer som tillsammans med RF-konstruktörer ska konstruera och dokumentera lösningar för våra utrustningar, dvs olika typer av filter och combiners för WCDMA Du
kommer att delta i utvecklingsprojekt samt ibland
delta i och även driva utredningar med avseende
på mekanisk produktframtagning.
Lämplig erfarenhet är högskole-/civilingenjör eller erfaren konstruktör. Erfarenhet av 3-D CADsystem (gärna Unigraphics) är önskvärt Erfarenhet
av mekanikkonstruktion för gjutgods, finmekanik
och massproduktiun är meriterande. Vi tror att du
är en initiativrik och noggrann person med stor social kompetens och uthållighet Har du lätt för att
arbeta i grupp, kommer du att trivas hos oss!
Kontakta: Jan Angseryd, 08-585 22 880, Bim
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Mekanikkonstruktörer till WCDMA, Ericsson Radio Access
AB, KI/RSA/HPS, Box 11,164 93 Stockholm,
Jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING

Nippon Calling
Center for Radio Network Control är en enhet inom
Ericsson Radio Systems AB med ca 950 anställda i
Linköping och Hässleholm. Grunden för verksamheten är ett komplett produkt- och affärskunnande
samt bred kompetens inom området radionätstyrning. Inom enheten utvecklas centrala delar i dagens ledande smalbandssystem såväl som i framtidens bredbandssystem.PPU PDC OSS är en avdelning på 40 personer som ansvarar för utveckling
av driftstödssystem för mobiltelefonsystem enligt
PDC standarden. Vår marknad är den Japanska,
som just nu växer enormt! Vi har ett helhetsansvar
som sträcker sig över produktemas hela livscykel
från strategisk produktledning till drittsättning hos
våra kunder. Tack vare detta har varje individ en
unik möjlighet att känna delaktighet i hela produktutvecklingsflödet, och även kunna påverka detsamma.
• Våra system bygger på Unix-servrar och arbetsstationer samt Windows-baserade PC-klienter.
Applikationerna är till största delen utvecklade i
C++ och JAVA med användande av WEB-teknologi.
VI söker Dig som vill bli mjukvaruutvecklare eller
testare och.-som är civil- eller högskoleingenjör (eller motsvarande kompetens)som har erfarenhet av
mjukvaruutveckling och/eller systemadministration
som känner dig hyggligt hemma inom åtmistone
något av följande områden; Unix, Solaris, databasteknik,TCP/IP,Webteknik, verifiering av mjukvara
som är noggrann, ansvarskännande, öppen och har
lätt för att samarbeta
Kontakta: Roger Svensson, 013-284768,
roger.e.svensson@era.ericsson.se, Ulrik Lindgren,
013-284788, ulrik.lindgren@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr 00-42, Nippon Calling!, Ericsson Radio
Systems AB, SVA/H Ulla-Britt Johansson, Box 1248,
581 12 LINKÖPING, ulla-brittjohansson@era.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, antennåra produkter och
transmissionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson år
RSA känt som ett okonventionellt men resultatinriktat företag. Sä vill vi fortsätta att vara. Vår kultur
bygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingen
förut har gjort Vi säger om oss själva att vi är ffyhånta, snabbfotade, jordnära, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen om passion för
det vi gör.

Verifieringsingenjör till
WCDMA
• WCDMA Based Products (WCDMA) är en av tre
produktlinjeenheter inom Ericsson Radio Access
AB. Vår stora utmaning är nu att utveckla och producera antennära produkter för tredje generationens mobiltelefonsystem som till exempel linjära
effektförstärkare MCPA (Mufti Carrier Power Amplifier). Som verifieringsingenjör ansvarar du för att
testa nyutvecklade produkter som ska uppfylla
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JOBBNYTT
nal Development tillhörande HR Sverige som utbildar och utvecklar chefer och grupper inom Ericsson. VI har ett obligatoriskt chefsutvecklingsproChef för enheten Active RF
gram som pågår under ett år, som heter Leadership
Technology
Core Curriculum. Vi har också andra typer av chefsEricsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd/ledarutvecklingsprogram och vi jobbar som internkonsulter på uppdrag från linjen.
och bred kompetens inom trådlös kommunikation.
Vi är verksamma inom radioaccess system för trådVi är f n 7 konsulter och 3 arrangörer i vår enhet
lös telefoni, basstationer, antennära produkter och
En av våra konsulter har just lämnat oss för att gå
transmissionssystem för analoga och digitala nätvidare med nya spännande uppdrag och därför söverk Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista ker vi en ny kollega. Vi tror att Du som vill söka ett
och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson ärnytt och spännande jobb och blir nyfiken på detta
RSA känt som ett okonventionellt men resultatinrikbehöver ha erfarenhet av genomförande av ledartat företag. Så vill vi fortsätta att vara. Vår kultur skapsutbildning. Du behöver vara van att jobba
bygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingenmed grupper och kunna hantera det som händer i
förut har gjort Vi säger om oss själva att vi år fty- en grupp. Det är en fördel om Du har erfarenhet av
hänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och upp-teamutveckling och förändringsarbete. Du kanske
finningsrika. Det handlar verkligen om passion för
också har varit chef under någon period i Ditt liv.
det vigör. Teknikenheten inom RSA ansvarar för Som person måste Du ha förmågan att skapa förutveckling av bolagets kärnteknologier och för den
troende hos chefer. Framförallt bör Du tycka det är
tekniska koordinationen inom produktutveckling-väldigt roligt att hålla kurs..
sprojekten. Vi är uppdelade i olika enheter relaterade till teknikområden. Till en av dessa Active RF
Kontakta: Per Dalen, manager Leadership AcadeTechnology (RSA/T/A) söker vi nu en chef. Teknimy, 08-585 334 87. Ansökan: chefstränare, uftlakområdet omfattar radio- och mikrovågsteknik
gerkranz@lme.ericsson.se.
med tyngdpunkt pä kretsrealisering, linjäriseringsteknik för MCPA, lågbrusförstärkarteknik, fiberoptik
ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA

ställda krav. Inom ett utvecklingsprojekt innebär det
att verifieringsarbetet ska planeras, testmetoder utvecklas, specifikationer skrivas, testmiljön utvecklas
och därefter ska själva testarbetet utföras och resultatet ska dokumenteras och arkiveras.
Du kommer i utvecklingsprojektet att ha ett nära
samarbete med radiosystemingenjörer, konstruktörer och övriga verifieringsingenjörer. Du är minst
högskoleingenjör med inriktning mot elektronik eller telekommunkarJon. Du har erfarenhet av mobiltelefoni, praktisk radio- eller mätteknik. Du är noggrann, drivande, uthållig talar och skriver svenska
och engelska obehindrat och du har ett stort intresse för vårt teknikområde.
Kontakta: Pekka Urmio, 08-757 16 42, Bim
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Verifieringsingenjör till WCDMA, Ericsson Radio Access
AB, KI/RSA/HPS, Box 11,164 93 Stockholm,
Jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Radiokonstruktör till GSM

GSM Based Products (GSM) är ett av tre produktsegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi• ärSom chef är du ansvarig för den långsiktiga tekansvariga för utveckling och underhåll av enheternikutvecklingen inom området Du måste ha gediingående i GSM basstationer och GSM add on-progen teoretisk bakgrund, praktisk erfarenhet av tekdukter som skapar båttre täckning och/eller bättre
nikområdet samt förmåga att leda, administrera
talkvalitet i operatörernas mobiltelefonnät Exem- och entusiasmera en enhet på 10-15 erfarna spepel på produkter och lösningar från GSM Based cialister. Mycket av arbetet skertillsammansmed
Products är Combiners (CDU), Tower Mounted forskningsinstitut utvecklingsbolag och i Ericssons
Amplifiers (TMA) och Coverage Extension Units nätverk vilket ställer krav på samarbetsförmåga,
(CEU). Utveckling och produktifiering sker i nära smidighet och kommunikation. Du förväntas också
samarbete med alla Ericssons affärsenheter inomaktivt delta i det tekniska arbetet inom något områaffärssegmentet Nätoperatörer.
de som passar din erfarenhet För rätt person ger

KONTAKTEN NR 18 2000

cations of AXE/telephony and/or data communications engineering is a plus.
Contact: Mikael Jansson, Unit Manager, +46 8 719
81 78, mikael.jansson@etx.ericsson.se. Application:
Network Integrator Training Program, Ericsson Telecom AB, TN/ETX/X/H Camilla Dahlberg, 126 25
Stockholm, camilla.dahlberg@etx.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Established in July 2000, Division Global Services is
the new name for service excellence within Ericsson. 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 web site at
http://dgsericsson.se/ Strategic Training is a new
unit that will provide Ericsson staff globally with innovative training services and solutions that contribute to achieving Ericsson's overall strategies and
goals. We are hosted by Division Global Services
For more information about Strategic Training
please visit: http://strategictraining.ericsson.se/

Training Program
Manager, Sales
Division Global Services is fast becoming recogniERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN

zed as the face of service excellence for the new • Would you like to work with development and
management of training programs for Ericsson's samillennium. As one of six divisions of Ericsson, our
role is to deliver exceptional customer service as les forces? You will be responsible for some of our
an integral part of the Ericsson offering. We are existing training programs as well as develop new
training solutions based on present and future
now looking to expand in order to face the very exciting challenges ahead - and you could be a key competence needs for sales professionals.You will
ensure the strategic direction of the training proelement in our success. To find out more about this
grams by developing and maintaining partnership
new force in service solutions please visit our webrelationships with Ericsson colleagues - program
site at: http://globalservices.ericsson.se
sponsors, steering groups, reference groups and
participants.
Competence Solution
denna befattning unika möjligheter till utveckling
For this job, you need to have sales experience
Manager
och till fördjupning inom ett högintressant och exas well as knowledge and interest for pedagogics
• VI behöver nu förstärka vår enhet med en radiopansivt teknikområde. Du är civilingenjör alternativt
and new training methods. You are highly profes• For the management of Customer Services in
konstruktör som skall arbeta med utveckling av RFteknisk doktor med bred och djup kompetens.
sional, innovative, customer focused and have exEurope, Middle East and Africa, Division Global Serdelar inom vårt produktområde. Mer specifikt innecellent communications skills. Preferably you have
vices is now strengthening its organisation. Within
bär arbetet simulering och konstruktion av de proa good understanding of the telecom, IT or softwathe region, ERICSSON is present in almost 100
dukter som motsvarar specifikationskraven som
Kontakta: Hans Lindblad, 08-757 06 44, Bim
re industry. Since we work with knowledge transfer
countries serving some 220 customers using forefinns.
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Chef
in an international environment you need to have
front technology. Many of our most important gloför enheten Active RF Technology, Ericsson Radio
VI söker dig som är civilingenjör eller motsvaranexcellent skills in written and spoken English. The
bal customers are also based in this region.The
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93
de med erfarenhet av RF-konstruktion inom 0,1 job includes travelling.
purpose of the Resource and Competence ManaStockholm, Jobb@rsa.ericsson.se.
2,5 GHz samt av RF-kretssimulering. Som person är
gement function is to secure that all Customer Serdu målinriktad, samarbetsvillig och har initiativförvices personnel within the region - some 1 500
måga.
Contact: Helena Åberg, +46 8 404 67 23. Applicastaff - are well and adequately trained in current
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
tion: Training Program Manager, Sales.
and
future
technologies
or
services
to
support
a
STRAND
Kontakta: Chris Lynch, 08-764 1592, Lena Skansjö,
sound and profitable growth of the CS business.
personal, 08-508 78 263. Ansökan: RadiokonstrukGSM and Internet are the greatest hits in commuTraining Program Manager,
tör till GSM, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
nication world today. We are a newly built organis-As Competence Solution Manager, you will work
Personal, Box 11,164 93 STOCKHOLM,
zationtointegrate these two into a new system with assessment of current competence in the regiServices
on and with specific competence development iniJobb@rsa.ericsson.se.
concept based on Voice over IP.
• If you want to contribute to changing our comtiatives for CS personnel. We believe that you have
pany's mindset from focusing on products and
a background from technical or business training
GSM on the Net technology to facing a customer, service and soluenvironment as a teacher, program developer or
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
tions business reality, this is the position for
Operational System
training coordinator.
GOTEBORG/MÖLNDAL
youlYou will create, develop and source training soEnheten för Komponent teknologi, Fl/K söker: Manager
lutions, which meet the strategic competence
Contact: Thomas Wahlman, +46 8 719 90 77, tho• We are looking for an Operational System Mananeeds in a professional and pedagogical way.This
mas.p.wahlman@era.ericsson.se. Application:
Teknikadministratör
ger for Voice Gateway Applications. You should hatask will build on well developed and maintained
Competence Solution Manager, Ericsson Radio
relationships with Ericsson colleagues - program
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom ve several years' experience of design of teleSystems AB, HF/ERA/GH Eva-Marie Thelin, 126 25
and/or datacom-products, have worked with requisponsors, steering groups, reference groups and
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskomStockholm, Eva-marie.Thelin@era.ericsson.se.
participants. You will also ensure that the best traimunikation samt är centrum för Ericssons forsk- rement analysis and system design and characterisners and facilitators are contracted for supplying
ning och utveckling inom mikrovågsteknik och tics/The work includes a lot of external and internal
the training solutions globally.
höghastighetselektroniklnom supportenheten förcontacts so you must have good communication
ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN
For this job, you need to have experience from
Inköp och Komponentteknologi på affärsenhetenskills and speak and write English fluentlyJoin us
the services business, and an inquistrtive, engaging
för försvarselektronik svarar enheten för Kompo-and play a part of an organization that will play a
Network
Integrator
and open personality. You are highly professional,
nentteknologi för vol, kvalificering och standardi-key role in shaping the future of systems integraTraining Program
innovative, customer focused and have excellent
sering av komponenter.Den viktigaste arbetsupp-ting GSM and IP.
communications skills. Preferably you have a good
giften för enheten är att begränsa antalet produk• Do you want to be part of the evolution of the
GSM
on
the
Net
understanding of the telecom, IT or software inter och tillverkare samt att vi har rätt komponenter
merge of today's telephony and data communicadustry and experience from competence developi vårt sortiment Detta löses genom ett intimt sa- Sustaining
tions techniques? If so, Network Integration CEntre
ment or training. Since we work with knowledge
marbete mellan komponentingenjörer, konstruktöfor Division Multi-Service Networks is the place for
•
We
are
looking
for
sustaining
personnel
for
Voice
transfer in an international environment you need
rer, inköpare och produktionsberedning.
you! We work with the toughest customers the
Gateway Applications. You should have several
to have excellent skills in written and spoken Engmarket has to offer. Our customers are global opeyears' experience of working with tele- and/or dalish. The job includes travelling.
rators who are expanding with an enormous
• Arbetsuppgifter: Som teknikadministratör komtacom-products. We use C++ and ClearCase; the
speed.Our new generation networks, support the
mer du att arbeta med att: upprätta och uppdatera
target operating system is OSEdefta. Previous expeevolution of today's telephony and data communiContact: Philippa Stroud, +46 8 585 330 46. Appliprodukspecifikationer för vissa av enhetens komrience of verification is a bonus. You will work in
cations into full mufti-service solutions. We are on
cation: Training Program Manager, Sen/ices, Ericsponenter, ansvara för enhetens referensbibliotek,
co-operation with the Service organisation. The
the way to positioning ourselves as the leading soson Radio Systems AB, SG/ERA/GU Maria-Luisa Baunderhålla enhetens komponentsortiment i våra
work includes a lot of external and internal conlution provider in this rapidly growing market
dani, 164 80 Stockholm, Mariadatorsystem, ansvara för att rätt komponentsortitacts so you must have good communication skills
luisa.Badani@era.ericsson.se.
As a member of our Network Integration Centre
ment finns tillgängligt i labbförådet svara för att reand speak and write English fluentlyJoin us and
you will test and integrate the different ENGINE
gistrering av ytmonterade komponenter i datorplay a part of an organization that will play a key
products and services that a Mufti-Service network
systemet COMET
role in shaping the future of systems integrating
is built up of. The networks are composed by the
GSM and IP.
Kvalifikationer: Teknisk utbildning på gymnasieniEricsson products and 3rd party products and
vå. Erfarenhet av dokumentationsarbete/-konstrukVERKSAMHETSUTVECKLING
much more. They should all work together and by
tionsarbete samt PC vana värdesätts högt
Contact: Carina Runefjord SG/NDC, +46 8 422 16
the
time
the
Network
Integration
is
finished
be
reaGoda kunskaper i engelska är nödvändigt efter75, carina.runefjord@era.ericsson.com. Application:
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
dy for commercial operationiBeing part of a global
som den största delen av vår dokumentation utförs
GSM on the Net - Sustaining, Ericsson Radio
organisation. Network Integration Centre, gives you
på engelska samt är många av våra leverantörer utSystems AB, SG/H Cecilia Jettel, 131 89 STOCKImprovement Leader,
the opportunity to co-operate with employees and
ländska.
HOLM, jobs.gsmonthenet@era.ericsson.se.
customers in an international environment You
Noggrannhet och uthållighet är också viktiga
Process Office TTC
will be working in a dynamic, team-oriented and
egenskaper.
• VI söker en Improvement Leader till Process
cross-functional organisation where we support
UTBILDNING
kontoret för TTC (Time To Customer). Vi har uppeach other to handle new situations and take on
Kontakta: Fredrik Skarp, 031-747 46 17,
drag från corporate Supply & IT att samordna pronew challenges.
fredrik.skarp@emw.ericsson.se, Lena Aronsson,
cess förbättringsarbete samt driva vidareutveckling
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
Our Network Integration Training Program is ap031-747 15 32, lena.aronsson@emw.ericsson.se.
av TTC-modellen. Arbetet är varierande, du komSTOCKHOLM
proximately six months long and will start in FebruAnsökan: Teknikadministratör, ref nr 00-443, Ericsmer i huvudsak att driva förbättrings -arbete, -proary 2001. The program will give you theoretical
son Microwave Systems AB, Personal och Organisajekt inom ramen för våra TTC-processer på corporaChefstränare/
knowledge where some courses will be held at our
tion, 431 84 MÖLNDAL, jobs@emw.ericssoase.
te nivå. Du kommer också arbeta med support för
training center in Ireland as well on-the job traiManagement Consultant
dess globala implementering.
ning. We want you to have a BSc in Electrical Engi• Enheten Leadership Academy behöver förstärkDu som söker ska vara positiv och utåtriktad med
neering or equivalent experience. Technical qualifining. VI är ett gäng inom Human and Organisatioförmåga att själv ta dig fram, samt gärna ha MU er-

KONTAKTEN NR 18 2000
farenhet Du ska också kunna uttrycka dig i tal och
skrift på såväl engelska som svenska. Vi är organisatoriskt placerade inom Supply Management på
BU GSM, TDMA, EDGE Systems, BMOS.
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2 Test/Design Co-ordinators
ERICSSON AUSTRALIA PTY, LTD,
COMMUNICATIONS PLATFORM, DEVELOPMENT
BUSINESS UNIT, BROADMEADOWS, MELBOURNE
AUSTRALIA

ref.no 001121

• The position involves co-ordination of test/design
development technical issues with impacted parties
or projects such that agreed technical strategies are
Kontakta: Nils Ågren ERA/SL/DPC, 08 404 74 29,
drawn up and cascaded across teams, projects and
nils.agren@era.ericsson.se. Application: ImproveSoftware
Designers
possibly organisations. This is a senior position, whiment Leader, Process Office TTC, Ericsson Radio
ch requires the ability to resolve test/design techniSystems AB, KI/ERA/SL/H Anita Strömkvist, 164 80
and Testers
cal issues promptly, ability to communicate technical
Stockholm, anita.stromkvist@era.ericsson.se.
Ericsson Australia Communications Platforms Deve- issues/solutions in a format suitable to the project/lilopment Sector (D/U) is active in a number of inter- ne management and or the team members./affected
national development and support projects. These parties.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
relate to the AXE Processor (API), Croup Switch
Do you see where the market is going? Awareness (CSS), Regional Processor (RP) and Media gateway
of our business environment is what attracts you? areas. To cope with expanding work demands, we 6 Prototype Engineers
You like to keep an eye on the latest trend? If you
have a number of vacancies for AXE software desigref.no 001122
have an interest in exploring and analysing our
ners/testers.
business arena, we, Strategy and Business Deve• The position has two facets. Thefirstinvolves the
lopment are now looking for a person with extendevelopment of small scale signalling stack prototysive business experience in datacom/telecom and • We are in the unique position of managing devepes using languages such as C/C++ or Java to prove
lopment projects involving both hardware and sofparticularly with a sense understanding our marsignalling concepts and or architectural fit to plattware design. This dual capability has, and will contiket, customers and competitors.
forms.
nue to open new business opportunities well into
The second involves supporting of standardisation
the future.
activities in building prototypes for use at demonBusiness intelligence
We are an integral part of the CNCP network
strations and IETF bakeoff type activities.
• Our responsibility covers new business develop(Network Core Products, based in Sweden). Our
The area requires people who feel very comfortabment business strategy and business planning,
main customers have recognised our contributions
le with coding and are familiar with different operapartner selection and definition of the SCSA busiby increasing its involvement in forthcoming global
ting systems such as OSE delta, UNIX & WINDOWS
ness roadmap. We are a small unit and work in doprojects, critical in the race to develop the next geneNT. The people must be able to work quickly and hase contact with strategic product management,
ration communication.
ve prototypes ready within a 4-week time frame and
marketing, design centres, other PUs/BUs and corYou could have the opportunity to work in areas
be able to work from unclear/unstable requirements.
porate functions. It is truly teamwork!
(locally and overseas) such as:Real time software deYou have a university degree in business or engivelopment and verification. Fault tolerant SW design.
neering and more than 5 years working experience
Real time operating systems. Interconnection betwe20 Open Platform
from the telecom or IT industry. Good communicaen different types of computers. RISC processors. VoDevelopment Engineers
tion skills are required, as well as excellent written
ice and data switching products. System Design (preand spoken English. Our vision is to be the world
studies, maintenance, prototypes).
ref.no 001123
leading supplier of Open Service Architecture for
CompetenciesAnowledge soughtGood working
• The position involves the developing of complete
the 3G networks. Product Unit SCSA within Interknowledge of the AXE core systems. Plex programsignalling stacks on operating systems such as OSE
net Applications, is responsible to provide platming experience/SDL/C and C++ Programming
delta, UNIX & TelOrb. By the use of visual model proforms, communication and mobility service soluknowledge.
gramming techniques (such as UML and or SDL), the
tions for both the fixed and the mobile network as
Familiarity with S/W tools & processes. Ability to
signalling stacks shall be made to operate in a platwell as for internet Our 1300 employees are locaadapt to and work with all cultures. The ability to
form independent manner maximising the reuse of
ted in Holland, Canada, Sweden and Mexico and
work effectively in a team. Troubleshooting.
software components.
we are all facing an interesting and challenging
It is desirable that candidates have some experienWe are interested to hear from you if you: Have a
shift in technology. Join us in the Mobile Internet
ce in the above-mentioned competencies/ knowleddegree in Electronic Engineering or Computer ScienRevolution!
gece (or equivalent). Have the ability and experience to
A degree in electronics or computer science, or
work in teams. Are flexible, dynamic and highly motiContact: Serge Hamois, Director Strategy & Busiequivalent experience would be well regarded.
vated. Have a keen interest in being part of a unit
ness Development +46 70 267 3015, serge.harnostriving for productivity/efficiency gains. Are innovatiis@era.ericsson.se. Application: Business intelligenContact: robyn.heard@ericsson.com.au, +61 3
ve and creative.
ce, marie-louise.rogsater@era.ericsson.se.
9301 4368, Competence Manager or deborah.haft would be an advantage if you also: Understand
miltoin@ericsson.com.au, + 61 3 9301 1882, HR
network and signalling concepts in Mobile and Fixed
Unit Adviser. Application latest 001130: sue.holNetwork Have previous experience (hands on deERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
man@ericsson.com.au quote reference number
sign or test) with protocols. Willingness to occasio1108.
nally travel to Europe to represent the product area.
Manager - TTC Operational
Possess excellent communication skills & presentation skills.
Development,
ERICSSON AUSTRALIA PTY, LTD
• PU SCSA needs to regionalize its global Supply &
Product Managers, System Designers, Test & De- Contact: David Dessardo, +61 3 9301 1621. AppliSupport organization in order to meet the design co-ordinators. Prototype engineers and Open cation latest 1 st December:
mands of volumes and customizations. A chalplatform engineers. ATM Signalling - 3rd Genera- sue.holman@ericsson.com.au, Employee Services
lenging situation which put demands on a well
tion Mobile Systems - Leading the Way! EPA D/X is quoting relevant ref.no.
controlled organizational change and focus on
the Product Area responsible for ATM Signalling
common processes. SCSA Operations are responproducts. As part of the expansion plan, there are
sible for Supply and Support The last year we have
ETL/R/TD ERICSSON LTD, GUILDFORD
several vacant positions within the product area
grown, new products have been introduced and
ATM signalling.
volumes are increasing.
Snr/ Data Transcript
We strive for keeping Supply, Support and custoWe are currently developing a number of signalmizations together. This is also what our regional
ling protocols to be used in the Universal Mobile
Engineers
units shall be able to handle. As responsible for
Telecommunications System (UMTS) core network
(ref:
325)
Operational development you will drive organizafor the 3rd generation mobile systems (3C). The la• Mark Phillips - Data Transcript Supervisor. The data
tional and process work with the goal to improve
test protocols include QAAL2, B-ISUP, CCPand
transcript section forms part of the Operations Serviefficiency and increase customer satisfaction. You
Q.BICC with a further view to expand upon this
ces department The section is responsible for proviare also the "spider in the web" when it comes to
protocol set into the IP multi-media domain. The
ding all data required for commissioning, integration
improvement activities and follow up of result.
evolution to the UMTS will give new and existing
verification & acceptance (IVA) of new switches, exApart from the own "internal" development you alCSM operators the potential for a large range of
tensions, cellular parameter data for integrating and
so participate in common programs like TTC Glomultimedia services. It is the standard for delivercommission (l&C) of new cell sites, cellular paramebal. You are also active in the relation with other
ing 3C services. Ericsson is the leader in the 3rd
ter data for optimisation of cellular networks, and
product- and business units in order to clarify regeneration mobile service.
implementation of new software / hardware functiosponsibilities and get agreements around common
Since the product area ATM has an end to end
nality. The data transcript section are responsible for
interests.
scope, covering standardisation right through to
3 major customers: One20ne, Cellnet and ICO.
Experience from project- and/or line manageverification, various positions are open. These inThe data transcript engineers are responsible for
ment is required for the position. You shall have a
clude product management, system designers, test
the creation and adaptation of the exchange depengood understanding of our customers needs and
and design co-ordinators and prototype engineers.
dent data (MML) files for AXE systems in all
expectations, and you are setting goals to improve
previously mentioned areas. They will be responsible
performance and result. You have a university de3
Product
Managers
for creating procedural documentation and service
gree and a great interest for technical details. You
level agreements where required and ensuring they
ref.no 00:1119
have to be independent and be focused on operaare adhered to. They will continuously strive to imtive work.
• The position involves different aspects of product
prove and develop new and existing process. They
Our vision is to be the world leading supplier of
management such as Business product managewill actively seek to highlight and develop improveOpen Service Architecture for the 3G networks.
ment Technical product management, Operational
ments in data transcript tools. The engineers will be
Product Unit SCSA Within Internet Applications, is
product management & Strategic product Manageresponsible for working as part of a team and mainresponsible to provide platforms, communication
ment of the ATM signalling portfolio.
taining good working relationships within the team
and mobility service solutions for both the fixed
and with it's key customers.
and the mobile network as well as for internet Our
1300 employees are located in Holland, Canada,
2 System Designers
Qualifications and experience: Essential; At least 2
Sweden and Mexico and we are all facing an inyears experience of Data Transcript in AXE 10 enviref.no 00: II20
teresting and challenging shift in technology. Join
ronment preferabally CME20, or other proven tes• The position involves being able to prepare preus in the Mobile Internet Revolution!
ting/switching/support experience. Computer literastudy and feasibility study technical analysis studies
te.
as input into setting up the technical activities in the
Able to travel within the UK and overseas on occaContact: Call Ola Nyrén, +46 70 519 7960, ola.nyexecuting signalling projects. In addition, this posision. Desirable; Higher technical qualification in teleren@era.ericsson.se. Application: Manager - TTC
tion also involves the mentoring of others and particom, radio or software related subject Working
Operational Development, Ericsson Radio Systems
cipation in total project life cycle where the technical
knowledge of Ericsson procedures and experience in
AB, marie-louise.rogsater@era.ericsson.se.
knowledge is necessary for successful project comData Transcript tools development
pletion.
Application: myfuture@erJ.ericsson.se quoting Ref
No: 325 and stating Data Transcript Engineer
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Project Managers
• KEY RESPONSIBILITIES: The selected candidates
will independently plan and manage multiple projects through customer acceptance. Will also lead radio network design, implement and optimize projects, analyze contracts and provide project specification,riskanalysis, budgets, schedules and responsibility matrix. The candidate will be responsible for
developing and controlling project plan, budget resource acquisition, leading project execution with assistance of market technical leaders, managing
customer expectations and establishing a detailed
scope of work by working with Account Managers.
COMPETENCIES, QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE: Requirements for these positions include a
Bachelors degree in Engineering or Business discipline in project management or related area in the telecommunications (preferably Wireless) industry, Master degree a plus. The Project Managers will have at
least six to eight years of experience. Candidate
should possess a working knowledge of business
process flow and a basic knowledge of Ericsson projects is preferred. Outstanding communication, negotiation, persuasion, presentation and conflict management skills are required. Proficiency in computer
systems and project management tools (MS Project,
MS Office, SAP) required. 40-60% travel.
We offer competitive salaries and an excellent benefits package.
Contact: Trey Reed, Recruiter,
trey.reed@ericsson.com

ERICSSON MEXICO

Senior RF Consultants
The TDMA Network Consulting area in Ericsson
Mexico has more than a year working with Telcel,
one of the mayor Operators with Ericsson equipment in the world, delivering Rf Consulting Services for the 800 MHz network. The successful result
has lead Telcel to request a further extension of the
services for the coming year 2001. Next year's
contract will include services for the TDMA 800
MHz., 1900 MHz and CDPD Networks. Telcel's
network has more than 10 million subscribers, almost 50 switches and 3,000 cells
• We are looking for three different roles: Regional
Project Manager, Team Leader and System Expert
The successful candidates shall have the following
profile: Consultant approach with excellent
teamwork and customer relation skills.University degree andfluencyin English and Spanish (desired)
Operator experience. Minimum 4 years of experience.Main Technical knowledge: RF design, RF optimization, frequency planning, IS 136 knowledge, microcell and indoor design, strategic planning.Both 800
MHz. and 1900 MHz networks experience.
The positions offer an excellent opportunity for
Engineers wishing to face the challenge of working
in a very complex network, into one of the biggest
Consulting projects within Ericsson and in a country
where the road to 3G will be one of the fastest in Latin America. The starting date of the project is mid January 2001 and the contract length is one year.
Contact: Ariel Pacilio,
ariel.pacilio@am2.ericsson.se, +52 21692075, Mobile:+52 54125418

ERICSSON BELGIUM

Senior AXE Troubleshooter
Ericsson Belgium has won several contracts involving AXE 10 during the last 3 years, both in wireline
and wireless business. A local support organisation
has been set up 2 years ago, with now over 20 people. This support organisation will further expand
in the coming months. The main challenges are to
be prepared to support the 3C networks, and to strengthen its AXE10 expertise.
• We are looking for a very experienced AXE10 engineer. The candidate should have at least 5 years experience with AXE 10, including several years in field
support. We expect a person capable of complex
fault analysis and resolution (using Plex and Asa),
able to write emergency corrections and market
corrections, and to participate in upgrades and updates. Working independently and analysing complex
problems in a structured way are essential. The candidate will participate to the 24-hour emergency service. Transfer of knowledge to the local Ericsson staff
is one of the main objectives. The environment is
one of trust and team spirit, combined with a good
customer relationship.We are looking for someone
for a period of at least one year.
Contact: Ms. Sarah Foubert, Human Resources Department EBR, Raketstraat 40, B - 1130 BRUSSEL,
sarah.foubert@ebr.ericsson.seor Mr. Serge Vanhoffelen, Manager Customer Support Services, Raket-
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straat40, B-1130 BRUSSEL,
serge.vanhoffelen@ebr.ericsson.se.

LM ERICSSON INTERNATIONAL AB. NICOSIA.
CYPRUS

• Customer Project Manager
for GPRS

JOBBNYTT
ledge of cellular systems with a successful track record. 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. Fluency in English is essential. Ericsson experience is requested.

Project Manager TDMA Jamaica

Ericsson has been contracted by the local PTT, CYTA - Cyprus Telecommunications Authority - to deli- • We are now looking for a Project Manager to
handle the rapid expansion of our customer's celluver and implement the first phase of a GPRS
network. Ericsson is the sole supplier since 1994 of lar network in Kingston, Jamaica. The Project Manager should manage the implementation projects
the CYTA GSM System.
contract to customer acceptance in accordance with
project time schedule, budget and quality require• We are now seeking an experienced Customer
ments.
Project Manager/Total Project Manager for GPRS.
The candidate should have several years of experiTechnical understanding and knowledge from GPRS
ence of managing implementation of cellular
projects is essential.
networks. As for your personality, we expect you to
As the Customer Project Manager you will be rehave a drive for result and excellent interpersonal
sponsible for planning, managing and monitoring
skills. Fluency in English is essential. Ericsson experithis important project in terms of time, quality, cost
ence is requested.
and functionality. You should have several year's ex' perience in Customer Project Management from
working directly towards customers.
Sales & Marketing Manager
Ericsson Cyprus(RCY) is a representative office
GSM - Jamaica
located in Nicosia with 8 people so we very much rely on support from Sweden, Greece and other units.
• We are now looking for an experienced manager
You would be required to start to work in January
who can support the KAM in driving the sales and
20X11 for period between 6-12 months. Duration demarketing activities; provide product strategic inforpending on the completion of the initial phase as
mation and system proposals to offerings to assigwell as the need and possibilities to continue with
ned clients in our office at Kingston, Jamaica.
implementing new releases and or expansion of the
The candidate should have a good technical knowGPRS network.
ledge of cellular systems with a successful track reResourceful, flexible, initiative, good communicacord. Knowledge of 3G Mobile technology and Ericstion and cooperation skills and a good ability to work
son's datacom solutions is a merit As for your persounder pressure are important personal qualities.
nality, we expect you to have a drive for result and
excellent interpersonal skills. Fluency in English is essential. Ericsson experience is requested.
Contact: Ola Möller, General Manager, ola.moller@rcy.ericsson.se Anders Ekström. Market Operations Manager, anders.ekstrom@era.ericsson.se,
TDMA Local Product
+357 2 591 888, Fax: +357 2 351 443

Manager - Jamaica
• We are now looking for an experienced manager
MARKET UNIT CARIBBEAN
who can support the KAM in driving the sales and
marketing activities; provide product strategic inforLocal Product Manager mation and system proposals to offerings to assigned clients in our office at Kingston, Jamaica.
Dominican Republic
The candidate should have a good technical knowMarket Unit Caribbean covers an area of 15
ledge of cellular systems with a successful track recountries and 15 dependencies with some 27 millicord. Knowledge of 3G Mobile technology and Ericson people. The telecom market is growing strongly
son's datacom solutions is a merit As for your persowith tough competition between operators. Several
nality, we expect you to have a drive for result and
large global operators are present in the region.
excellent interpersonal skills. Fluency in English is essential. Ericsson experience is requested.
• We are now looking for an experienced product
manager for a new GSM client in Dominican RepubContact: Ake Ohnback, KAM, +1 876 754 8659.
lic who can support the KAM in driving the sales and
marketing activities, provide product strategic information and system proposals to offerings to the assigned client
The candidate should have a good technical knowledge of cellular systems with a successful track record. 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. Fluency in English, Spanish is essential and knowledge in French desirable.
Contact: Mats Skoglund, General Manager Ericsson
Dominican Republic, +1 787 771 1723, mats.skoglund@ericsson.com.

Local Support Engineer Jamaica
• The telecom markets in the area is in the process
of deregulation with a number of possibilities within
mainly cellular and datacom networks.
We have an interesting challenge for you within
our new GSM contract in Jamaica. The main responsibilities for this position will be to provide technical
support for resolving complex problems at highest
technical level. The responsibility will also include
TR/CSR handling and being on emergency service.
The competene requirements are:Degree in Computer Science, Electronics or Telecommunication
Engineering. Minimum of 5 years working experience on AXE (mainly BSQ. RBS 2000 of which at least
3-4 years experience should be on CME20 BSS
systems in verification and/or support environment
Some knowledge in WAP and GPRS is desirable.
Candidate should also have good English communication skills.

GSM Local Product
Manager - Jamaica
• The telecom market is growing strongly with hard
competition between operators. Several large global
operators are present in the region.
We are now looking for an experienced manager
who can support the KAM in driving the sales and
marketing activities; provide product strategic information and system proposals to offerings to assigned clients in our office at Kingston, Jamaica.
The candidate should have a good technical know-

RBS IE Engineer Puerto Rico
• The telecom markets in the area is in the process
of deregulation with a number of possibilities within
mainly cellular and datacom networks.
Primary Functions: Radio Base Station Installation
Engineering Engineer to work with TDMA and GSM
systems.
The candidate will be a team leader that provides
guidance and directions, drives improvement
changes and the quality assurance for the following
areas: Radio Site Investigation. Radio Site Design
documentation (C-module). Preparation of drawings
in CAD. Design of new project specific material. Investigate and solve engineering related problems.
The work should be performed in accordance with
Ericsson methods, quality and safety standards.
Requirements: A degree in Electrical/Electronics
engineering or similar education. Broad experience
from RBS Installation Engineering within Ericsson.
CAD competence and strong knowledge of computer programs. Leadership skills. Independent selfmotivated and well organized with analytical mind.
Cultural awareness. Ability to work independently as
well as in a team. Self-starter and result oriented
with strong interaction skills. Fully bilingual (English
& Spanish).
The candidate will be based in Puerto Rico but will
need to travel to other countries in the Caribbean
such as Jamaica, Dominican Republic and Curacao.

• We are looking for a Radio Network Design and
Performance Improvement Engineer to help us in
the fast growing business in the Caribbean and expand our current group of three engineers. We are
experiencing significant growth in GSM networks in
the region and need to care of this business. The
candidate will be working with both design of new
cellular systems, especially GSM, and optimisation of
existing systems. The work will be performed in close
cooperation with the RF Engineers from the operators. Most of the work will take place in Puerto Rico
but traveling will be required for both design and optimisation work to the other islands in the region. Sale support regarding new systems as well as for expansions will be requested from and performed in
close cooperation with local KAM, NAM and LPM's.
Responsibilities: Perform radio network performance improvement services for our existing TDMA
and GSM operators. Support the customers with
network design for new systems and existing system
expansions.
Requirements: Minimum 2 years experience
within cellplanning and optimisation, preferably from
GSM systems. Experience of Ericsson planning tools
(EET/TCP). Knowledge about AXE statistical measurements and post processing tools. CMOS/OSS experience, especially Performance Management Experience of drive-testing using TEMS tools. Consultant
minded.
Contact: Stefan Ljungberg, Manager Radio
Network Desing & Performance Improvement, +1
787 771 1700

Account Manager Netherlands Antilles
• The telecom markets in the area is in the process
of deregulation with a number of possibilities within
mainly cellular and datacom networks.
The candidate will be responsible for the Ericsson's cellular operation in the Netherlands Antilles
Regional office, reporting to the KAM in Curacao.
Candidate should have a BBA degree and professional experience of sales and marketing, project implementation and excellent customer service support
skills. Responsibilities also include the coordination
of expansion activities in the region. Operation activities are coordinated with the regional head office in
Puerto Rico.
We expect the candidate to have a drive for result,
teamwork and excellent interpersonal skills. Candidate must be able to work in a multi task style with
innovation and creativity characteristics. As the area
is multicultural, fluency in English and Spanish are
essential.
We expect the successful candidate to start immediately.
Contact: Juan Rangel, General Manager/KAM Netherlands Antilles, +011 599 9 560 4417. Application for all the above: Noelia Borrego, HR Representative, noelia.borrego@ericsson.com.

KONTAKTEN NR 18 2000

IN Expert
• Main responsibility of this position will be to manage co-ordinate and participate in investigations
and trouble shooting at the highest technical level
for a major market of IN services. Services like PPS,
PPL, MVPN are currently/will be running in the market
This position requires the person to provide
technical assistance to transfer knowledge to engineers. The job will also involve travelling in India.
Competence requirements: Minimum two years
working experience on IN systems, experience on
AXE 10,SMAS, SDP & PPS is highly desirable. The candidate should have good English skills (both spoken/written) and be highly customer oriented.

SS Expert Support
Engineer CME20
• Main responsibility will be to manage co-ordinate
and participate in investigation and troubleshooting
activities in the SS area at highest technical level and
to address customer's expectations/needs. Provide
technical advice, assistance and transfer knowledge
to the engineers.You also need to participate in 24hour emergency support periodically. IN and prepaid experience is desirable. The job also involves
travelling in India.
Competence requirements: Minimum four years
working experience on AXE 10 Application systems
plus minimum 2-3 years CME20 and or CMS40
systems, preferably verification/support and you have excellent trouble shooting skills. The candidate
should have good English skills (both spoken/written) and be highly customer oriented.
Contact: Neelam Kataria, Officer Recruitment, (People and Culture) +91-11-6701538, Fax +91-116187878, neelam.kataria@eci.ericsson.se.
For our Regional Office CEMEA, department Product Introduction & Approval we are looking for an
eperienced

System Engineer MD110
• Tasks: To assure product readiness from a technical perspective per market within the region. Technical support in product introduction process. 3rd level
technical support during product Irfecycle. Market
Adaptations Application System support Field trial
and validation execution. Product localization and
verification. 3rd party products integration test Software adaptations for Customer Specific Requirements. Customer technical staff training.
Requirements: Deep technical competence in
MD110. High level trouble shooting skills. Programming skills. Technical support experience. Experience
in function verification and testing. Customer oriented. Good English skills (Easteuropean languages
knowledge is welcome). Readiness to work within
an international organisation. Readiness to travel.
Ability to work under pressure.
Contact/ Application: zdravko.gilic@sea.ericsson.se

ERICSSON INDIA
DO YOU KNOW WHICH COUNTRY CONTRIBUTES
EVERY THIRD SOFTWARE PROFESSIONAL, GLO-ERICSSON GMBH. DUSSELDORF. GERMANY
BALLY? WOULD YOU LIKE TO WORK IN SUCH AN
INTELECTUALLY STIMULATING ENVIRONMENT? Team Leader Radio Access
LOG ON TO DESTINATION INDIA

Services and Core Network

Ericsson has been associated with Indian telecom
Services
for over 100 years, since introducing its first product in 1903. Today, Ericsson's digital switching
• Are you ready to take on the challenge to lead a
systems handle over 75% of the international calls
young team of engineers into the technologies of the
made through VSNL gateway. Ericsson has instal- future?At EDD, Germany, we are responsible for one
led over 1.2 million lines in India besides supplying of the fastest growing mobile network in Europe.We
telecom infrastructure equipment in the area of
are looking for two Team Leaders with a minimum of
switching and transmission to DOT, MTNL and Indi- three years work experience in the area of GSM / Fixan Railways Out of the 41 GSM networks in India
ed Network.
19 have been established by Ericsson thereby com- You will be working with a young international
manding more than 45% of the market share and
team in the sections Radio Access Services or Core
80% of Geographic spread of GSM coverage in In- Network Services which each consists of three teams
dia. Ericsson's R&D centres in Bangalore and Hy- with together 30 engineers. Our section belongs to
derabad create software for mobile systems, 3G
the Customer Support Services, Ericsson Services
and new technologies as well as internet/IP for use Mid Europe (ESME).
internationally. All these make Ericsson the leader
You will be responsible for a group of around 10
in the Indian telecom Industry.
people which includes resource planning according
The market in India is expanding rapidly thus of- to forecast day-to-day operation, competence devefering tremendous professional challenges. Most of lopment goal setting and evaluation, assignment
analysis and stand in for the Section ManagersOur
the global leaders amongst cellular operators like
work includes supply and support for BSS, UTRAN,
BT, Hutchison, AT&T, Singtel etc have their presence
Contact: Jan-Urban Johansson, Implementation
GSM on the Net CSS, MGW, IP BSS and the Core
in India in ventures with the local operators. You
Manager,+1 787 771 1700
Network of UMTS.
will work with a set of highly competent and comIn GSM our main customer is Mannesmann Mobilmitted professionals.
funk (MMO), with one of the biggest GSM network.
Radio Network Design and
Additionally Indian sub-continent offers opportuFor UMTS, we are working for Mobilcom, Mannesnities to experience the cultural diversity, long
Performance Ipmrovement
mann and possibly other operators.
history, a lot of natural beauty, which you will hate
As we are in a very expanding time and the sucEngineer GSM/TDMA to miss.
cessful candidate will have excellent future opportuPuerto Rico
To top it up people here are warm and friendly;
nities.
English is spoken widely; social acceptability is
The following background is required: Open minThe MU Caribbean is responsable for marketing
high,
thus
making
living
in
India
a
pleasant
experided, leader ship skills, team oriented. Leadership exand deliveries of Ericsson products in the Caribbean Region covering an area of 230,000 squares ki- ence. And make sure you have a chance to marvel perience and/or successful performed Project tasks
at the beauty of TAJ MAHAL, a wonder of the world. like test leader or Project Manager is a plus.
lometers and with a population of 27 million people. Activities are carried out from offices in Puerto For our expanding business in India we are looking
Rico, Dominican Republic, Jamaica and Curacao. for:
Contact: Core Network: Mikael Strandberg, +49
211 5342359, Mikael.Strandberg@edd.ericsson.se,

Mobilt Internet!
Produktenheten bredbandiga radionät (PU-WRN) inom tionen med kunskap i objektorienterad analys och
design, då ska du söka denna tjänst!
Ericsson Radio Systems utvecklar tredje generationens
mobiltelefonsystem. Systemet kallat UMTS, baseras på
Du bör ha flera års erfarenhet av att utveckla
Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA),
objektorienterad mjukvara i C++ och Java. Det är
som är världsstandard för den nya typen av radionät.
även bra om du har arbetat i stora utvecklingsprojekt
WCDMA- teknologin erbjuder dataförbindelser upp till med höga krav på struktur, robusthet, karaktäristik
2 Mbit Is och öppnar vägen för helt nya mobila tjänster och skalbarhet.
såsom video, mp3, e-mail etc. Utvecklingen drivs från
Sverige och är inriktad mot att ta fram nya växlar och Välkommen för mer information till:
basstationer samt ett web baserat driftstödsystem för över- maj.bystedt@era.ericsson.se
vakning och styrning av mobiltelefonnätet. Hos oss utveck- +46 8 585 31412
las programvaran till den nya radiobasstationen (RBS).

Vill du tillhöra framtiden och
jobba med spetsteknologi?
Vi erbjuder allt från systemdesign till programmering och integration & verifiering av mjukvaran.
Vårt arbetssätt är objektorienterat baserat på
ObjecTime och Rose med programmering i C+ + och
Java. GUI-design är också en viktig uppgift för utveckling av drift- och underhållsprogramvaran.
Vi arbetar i små team om 5-6 personer. Huvudkontoret ligger i Kista, men då vi även bedriver verksamhet i Umeå och Holland kan en del resor förekomma. Flexibilitet, egen drivkraft och samarbetsförmåga är personliga egenskaper vi värdesätter
eftersom vi arbetar i en mycket dynamisk miljö.
Förmåga att kommunicera på engelska är ett krav.

System- och
Programvaruutveckling
Ref nr: FR/H 1666
Du har möjlighet att vara med och utveckla trafikfunktionerna i ObjecTime och C+ + . Alternativet är
drift- och underhållsfunktionerna som utvecklas
med hjälp av Rose, Java och Corba. Här finns även
möjlighet att jobba med GUI-design.
Du bör tycka om alla faser i utvecklingsarbetet,
från systemdesign till programmering och verifiering. Det är bra om du har erfarenhet av mobilsystem, realtidssystem, objektorienterad analys och
design i UML, ObjecTime, C/C++ samt Java och
Corba.
Välkommen för mer information till:
maj .bystedt@era.ericsson.se
+46 8 585 31412

Expert på objektorienterad
programvaruutveckling
Ref nr: FR/H1667
Om du vill jobba med systemdesign och programmering och samtidigt vägleda och stödja organisa-

Systemledning

Projektledning
Ref nr: FR/H1670
Vi behöver en projektledare för stora utvecklingsprojekt. Arbetet omfattar planering och uppföljning
under hela produktutvecklingsfasen.
Arbetsmiljön är mycket dynamisk med ett brett
kontaktnät där bra kommunikativ förmåga är en bra
egenskap.
Viktigt för det här jobbet är erfarenhet av att
kunna leda stöta projekt med stor personlig drivkraft. Värdefullt är även om du har kunskap om projektledningsmodellen PROPS samt inkrementell
utveckling av mjukvara.

Refnr.FR/Hl668
Inom systemledningen söker vi ett antal medarbetare. Systemledningen arbetar parallellt med projekt
och produktledning och har det övergripande
tekniska ansvaret för systemutvecklingen.
Du kommer att jobba med övergripande mjukvaruarkitektur, systemegenskaper samt vägleda
systemingenjörerna i deras arbete att välja systemlösningar. Du kommer även att få delta i teknikutredningar, beslut om mjukvaruarkitektur och
funktionalitet, kravhantering samt arbete med
systemregler.
Du måste ha ett visionärt synsätt, vara innovativ
och lyhörd för nya idéer och trender. Ur tekniskt perspektiv bör du ha god kunskap om mobila system,
komponentbaserad mjukvaruutveckling, webrelaterade teknologier samt inbyggda system för Internet.
Är du en lagspelare, tålig med självdisciplin, kreativ,
har lätt att lära och bygga kontaktnät, duktig på
engelska samt har en akademisk examen.
Intresserad?

Välkommen för mer information till:
pontus.tibbling@era.ericsson.se
+46 8 585 338 30
Välkommen med din ansökan märkt Kontakten +
FR/H nummer för den tjänst du söker till:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren
164 80 STOCKHOLM
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

Välkommen för mer information till:
anders.forsberg@era.ericsson.se
+46 8 404 5182

Integration och verifiering
Ref nr: FR/H 1669
Gillar du att få tekniska saker och ting att fungera,
är du förmodligen rätt person för integrering och
verifiering av mjukvara. Vi erbjuder dig att jobba
med ett stort mobilt realtidssystem, där erfarenhet
av Java och C/C+ + är värdefullt och där du lär dig
spjutspetsteknologi inom mobilt internet.
Det är bra om du är en öppen person som trivs
med ett stort kontaktnät och är problemlösare med
logiskt tänkande till naturen.
Välkommen för mer information till:
martin.gotze@era.ericsson.se
+46 8 585 308 09

Make yourself heard.
ERICSSON
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Radio Access: Harald Taugs, + 4 9 211 5342333, Harald.Taugs@edd.ericsson.se.

ERICSSON TELECOMMUNICATE B.V., RIJEN,
THE NETHERLANDS
Within our Business Line Customer Services unit
ECS we have a vacancy for:

Front Office Administrator

CAPPUCCINO, Getty Images

• Goal / challenge: Ericsson Global Support (EGS)
within the division Business Line Customer Services
is having a strategic role within Ericsson's Global
Customer Support The EGS is the escalation point
for all Local support organisations (ELS'S) world-wide. The EGS makes Ericsson-expertise world-wide
available. The EGS is an integrated 2nd line support
organisation for all Ericsson products. The EGS has 3
hubs (front offices) in three different time zones
(Holland, Canada and Australia) which makes them
able to give 24-hrs support, 7 days a week. The activities will be executed i n a n international environment
As a Front Office Administrator you are handling &
routing the customer calls and CSR's to the right
competence centers in the world. Challenge is to develop a strong customer focus and get to know the
Global Ericsson Support Organisation. You will have
the possibility to develop yourself in this fast growing
organisation and become for example an outage
manager. You will be working in a dynamic and international environment

The heat is on.
En av hörnstenarna i dagens och morgondagens "Multiservice-nät", liksom i de 3G mobilnät som nu börjar byggas,
är AT M-växeln AXD301, utvecklad på kort tid av Ericsson
ATM/IP Switch Development i Älvsjö. De korta utvecklingstiderna, liksom hög kvalitet och måluppfyllelse uppnår vi
genom en liten, sammansvetsad organisation där det är
tillåtet att våga utöver det vanliga. En bidragande orsak
är också att vi har allt från design av kretsar och
programvara till test av kompletta nätlösningar i ett och
samma hus. Vårt huvudkontor ligger i Boston, USA.

Tasks: Helpdesk and consultation, Register CSR's
from customers, Dispatch to the correct competence
center / Emergency handling, Chase CSR handling to
ensure closure before due date, Reporting on outstanding CSR's for customers, Support progress reporting. Required competencies: Education MBO level
(MTS), Interest in technical procedures. Strong customer focus, Team spirit, Good communication skills in
English. Initiative, diplomatic and flexible. The home
base is Rijen. However work abroad for both work
and training is one of the possibilities.

Nu är vi igång med förstudien till nästa generation
AXD301, som kommer att erbjuda fler funktioner och högre
kapacitet. Snart är det dags att starta konstruktionsprojektet.

Projektledare hårdvara.

Contact: Lars Andersson, Duty Manager, ext.2254
or Liselore Brabers, Customer Care Manager, ext
9991. Ref. vacancy no 118094.

Customer Service Specialist
(GCSO)
• Goal / Challenge: The Global Customer Service
Office (GCSO) within the division Business Line
Customer Services has a leading role within Ericsson's Global Customer Support The GCSO is the
single point of contact for Global Operators to raise
Customer Service Requests to Ericsson. The GCSO
has 3 Hubs, located in three different time zones
(The Netherlands, United States and Australia) which
enables continuous 24Hr support to Global Operators therefore, all activities are being executed in an
international environment Our organization is characterized as challenging, dynamic, progressing and
provides excellent opportunities for personal development

Som da förstår innebär jobbet som projektledare en balansgång mellan kommersiella och tekniska krav och mellan
många starka viljor. Det innebär också att du får förutsättningar
att utvecklas precis så snabbt som du själv vill och kan i en
spännande miljö som genomsyras av kreativitet, glädje,
motivation och en stark passion att komma först.
Hårdvarudelen av projektet består av ett antal delprojekt
som tillsammans sysselsätter ca 50 personer. Ditt arbete blir
att koordinera de olika delprojekten internt och att representera
projektet inför vår enhets övriga designprojekt. Du sitter
med i avdelningens ledningsgrupp.
För att klara detta tror vi att du är en stadig projektledare
med erfarenhet från ledarskap och/eller designprojekt inom
HW. Vi tror också att du har förmågan att coacha ett team
till stordåd samtidigt som du låter individuella stjärnor lysa
så starkt de kan.

Tasks: We are looking for two Customer Services
Specialists who will be responsible for: Managing
both internal and external relations from a technical
point of view. Support of customer networks to ensure optimum functionality of sold services. Solving
Customer Service Requests (CSRs) reported by the
customers. Monitoring and follow up of service requests escalated to second and third line support organization. Advising Customer Service Managers regarding services. Reporting to the customer about
delivered services. Guiding of both trainee and less
experienced colleagues (mentorship).
Required Competence: Knowledge of AXE, 5 years
experience on AXE within Ericsson as a SW trouble
shooter, able to work under pressure, attention for
detail, team player and has good communication
skills in English. The home-basis is Rijen.

För mer information,
kontakta Anders Rosengren, 08-719 52 37
änders. rosengren@ttx. ericsson. se

Contact: Andrew Massie, Resouce & Duty Manager,
+31 161 247216 or Agnes Brier, HR Officer, +31
161 247516.

Sänd din ansökan märkt "Projektledare" till
ERICSSON TELECOMMUNICATE B.V., RIJEN.
THE NETHERLANDS

applyjob@etx.ericssoti.se eller till
Ericsson Telecom AB, Slavica Cale,
ÄV/ETX/D/H, 126 25 Stockholm

Local Customer Service Organisation
The Local Customer Service Organisation is a unit
within the Business Line Customer Services that
provides services to our customers in the Netherlands. This organisation is responsible for the operational services sold to KPN, Libertel, Telfort and
other operators.

Make yourself heard.

The LCSO consists of a Front Office, Customer
Care, Software Maintenance and several, on functionality oriented, back offices. In total, 160 people
are working for the LCSO.

ERICSSON

^

The LCSO presents itself as a young, professional
and innovative team that is closely involved with its
customers. Within the LCSO there are vacancies
for:

KONTAKTEN NR 18 2 0 0 0

Technical Support Specialist
Network & Service
Management Systems
• The Back Office Managed Network Services team
is responsible for supply, support and delivery of various services on Network and Service Management
Systems (e.g. OSS, SOG, XM, Billing Systems, etc) for
local as well as international customers. For the coming period until beginning 2001, UMTS will be rolled-out for at least 2 of our local customers. Are you
looking for a challenge?
At the moment there are 2 vacancies for the position of Technical Support Specialist Network & Service Management Systems, to be filled by Long Term
Contractors (for at least 2 years) or local contract
Task description: Handling of Customer Service Requests and support on services (including 24 hours
Emergency Support). Installation, configuration, integration and verification of Network- and Service
Management Systems. Trouble shooting on hardware and software. Maintaining contacts with (internal
and external) customers on a technical and professional level.
Required competence: High level of experience of
UNIX (HP-UX and/or Solaris), Sybase, TCP/IP, X25.
Work experience of at least 2 years with at least 2
products like OSS, XM, SOG, BGw, BMP. Customer
focus, capable of working on your own as well as in
a team, independent, immune to stress, flexible and
enthusiastic Problem solving attitude. Education
HBO-level, preference HTS l/E. Good communication
skills in English and preferably Dutch. The position is
based in Rijen.

Technical Support Engineer
Core Network Mobile
• The Back Office Mobile Core Network is responsible for support and supply for the Core Network
part of GSM (MSC/HLR) and UMTS
(MGW/UMSC/UHLR). At the moment there are 2
vacancies for the position of Technical Support Engineer Core Network Mobile, to be filled by Long Term
Contractors or local contract
Task description: CSR/TR handling, advanced
trouble shooting and emergency correction development The main duties also include testing of future
releases and the introduction into the live network.
You will be on 24-hours emergency support and
work in close relationship with the customer.
The competence requirements are: Minimum of 4
years working experience on GSM (mainly
MSC/HLR) in support and/or verification environment Customer focus and problem solving attitude.
Candidates should also have good English communication skills. The position is based in Rijen.

Technical Support Software
Maintenance
• As a Technical Support employee you are responsible for the correct handling of new software releases for the AXE for our local customers. The work involves testing, documenting and loading of software
for both Mobile and Fixed networks. Task description: Test Software Correction Packages and new software releases in STP, Perform pilot tests with customers, Document content of Software Correction
Packages, Rolling out the Software Correction Packages to customers.
Required competence: Education minimum HBOlevel, prefer HTS E/l, Immune to stress, Precise, Both
working in team as well as independent Good communication skills in English, Preferably knowledge
and experience with AXE, Strong interest in AXE technology and telecommunication in general. The position is based in Rijen.

Technical Support "Mobile
Intelligent Networks"
• As a Technical Support employee you support the
Mobile Intelligent Networks software as used in the
GSM networks and the future 3G networks.
As a member of a Self-Directing Team your work
involves handling customer problems on MIN and
playing an active role in supply-activities in projects.
Task description: Handling Customer Service Requests taken by the Front Office and dispatched to
you (including 24 hrs. Emergency Support). Write
emergency corrections. Troubleshoot (mostly off-site) critical problems in supported systems. Installation, configuration, integration and verification of
MIN networks. Maintaining contacts with (internal
and external) customers on a technical and professional level.
Required competence: Education on HBO-level,
preference HTS l/E. Several years of high level of SWexperience on AXE (incl. DT) on Testing 2 / Testing 3
level.
General knowledge on APZ, IOG, GSS and SCP is a
need. High level of knowledge on PLEX/ASA as well
as experience with Deskchecks and the creation of
emergency-corrections. It's a benefit to have knowledge of the Ericsson tools as MHS, MSS, PlexVlew
and ALEX.

KONTAKTEN NR 18 2000
Personalily: Customer focussed, capable of working on your own as well as in a team, independent,
immune to stress, flexible and enthusiastic Having
no problems with now and then making overtime
and doing 24 hrs. Last Resort shift Problem solving
attitude. Good communication skills in English and
preferably Dutch. The position is based in Rijen.
Contact: Marjolein von Reth, Co-ordinator Recruitment & Selection,+31 161 249850.

JOBB N Y T T

Radio Network Design and
Performance Improvement
• Senior Consultant - min 6 years relevant experience. Consultant - min of 3 years relevant experience.
The task involves RF design, RF optimization, frequency planning, IS 136 knowledge, microcell and indoor design, strategic planning and others.

Switching Network Design

Within the Business Line Customer Services, de-and Performance
partment Network Management we have a vacanImprovement
cy for:

UMTS Radio Planner
• Coal / challenge / tasksAs a UMTS Radio Planner
you are responsible to support our customer in the
Operation & Maintenance activities for the UMTS service. In this role you must be approachable for the
customer and be able to translate problems of the
customer into technological solutions.
Required competences: Experience in Mobile
Networks (GSM / WCDMA/ TDMA). Experience in
Mobile products (RBS / RNC / BSC / Mini-link). Experience with Radio or Cell Planning is an advantage.
Helicopterviewing in locating problems. Good communication skills in English (Dutch is a plus).
Contact/Application: Loet Pessers, Manager Operations, BL Customer Services,+31 161 249200.

COMPANIA ANONIMA ERICSSON, VENEZUELA

Customer d r e Manager
• The current position requires: Understanding the
importance the long-term customer relationship. Excellent communication; interpersonal, facilitating, influencing and collaborating skills. Ability to work in a
mult- task environment Good verbal and written
communication skills, in both languages (Spanish
and English).
Ability to adapt himself easily to change required
to achieve an effective performance of the essential
job's functions, in order to satisfy the requirements
of growing and developing in our company. Capable
to manage multiple projects at the same time. Responsible for the establishment of Key Performance
Indicators (KPI) with the purpose to measure the
customer's satisfaction.

Data Network Solutions
Manager
• The current position requires: Sales and Marketing
experience in Data Network portfolio. Achieving sales revenues and margin objectives regarding with
the company's strategic plans and annual budget
Identifying opportunities and develop sales strategies to capture new business. Proposing business with
added value to our customers. Conducting sales presentations that provides technical and commercial
information about the company's products and services. Negotiating sales contracts with customers.
Focus on end-to-end solutions from a customer's
perspective.

• Senior Consultant - min 10 years relevant experience. Consultant - min of 5 years relevant experience. The task involves Traffic dimensioning, O&M, Data
Transcript #7 signaling, AXE and other Ericsson
equipment knowledge and others.

Datacom Network Design
and Performance
Improvement
• Senior Consultant - min 6 years relevant experience. Consultant - min of 3 years relevant experience.
The task involves SNMP, traffic and billing requirements, Unix, NT, Model tools (e. g. PlasmaSim), Routers, IP and Wan networks, security systems, to design and troubleshoot
Application: Marcio Bernardo,
marcio.bernardo@edb.ericsson.se, +55 11 6224
1750

NIPPON ERICSSON K.K.
STAFF WANTED!!!!!!

MXE Field support/
project engineer
• Are you interested in joining our team and become a Samurai in the field of voice messaging in Japan? Our location is in Yokohama close to Tokyo. We
have three customers to support, so travel in Japan
to visit them is essential.
Your responsibilities include: Project management
and field support of the MXE voice mail platform.
You should be able to do MXE Trouble shooting and
Major Disturbance Report technical writing. You are
also interfacing with product management
Requirements: 2 years of experience in field support of the MXE, you are prepared to work under
stress when required. Knowledge of UNIX shell script
design and troublereport handling is expected. You
have good command of the English language.
Contact: Hans Hammar, +81 45 4775731,
Hans.Hammar@nrj.ericsson.se.

Advanced O&M Engineers

• Opportunities at NRJ System Support in Japan. For
the successful candidates who join us in the Support/O&M activities of CMS30 at NRJ/SF System Support we can offer you the benefits of participating in
our competence development program that offers
Contact: Man'a Isabel Meneses, +58 2 273 0181,
you the opportunity of achieving the new Ericsson
maria.meneses@cev.ericsson.se, fax +58 2 273
Datacom certification, your guarantee of a role in
0374. Application: Compania Anonima Ericsson. Av.
Ericsson when the New Telecoms world arrives.
Francisco de Miranda, Centra Empresarial Parque
We presently have vacancies for experienced Field
del Este. Piso 6. Direction de Recursos Humanos.
Support Engineers in the areas of Advanced O&M.
La Car lota. Apartado 70516, Caracas 1071, VenezuFurther to these areas we are establishing support
ela
activities for new products such as Packet Data, Datacom and Mobile Internet applications and all participating engineers in the competence shift program
RSDC - LATIN AMERICA. ERICSSON SERVICOS
are encouraged to join us in this work. Excellent conDE TELECOMUNICACÖES LTDA., SAO PAULO,
ditions (salary, housing, international schooling, etc)
BRAZIL
and most importantly, the above mentioned development plan.
Senior Consultants and
The whole world is eagerly awaiting the anival of a
new Telecoms dawn in the land of therisingsun, so
Consultants
why not be there when it arrives and reap the beneLatin America offers you a huge expanding tele- fits of both worlds.
com market with an expected increase of 50% in
the subscriber base only this year, new licenses for
PCS, WLL and 3C migration, strong macroeconoIN Support Engineer
mic growth and the very best of Latin culture.
• Opportunities at NRJ System Support in Japan. For
The Regional Service Delivery Centre for Latinthe successful candidates who join us in the SupAmerica and the Caribbean is responsible for theport/O&M activities of CMS30 at NRJ/SF System Supdelivery, co-ordination and development of
port we can offer you the benefits of participating in
Network Design and Network Performance Improour competence development program that offers
vement services in the region with base in Sao Payou the opportunity of achieving the new Ericsson
ulo, Brazil. All technologies represented in Ericsson
Datacom certification, your guarantee of a role in
Services and the region are part of the assignment
Ericsson when the New Telecoms world arrives.
The main standards are thus: TDMA, CDMA, CSM We presently have vacancies for experienced Field
and Fixed Networks.
Support Engineers in the area of IN. Further to this
area we are establishing support activities for new
products such as Packet Data, Datacom and Mobile
• The successful candidate has: A consultant profile
Internet applications and all participating engineers
with excellent teamwork and customer relation skills,
in the competence shift program are encouraged to
University degree and fluency in English. Operator
join us in this work. Excellent conditions (salary,
experience, Spanish and Portuguese are desired. All
housing, international schooling, etc) and most impositions have extensive customer contact We have
portantly, the above mentioned development plan.
the following positions opened:
The whole world is eagerly awaiting the arrival of a
new Telecoms dawn in the land of the rising sun, so

why not be there when it arrives and reap the benefits of both worlds.

Radio (MBS/MRS/BS)
• Opportunities at NRJ System Support in Japan. For
the successful candidates who join us in the Support/O&M activities of CMS30 at NRJ/SF System Support we can offer you the benefits of participating in
our competence development program that offers
you the opportunity of achieving the new Ericsson
Datacom certification, your guarantee of a role in
Ericsson when the New Telecoms world arrives.
We presently have vacancies for experienced Field
Support Engineers in the area of Radio (MBS, MRS,
BS). Further to this area we are establishing support
activities for new products such as Packet Data, Datacom and Mobile Internet applications and all participating engineers in the competence shift program
are encouraged to join us in this work. Excellent conditions (salary, housing international schooling, etc)
and most importantly, the above mentioned development plan.
The whole world is eagerly awaiting the arrival of a
new Telecoms dawn in the land of therisingsun, so
why not be there when it arrives and reap the benefits of both worlds.

APT/Switching Engineers
• Opportunities at NRJ System Support in Japan. For
the successful candidates who join us in the Support/O&M activities of CMS30 at NRJ/SF System Support we can offer you the benefits of participating in
our competence development program that offers
you the opportunity of achieving the new Ericsson
Datacom certification, your guarantee of a role in
Ericsson when the New Telecoms world anives.
We presently have vacancies for experienced Field
Support Engineers in the area of APT/Switching. Further to this area we are establishing support activities
for new products such as Packet Data, Datacom and
Mobile Internet applications and all participating
engineers in the competence shift program are encouraged to join us in this work. Excellent conditions
(salary, housing, international schooling, etc) and
most importantly, the above mentioned development plan.
The whole world is eagerly awaiting the arrival of a
new Telecoms dawn in the land of therisingsun, so
why not be there when it arrives and reap the benefits of both worlds.

APZ & IOG Support
Engineers
• Opportunities at NRJ System Support in Japan. For
the successful candidates who join us in the Support/O&M activities of CMS30 at NRJ/SF System Support we can offer you the benefits of participating in
our competence development program that offers
you the opportunity of achieving the new Ericsson
Datacom certification, your guarantee of a role in
Ericsson when the New Telecoms world arrives.
We presently have vacancies for experienced Field
Support Engineers in the areas of APZ, IOG. Further
to this area we are establishing support activities for
new products such as Packet Data, Datacom and
Mobile Internet applications and all participating
engineers in the competence shift program are encouraged to join us in this work. Excellent conditions
(salary, housing, international schooling, etc) and
most importantly, the above mentioned development plan.
The whole world is eagerly awaiting the arrival of a
new Telecoms dawn in the land of the rising sun, so
why not be there when it arrives and reap the benefits of both worlds.
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UMTS, WCDMA WBTS and Wictoria. As the WBTS
project is distributed on many design centres a good
contact network in PU-WRN would also be an advantage.
ContactJan-Olov Eriksson, +81 468 47 5212, janolov.eriksson@nrj.ericsson.se or Erik Svedmark,
+81 468 47 5215, erilLSvedmark@nrj.ericsson.5e

ERICSSON CANADA INC
Prepaid Product Entity TDMA/CDMA Prepaid is expanding rapidly in the TDMA/CDMA market with
penetration rates in excess of 80% in Latin America markets. The current installed base is in excess
of 15 million TDMA subscribers predominantly in
the Latin American markets.
At LMC we are responsible for PrePaid toward
the TDMA/CDMA markets utilizing a partially
outsourced solution from our 3rd party vendors.
The core responsibilities of the PrePaid product entity are to define, develop, integrate and ensure all
activities are performed for the introduction of the
Ericsson PrePaid products & services for TDMA/CDMA systems into the world market and manage the
product maintenance and lifecycle. Have a look at
http://www.lmcericssonse/lmc_r to learn more
about PREPAID! Rosemary Heck (Director, PrePaid
Product Entity TDMA/CDMA)
The positions to be filled are in the following areas:

Product Management
(Ref:R-4866c)

System Management
(Ref: R-4863C)

Integration and Verification
(Ref: R-4862C)

Trouble Shooting for Open
Systems
(Ref: R-5633C)
• Profile: The ideal candidates should have; a broad
knowledge of Ericsson products and organization,
ability to manage and work with external suppliers,
ability to work with customers.
Application: CV to GeneviEve Blouin, Human Resources Consultant Prepaid, indicate ref. number;
human.resources@lmcericsson.se.

ERICSSON NEW ZEALAND
Ericsson New Zealand currentiy have a number of
exciting new positions due to the expansion of the
Telecom Mobile Support contract These vacancies
are in a number of different locations throughout
the country and require people who are committed
to exceeding our customers' expectations in the
area of service.

Network Controllers Hamilton
• As a Network Controller you will be responsible
for ensuring the effective monitoring and surveillance of system alarms and network traffic You will also
be required to ensure that all TDMA network alarms
are immediately actioned or escalated.
To succeed in thisroleyou will have had previous
experience in network surveillance, preferably cellular. You will also need to have some degree of flexibility in your working hours as this role involves shift
work.

Application: Anthony Bradshaw, Manager of
System Support NRJ, Anthony.Bradshaw@nrj.ericsson.se.

Operations and
Maintenance Engineers 7he IMT-2000 Research and Development department located in Yokosuka Research Park, south Hamilton
of
Tokyo, has the following opening.

Senior System Designer/
System Designer
• In Yokosuka Research Park (YRP) we are a
growing unit working with software development for
the Wideband Base Transceiver Station (WBTS) with
NTT DoCoMo as the customer. The software project
for this product is distributed between several design
centres in Sweden and YRP in Japan. Our tasks concern system design and software development for
operation & maintenance and traffic control. The software is run in an embedded system and we are currently using C and VxWorks real time operating
system.
We are now looking for a senior system designer
or system designer with at least 3 years experience
in mobile communication. As we are still a small
unit work tasks will vary and can include such as;
customer requirement analyses, system design,
coaching of junior staff, participate in design and code reviews and team leading. Knowledge in the following areas is regarded as a merit C, VxWorks,

• In this role you will be expected to proactively
maintain and trouble shoot any issues that arise
within the TDMA network.
You will have previous experience working with
Ericsson AXE and RBS nodes (preferably TDMA) as
well as a background of working in a trouble shooting role. Basic Unix skills would also be helpful.

Customer Services
Engineers - Wellington
• You will provide a direct customer interface into
the support of Ericsson's customers' networks. You
will also be involved in system surveillance and daily
maintenance routines. As a member of the Customer
Service team you will participate in the after hours
support roster as well as work in project teams implementing new technology systems.
You will have had previous telecommunications
experience, preferably Unix based and also have experience in a trouble shooting role.
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Product Manager,
Network Elements
As Operative Product Manager of our network elements you'll
be working close to customers and local companies around the
globe. Your task will be to understand customers' needs and
propose solutions. Contributing to the development of total
network solutions for ATM, IP and voice is an important aspect
of the job. You may be given overall responsibility for a partner
product including profitability and life cycle management.
You've a combination of both technical and business skills and
probably have held similar positions.
For additional information contact:
Gunilla Cobert, + 4 6 8 7 1 9 7 7 4 5
gun ilia, cobert®etx. ericsson. se

Make vou

For additional information contact:
Owen Barnard, + 4 6 8 7 1 9 3 3 11
owen. barnard@etx. ericsson. se

Strategic Product
and System Management
Working on the further development of our products, you are
(or will become) a technical expert in ATM, IP or system
technology. An important part of the job is to understand how
our products fit in with other Ericsson solutions such as Engine
and mobile networks. As a technical expert, you'll be meeting
customers and taking part in I T U or IETF standardization
work. Although you have several years experience in design and
systems development work and/or skills in ATM /IP, you're still
keen to learn more.
For additional information contact:
Magnus Buhrgard, + 4 6 8 7 1 9 4 9 7 2
magnu5.buhrgard@etx.ericsson.se
Or send your r e s u m e ,
indicating your position of choice, to:
Ericsson Telecom AB
Data Backbone & Optical Networks
Slavica Cale, ÄV/ETX/D/H
126 25 Stockholm
apply job® etx. ericsson. se

If heard.
ERICSSON

Network Analyst Hamilton
• This role is responsible for ensuring that adequate
TDMA network traffic data is available in an applicable format to those who require i t You will also be responsible for analysing network data and helping to
identify solutions.
Ideally you will not only have experience of statistical analysis but also an understanding of radio
networks. You will also have experience with statistical databases, preferably MS Access.

Radio Specialist Wellington or Napier
• You will provide RBS and air interface consultation
as required as well as providing internal and external
TDMA and radio base station training.
You will need to have has extensive telecommunications experience with a particular focus on radio
network engineering.
All of these roles require people with excellent
communication skills and the ability to proactively
seeks solutions to issues. We need people who can
cope with pressure, have a can do attitude and who
are committed to working in a team environment
This is an exciting opportunity to be part of a
growing team.
Application: cassandra.cook@ericsson.co.nz.
Vacancies, c/o Cassandra Cook, P O Box 11-745
Wellington, NEW ZEALAND.

GLOBAL SERVICES REGIONAL OFFICE - ASIA
PACIFIC (GSRO-AP)
Within GSRO-AP, we have a vacancy for the following function:

Business Manager,
GSRO-AP
• Location: Beijing, China. Supervisor's Title: Vice
President & General Manager, GSRO-AP
JOB RESPONSIBILITY: The Business Manager (BM)
has the overall responsibility for all, combined Service business in respective Market Units (Region). The
BM will together with the Market Units set strategies,
objectives, tactical plans and Order/Sales/Margin
budgets for the Service business and is responsible
for implementing the Strategic Plans from a commercial standpoint in the Market Units. The BM will
also follow up progress towards plans in the Market
Unit through monthly and quarterly Business Reviews. The BM is responsible for defining, growing and
maintaining a best in class Sales & Marketing organisation throughout his/her geographical area(s) of responsibility. The function works together with Shared
Service Product Unit's (SPU) in the GSRO to ensure
that the SPUs' directives regarding product profitability are carried o u t The BM works closely with Market
Unit Heads, Customer Service Heads Global Account
Managers, Key Account Managers and New Account
Managers in the Market Units as well as SPU Heads
in the GSRO.
The position has a high degree of initiative and decision making ability with regard to establishing and
implementing strategy and tactics for the development and evolution of the Service Sales organisation
within the assigned Market Units. It also has authority to decide and communicate commercial decisions
regarding pricing and other commercial policy. The
Business Manager has the overall, consolidated profit/loss responsibility for Services Sales in the assigned Market Units for the complete Services portfolio.
The function works in strategy setting, supporting
and following up/controlling capacities towards the
Market Units.
JOB REQUIREMENT/SKILL SETS: B. Sc in Business,
Engineering or equivalent with concrete work experience.with the following skill sets: Good Business
Knowledge in Operators' business situation-Overall
good knowledge and understanding of Business, Financing, Accounting and -Marketing and Sales. Understand Business management Strong ability to
analyse and reflect Strong planning and organisational skills. Account Planning, experience and skills.
Ability to identify business opportunities on new Services.
Able to influence and to build trust and confidence-Strong and effective leadership skills. Be able to
work in a team and lead a team towards the set goals.
Effective interpersonal, presentation and communication skills. Strong ability to build relationship on
senior executive level with customers and within.
Ability to work in a cross-cultural environment Negotiation skills.
Contact: Carl-Olof Bergqvist VP & GM GSRO AP
+603-708 7350, Carl-Olof Bergqvist@esm.ericsson.se. Application: Charles Retnarn, HR Partner
GSRO-AP,+603-708 7115,
Charles.Retnam@esm.ericsson.se.
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SAUDI ERICSSON COMMUNICATIONS
COMPANY LTD. SAUDI ARABIA

Customer Service Manager
• Switching and DataCom Network. We are seeking
a Support Manager for one of our support contracts.
Your role will be to lead a team 10 Computer and Telecommunication Engineers and to be responsible
for all our contractual activities towards this customer. You must have the following experience: Managerial experience as Line or Project Manager,Experience of Computer Applications based on Solaris and
SUN hardware.General Telecom experience.
Being a Customer Service Manager requires both
professional and social skills, flexibility and a strong
customer focus. Since we operate in a multicultural
environment you must be aware of, and be able to
handle cultural differences. Leadership, communication and co-ordination skills are required.
Contact: Per Ljungberg, +966 1 478 5800 x 435,
per.ljungberg@xks.ericsson.se or Bo Wiklund, +966
1 478 5800 x 440, bo.wiklund@xks.ericsson.se

EED, HERZOGENRATH/AACHEN, GERMANY
£ED in Herzogenrath/Aachen, Germany, in the
heart of western Europe, is a young and growing
company with an open working atmosphere and
highly motivated colleagues.
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 3rd generation mobile systems, UMTS, on the world market
EED/X/R department at EED has the overall project responsibilities for the complete node deliveries. We are about to embark on one of the most exciting and challenging projects within Ericsson.
GSM R9 project, and our first UMTS delivery, have
been combined together in order to maintain our
strong market presence and ensure that we are
FIRST-TO-MARKET with the UMTS package. We now
need strong and experienced individuals to support our project and department team. The following positions are now open: The NPU-MSC Project Office EED/X/R is looking for a

MSC (SS Node) CN1.5
Product Introduction
Manager
Proj.No

I83/E00

• The NPU-MSC Project Office EED/X/R at EED has
the project management responsibility for the Switching System (SS) from TGO to phase o u t The MSC
node responsibility include all GAS software delivered from NPU-MSC, CAPC, CNCP, CSPP, SCSA (GDB)
and RDS.
The responsibilities include planning and execution of MSC related product introduction activities for
Acceptance and Primary Consolidation. You would
manage the MSC PI team and be responsible for having the appropriate enablers (resources, tools etc)
in place for the project execution. In this position,
you as a project manager would interface to the MSC
CN1.5 Indus project and report directly to the Core
Network 1.5 Product Introduction Manager.

As a suitable candidate you have several years of
Ericsson experience with good competence in the
area of AXE software verification and supply process.
You possibly have Project or Line management experience.

MSC (SS Node) Support
Project Managers
Proj.No IS4/E00
• We now need Support Project Managers to overlook all 3rd Line Support aspects of the SS Node. In
this position, you as a project manager would interface to the various supplying organisations and report directly to the Core Network level Support projects.
As a suitable candidate you have several years of
Ericsson experience with good competence in the
area of Maintenance and Modification Handling, AXE
Support You possibly have project or line management experience and are familiar with SW Support
processes. You should have experience in Configuration, Product and/or System Management in AXE.
The work involves continuous contact with various
internal Ericsson functions Close cooperation with
PLM, System Management and Core Network Support Project Office is required. The activities span
from issuing assignments, planning, managing and
following-up on all related support activities such as
Correction packages, Software handling (packages),
ISP, etc
In any of these positions you will need good planning, communication and co-operation skills. There
are plenty of opportunities for travelling, networking.

personal and technical development Don't hesitate
to give us a call for further information.
Contact: EED/X/R, Andreas Westh, +49 2407 575
7869, Andreas.Westh@eed.ericsson.se; EED/X/R,
HR, Christina Schneidawind, +49 2407 575 7814,
eedcsch@eed.ericsson.se

Total Project Manager for
the UMTS 3.0 / GSM RIO
MSC Project
Proj.No 185/E00
• As Total Project Manager your primary task will be
to set-up and coordinate the planning activities for
the GSM RIO MSC release, combined with the UMTS
3.0 features, in parallel with the ongoing UMTS
1.5/2.0 and the coming UMTS 4.0 projects. You will
be working closely together with the project management teams for the other UMTS projects, as well
as with the Core Network Total project
The main tasks and objectives will be: Support and
steer the UMTS 3.0 / R I O Feasibility Study teams,
planning of the UMTS 3.0 / R I O execution phase,
Follow up and report progress, time, costs and quality, coordinate UMTS 3.0 / GSM RIO needs with the
other ongoing projects, ensure fulfilment of the project goals, interface to the Core Network total project
and the Project Steering Group.
For this key position we are looking for a Senior
Project Manager, with several years of project management experience within international organizations. Line management experience would be an asset

Assistant Total Project
Manager for the UMTS 3.0 /
GSM RIO MSC Project
Pro/No 186/EOO
• As Assistant Total Project Manager your primary
task will be to, together with the Total Project Manager, set up and coordinate the planning activities for
the GSM RIO MSC release, combined with the UMTS
3.0 features, in parallel with the ongoing UMTS
1.5/2.0 and the coming UMTS 4.0 projects. You will
be working closely together with the project management teams for the other UMTS projects, as well
as with the Core Network Total project
The main tasks and objectives will be: Support and
steer the UMTS 3.0 / RIO Feasibility Study teams,
planning of the UMTS 3.0 / RIO execution phase, follow up and report progress, time, costs and quality,
coordinate UMTS 3.0 / GSM RIO needs with the other ongoing projects, ensure fulfilment of the project
goals, interface to the Core Network total project and
the Project Steering Group.
For this position we are looking for a skilled Project Manager with several years of experience from
project work within an international organization.
The Total Project Manager and the Assistant Total
Project Manager will work as a team, and independently divide tasks between each other.

UGM (MSC 1/APT) Project
Manager for the UMTS 3.0 /
GSM RIO Project
Proj.No 187/E00
• UGM is the acronym for UMTS GSM Mobile applications. As Project Manager your primary task will be
to set up and coordinate the MSC/Application part of
the GSM RIO MSC release, combined with the UMTS
3.0 features. You will be working closely together
with the project management teams for UMTS
1.5/2.0 and later UMTS 4.0, which will be running in
parallel, both on MSC total and MSC/Application level.
The main tasks and objectives of the UGM team
will be: Support and steer the Feasibility Study teams
and the subprojects, planning and execution of the
UGM 3.0, follow up and report progress, time, costs
and quality, coordinate between UMTS 3.0 and the
parallel projects, ensure fulfilment of the project goals, interface to the MSC total project and the Project
Steering Group.
For this position we are looking for a skilled Project Manager with several years of experience from
project work within an international organization. Experience of AXE SW and mobile systems would be
an advantage.

UGM (MSC 1/APT) Assistant
Project Manager for the
UMTS 3.0 / GSM RIO
Project
Proj.No I88/EO0
• UGM is the acronym for UMTS GSM Mobile applications. As Assistant Project Manager your primary
task will be to, together with the Project Manager, set
up and coordinate the MSC/Application part of the
GSM RIO MSC release, combined with the UMTS 3.0

features.
You will be working closely together with the project management teams for UMTS 1.5/2.0 and later
UMTS 4.0, which will be running in parallel, both on
MSC total and MSC/Application level.
The main tasks and objectives of the UGM team
will be: support and steer the Feasibility Study teams
and the subprojects, planning and execution of the
UGM 3.0, follow up and report progress, time, costs
and quality, coordinate between UMTS 3.0 and the
parallel projects, ensure fulfilment of the project goals, interface to the MSC total project and the Project
Steering Group.
For this position we are looking for a Project Manager with several years of experience from project
work within an international organization. Experience of AXE SW and/or Mobile Systems would be a
clear advantage.

Overall UMTS/MSC/VLR
Test Leader UMTS CN
1.5/2.0
Proj.No 189/EOO
• As Overall Test Leader your main tasks are: definition of overall test strategy, to coordinate the test
planning of subprojects, coordinate all test related
problems, supervision of the test execution phase,
be the contact person towards TCM, progress reporting to the GMSC/MSC/VLR project manager. You
will be part of the MSC node project team and work
together with the test leaders of the subprojects and
associated projects.
Your main responsibility is to make sure that all
new features are successfully verified until MS8 (end
of Function Test). You should have several years of
experience in Function Test You need to establish a
good contact network, be very serf-driven and cooperative, and have excellent communication skills.
Previous experience as a project or team leader
would be an asset
We offer a possibility to join a dynamic, truly international organization, and work in the forefront of
the mobile systems development facing a tremendous resonance from the competition and thus a real challenge ahead.
Contact: EED/X/R, Robert Mellberg, +49 2407 57598155, RobertMellberg@eed.ericsson.se; HR,
Christina Schneidawind, +49 2407 575 7814,
eedcsch@eed.ericsson.se
The Core Networks Configuration Management
Department (EED/S/O) is part of the Core
Networks verification and Integration Centre
(CNIC). The department is responsible for test configuration management (TCM) for Core Networks
verification projects and NPU-MSC function test
(FT) and verification projects. We are presently
seeking candidates to assume the duties of:

INDUS & TCM Project
Manager - UMTS CN 1.5 /
2.0
Proj.No 104/EOO
• Your main tasks are planning and coordinating all
TCM activities for the function test and CN verification projects. These activities include completing the
TCM Feasibility Study, and coordinating the TCM/CM
activities of Data Transcript Dump Assembly and Test
Network Configuration, GAS Specification, Program
Production, Parameter Administration, MHO Administration, Library Specification and Production, and
Ericsson ClearCase configuration, alignment and support throughout the project Coordination with other
CN TCM organizations is required to secure accurate
deliveries to CN verification. You will work closely
with the SS Node and CAPC design, function test and
verification project leaders as well as the overall
UMTS CN project manager. You will be responsible
to guide the TCM project from the start of FT through
to GA of the release.
You have competence as designer, tester, or in
TCM, have previous line or project management experience (desirable), have strong organization, planning, coordination, and communication skills, can actively drive requirements and seek solutions to complex problems
Contact: EED/S/OC, Charles D. Grinstead, +49
2407 575 341, eedcgr@eed.ericsson.se; HR, Markus Helfrich, +49.2407.575-89447, Markus.HeKrich@eed.ericsson.se

Guido, Project Manager and Taner, GPRS
Tester, having a chat in the mobile internet.
Ericsson Eurolab in Herzogenrath/Aachen, Germany,
is a dynamic international
Research & Development
center, located in the heart
of Western Europe. We are
responsible for development and integration of 3G
core network, including the
management of international operations of Node Product Unit MSC and Core
Product Unit Application
Core (CAPC). This includes
Product Management, Systems Management, Project
Management and Performance Management (Processes, Methods, Tools and
Quality). Close to 900 employees from more than 40
nations are working on all
phases of the product life
cycle, from Research and
Systems Design to Supply
and Third Level Support.
And we are facing some
further growth.

System Designers & Senior System
Designers, GSM and UMTS/3G
Your main tasks will be to carry out and coordinate system studies
and other activities in the wide field of system management for GSM
and UMTS projects. This will be in one or several of the following
activity areas: Technical Studies for the Core Network & MSC; Characteristics & Dimensioning for Core Network & MSC; Core Network
related Standardization; Operation & Maintenance; Hardware Platform Management and GSM/UMTS Product Market Support.
As we are looking forward to strengthen our system management
organization significantly we offer challenging positions for very
experienced designers with the ability to motivate others, take decisions and convince with a strong and balanced personality. Suitable
candidates possess an engineering degree (e.g. telecommunications, electrical engineering or software engineering) with a minimum of 3 years experience in design, system level development or
research. Good verbal and written communication skills, a high level
of personal initiative and the ability to work autonomously are essential for these positions. Knowledge of mobile communications or IP
& datacom networks is an advantage.

Software Design Engineers
We would like to strengthen our core competence in traffic handling
and network architecture with external expertise. We are offering
plenty of opportunities to learn and progress in a challenging and
changing design development environment. You would be part of a
fast moving team developing a new system, which migrates towards
a successful future proof development product. A key product for
Ericsson for it's market positioning.
For this reason we are looking for a number of experienced software
design engineers who want to play a leading role in the evolution of
Ericsson's AXE systems. You should have a minimum of 2 years
experience in a design development area, be familiar with complete
telecom systems, have programming experience in a number of different languages and SDL knowledge. A working knowledge of
structural design methods is required for these positions. To be
successful you need to have very good communication skills, quality
orientated, innovative and a strong team player.

GSM SS/UMTS System
and Network Testers

For further information about
our open positions please
visit our homepage:
http://www.eed.ericsson.se
Please contact
Ericsson Eurolab
Deutschland GmbH
Herzogenrath/Aachen,
Germany
Human Resources
Christina Schneidawind
Dial +49 2407 575 7814
Christhu3crmeWawmd0ccd.ericsson.M

Testers are mainly responsible for test design and test execution
needed to integrate and industrialize mobile telecom/datacom networks of the third generation. This involves node testing on AXE10,
CELLO or JAMBALA platforms and GPRS nodes; network testing in
a network containing C7, ATM and IP interfaces; trouble shooting,
configuring and tuning the whole UMTS network. The test execution
is mainly performed in target environment.
As a suitable candidate you have experience in software testing or
design, preferably in the area of AXE10 based GSM systems; knowledge of Intelligent Network (platform, services or CAMEL), charging
or #7 Signalling is a significant plus. In the UMTS world testers will
need more and more datacom knowledge. So people with experience in TCP/IP or ATM networks, UNIX, Windows NT or other
platforms; C/C++, Java or other higher programming languages are
most welcome. In addition we expect good communication skills,
openness, respect, initiative and reliability to work as an effective
member in our project teams.

Product Managers/Program Manager
for GSM, UMTS and 3G IP Evolution
Strategic product management for GSM, UMTS, Application Core
and 3G IP Evolution is done in co-operation with local product
managers, core network product managers and system experts. The
focus is on the business and product aspects and our tasks include
business planning, business cases, pricing, standardization strategies, product roadmap & plans, release responsibilities, product
packaging, requirement coordination between different applications,
statements of direction, meganetwork program, contract and tender
support, and product presentations. We participate actively in formulation of the 3G and all IP Architecture core network contents with
our key customers and partners in Ericsson.
The program manager has an overall responsibility for the planning
of product, taking into account market requirements, business

aspects, technical trends and standardization strategies. The program manager also inter-works with the development projects in
order to get the created plans implemented in consecutive releases.
The strategic product managers are responsible for defining product
solutions with the close co-operation to market. They also responsible for the planning the development of product management areas
related to the product considering the profitability over the product
life cycle. The tasks include defining product strategies, development of product information, customer presentations and tender and
contract support. We look primarily for experienced product or
system managers who have a solid technical and business understanding of mobile solutions offered by Ericsson.

Process, Methods,
Tools and Quality Management
The general focus in these positions is to take the responsibility for
processes, methods, tools and quality in the the projects. The main
authorities and tasks are: supply the projects with suitable methods
and processes to enhance the system and software design process,
initiate the use of improved and/or new methods and processes,
take process and quality measurements, plan and perform project/
process audits, monitor and evaiuate methods and processes used
in other organizations in order to identify potential process improvements, support the project office in all methods, process and quality
related activities. Evaluation of new processes, methods and tools
and initiating pilots are part of the role. You will coordinate the network with your counterparts in the various subprojects.
You have a background in management and/or project management
in Ericsson operations and/or a strong background in software
engineering. Also flexibility and willingness to change is a must.
Background in managing improvement programs in development
environments would be advantageous. Any previous experiences
with methods, tools, processes, audits and project work is appreciated. Last but not least you should have a high interest in methods
work and see this job as a challenge for you and the company. You
will be able to set clear goals, define messages and strategies and
see through the implementation of the strategic improvements.

Line Manager /
Competence Manager
We are looking for enthusiastic and people oriented managers and
colleagues, who will be responsible for 10 to 30 people. You must
have excellent leadership, communication and (self-) management
skills. You will take care of finding the optimal match between operations and business needs versus our people's competencies,
wishes, ambitions and capabilities on the other side.
The main tasks and activities are: Resource planning, project resource
contracts, participation in assignment board and management team,
performance management and development talks, recruitment,
salary review & setting, team coaching, career development and
planning, keep a thorough overview and understanding of all operations. You need to have an understanding of the impacts of future
technologies for strategic competence planning etc. You should
have the combination of strong operational orientation and a interest
in human beings.

Project Manager
In this positions you manage key projects for 2G and 3G wireless
systems and partly also for wireline systems. The projects we run are
in pre- and feasibility-study, implementation, verification, global
supply&support and total projects. They encompass subprojects in
different continents. We require specialization in telecommunications
or datacom technology. Some years work experience in technical
aspects of telecommunication and proven experience in project
management are required. Good knowledge of PROPS, project
planning, budgeting and management methods are a necessary
base. Good knowledge of mobile telephone systems and Ericsson
business practices would be an advantage. Resourceful, flexible,
initiative, good communication, cooperation skills and a good ability
to work under pressure are important personal qualities. Traveling is
a natural part of the job. Fluency in written and spoken English is
required. Furthermore you should have strong interest in people and
be willing to develop as a leader. The main tasks are to lead a large
telephone system project with full responsibility for fulfillment of
Ericssons commitments to our customer.
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Spelet om framtiden

BILAGA TILL KONTAKTEN - TIDNING FOR MEDARBETARE INOM ERICSSONKONCERNEN

ERICSSON

$

Tre tumregler
för att ta hem spelet
Världen står just nu inför den
kanske största affärsboomen
någonsin, mobilkommunikation och Internet. Tillsammans
blir det mobile Internet!
Vi har en enastående stark
position så här i starten av
loppet. Om vi ska komma i mål
som vinnare eller ej beror helt
och hållet på oss själva.
•fr Det är på vars och ens enskilda insatser inom Ericsson allt hänger. Möjligheterna är enorma och vi har bästa
tänkbara utgångsläge.
Vi har den bästa teknologin, den
bästa kännedomen om vad kunderna
behöver och vi finns överallt i världen
för att hjälpa dem. Såväl de som får eller
har fått 3G-licenser, och de som vill
migrera sina smalbandiga fasta
telefoninät till bredbandiga nät (det vill
säga vårt ENGINE- koncept).
Det är nu extremt viktigt att vi alla
agerar som ett företag, att vi alla är
fokuserade och att vi alla drar åt samma
håll. Var och en av oss bör ha klara individuella mål som tillsammans hjälper
Ericsson att nå sitt mål.
Ericssons strategiska planering, ESP,
är vårt främsta verktyg för att sätta de
rätta målen.
Det är mycket viktigt att alla inom
företaget känner vår strategi, våra mål
och visioner.
Det är därför jag vill uppmana alla
anställda att läsa denna bilaga till Kontakten. Den ger enförstainblick i vartåt
Ericsson är på väg, vad som krävs av oss
för att komma dit och hur vi ska bli
snabbast i mål.
Vi ska varaförst,vi ska vara bäst och
vi ska vara kostnadseffektiva!
Så vill jagföregen del sammanfatta
vår strategi. Dessa ord bör vi alltid ha i
tankarna, tillsammans naturligtvis med
våra omsorger om Ericssons kunder.
Utan kunder är det ingen vits med att
För att bli en vinnare på framtidens
vara först
marknad gäller det att varaförstut med
Med detförtydligandetvill jag förkla- nya lösningar.
ra vad jag menar med "först", "bäst"
När det är dagsförmålgång måste vi
och "kostnadseffektiv".
ha levererat vad vi lovat på utsatt tid.
Det är vår allra största utmaning just
Vi ska vara först...
nu. Att leverera de bästa lösningarna tre
Ericsson måste vara först på markna- månaderförsent kan aldrig göra oss till
den med nya lösningar.
vinnare.
Våra kunder står inför en oerhörd utmaning i övergången till nästa genera- ...bäst
tions kommunikationslösningar. Både Att fokusera på att vara först betyder inmed 3G på mobilsidan och med IP-ba- te att vi kan sätta kvaliteten åt sidan,
serade lösningar för både mobila och men vi måste ändåförståhur viktigt det
fasta nät,företagskommunikationoch är att komma snabbt ut med nya lösså vidare.
ningar.
2
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Ericsson är käntförsin höga tekniska
kompetens. Nu ska vi också bli bäst på
att leverera itidmed god kvalitet!
...och kostnadseffektiva
Till stor del beror Ericssons ekonomiska resultat på hur väl vi lyckats med
att därefter snabbt bli effektiva. Genom
att varaförstmed de bästa lösningarna
vill vi skapa en god grundfören effektiv
kostnadsstruktur.
TTC och andra initiativ inom koncernen tjänar det fierfaldiga syftet
att samtidigt göra oss både snabbare
och effektivare. Utrullningen av TTC
måste därför ha fortsatt högsta prioritet.

I framtidens oerhört konkurrensutsatta och komplexa marknad måste
koncernen ha klara riktlinjer för hur vi
ska prioritera våra ansträngningar och
resurser.
Med ESP som kompass i vårt dagliga
arbete, med inriktning på att verkligen varaförst,bäst
och kostnadseffektivast, kommer vi
att bli vinnare.
Jag vet att du, som
jag, är driven av en
stark passion att Kurt Hellström,
vinna!
VD
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Nyckelordet stavas
fokusering
De stora operatörerna blir allt
större. Samtidigt knyts olika
accessnät samman och kraven
på helhetslösningar ökar.
- För att vara ledande måste
vi vara väldigt fokuserade på de
stora operatörerna Det innebär
en fundamental förändring i
vårt sätt att arbeta
Det säger Torbjörn Nilsson,
koncernens ansvarige för marknadsföring och strategisk affärsutveckling.
> Telekommarknaden fortsätter att
förändras kraftigt. Nu slås operatörer
samman i en allt snabbare takt som en
följd av globaliseringen. Först och
främst märks det på mobilsidan, med
de enorma licensavgifterna som krävs i
många länder för den tredje generationens mobiltelefoni.
- På mobilsidan finns idag cirka 500
större mobiloperatörer. Sex av dem har
34 procent av världsmarknaden i abonnenter. Om några år kommer de 10-20
största operatörerna att vara väldigt
dominerande, säger Torbjörn Nilsson.
Globala operatörer tar greppet
- Det här berör hela vår affärsstrategi.
Operatörerna köper inte bara system
och infrastruktur utan även applikationer och en majoritet av våra terminaler. Med det stora teknikskifte
vi står framför, med 3G och mobilt
Internet, kommer koncentrationen av

operatörer att öka, säger han och fortsätter:
- Det blir väldigt mycket de globala
operatörerna som i ett par år framåt tar
greppet på helhetslösningar för marknaden.
För Ericsson betyder det en ny affärslogik där inte minst marknadsdimensionen påverkas.
-1 grunden är Ericsson i dag organiserat per land. Det är inte effektivt när
vi ska följa de stora globala operatörerna. Det pågår en översyn av detta och vi
behöver göra justeringar inom de närmaste två åren, säger Torbjörn Nilsson.
Viktig kampanj
Övergången från kretskopplad taltrafik
till mobilt Internet och de nya fasta
multitjänstnätet påverkar även Ericssons utveckling och produktion.
- Marknadsmässigt fungerar det bra.
Nu gäller det att hela vår utvecklingsverksamhet, produktförsörjning och
implementering hänger med, säger
Torbjörn Nilsson.
Den stora varumärkeskampanj om
mobilt Internet som nu dragit igång är
mycket viktig för att markera och stärka
Ericssons ledande roll inom området.
- Många länder är nu inne i en process att välja 3G-operatörer och när nya
tjänster for till exempel GPRS nu rullar
ut måste vi sticka ut hakan och visa vår
styrka, säger Torbjörn Nilsson.
- Med kampanjen riktad mot allmänheten vill vi tona ner teknikfrågan och
visa att detta på sikt kommer att bli en
naturlig del av vardagen. Konkret kan vi
visa det med alltifrån nya produkter
som R38o-telefonen, till nya system och
applikationer. Allt hänger ihop och det
är det som gör vårt erbjudande unikt

Teknikskiftet, där mobilitet kopplas
med Internet, påverkar Ericsson på alla
plan. Hårddrar man det har koncernen
hittills bara haft en enda applikation,
men en mycket stark applikation - det
är tal via kretskopplad telefoni.
Nya krav att leva upp till
- Nu får vi en mängd nya mobila tjänster som e-post och SMS, men även
möjlighet att skicka och ta emot video
och musik via näten, nya positioneringstjänster och betalrjänster. Det
kommer att ställa nya krav både på hur
infrastrukturen ska hantera de här
tjänsterna, men även hur terminalerna
ska se ut och fungera, säger Torbjörn
Nilsson.
Med Ericssons sex divisioner för alla
produkter och tjänster finns en tydlig
uppdelning i ansvarsområde och hur
koncernens vägframåtser ut.
- Koncernens "bread and butter" är
väldigt mycket fokuserat på accessnät,
inom fasta eller mobila system. Men för
att få en utväxling av detta måste vi ha
tillgång till helhetslösningar för kunden, med allt från nya stomnät till terminaler och applikationer.
Företagskunder tidigt ute
En mycket viktig kundgrupp är företagsmarknaden, som sköts av Enterprise Systems utanför de sex divisionerna.
- Drygt 50 procent av operatörernas
intäkter är relaterat till företagsmarknaden. Det är oerhört viktigt att vi hjälper
operatörerna att stödja de här kunderna, som dessutom är väldigt tidigt ute
att använda nya tjänster, säger Torbjörn
Nilsson.

FAKTA/MÅL FÖR
MARKNADSPOSITIONEN
Ericssons mål är att växa snabbare än
marknaden. Det innebär mer än 20 procent i tillväxt per år som prognoserna ser
ut nu. Den strategiska planeringen innehåller en rad mål för Ericssons marknadsandelar år 2003 räknat i pengar:
• Nummer ett inom system för mobilt
Internet, både 2G och 3G system,
med en marknadsandel på minst 30
procent.
• Bland de två ledande inom mobilterminaler, med en marknadsandel på
runt 20 procent.
• Bland de tre ledande inom carrierclass multrtjänstnät. För migrationen
till de nya paketnäten ska Ericsson ha
en marknadsandel på 45 procent, inom bredbandsaccess en marknadsandel på upp emot 20 procent.
• Nummer ett inom tjänsteförsäljning till
operatörer, med en marknadsandel
på över 20 procent.
• Dessutom en ledande leverantör av
lösningar och tjänster för de nya näten,
med både egna applikationer och applikationer från tredjepartsutvecklare.

FRAMGÅNGSFAKTORER
Det finns tre kritiska framgångsfaktorer
att sätta fingret på de närmaste tre åren:
• fokusering på marknadssidan på de
största operatörerna.
• fokusering på utveckling, produktion
och implementering av produkter för
3G och nya fasta multitjänstnät.
• fokusering på terminaler för mobilt
Internet och 3G.

Nils Sundström
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Alla b
Nya tjänster och öppna standarder är avgörandeföratt bli
framgångsrik inom mobilt
Internet och nya multitjänstnät.
Ericsson satsar därför stora
pengar på forskning och utveckling, men samarbetar också
med en rad partners. Det är en
viktig del i strategin att leverera
helhetslösningar.
* -Vi kommer inte klara av att utveckla allt själva utan måste i vissa fall jobba
med partners, i andra fall göra företagsköp, för att kunna leverera helhetslösningar, säger Torbjörn Nilsson.
Ericssons styrka är att kombinera
mobiliteten i näten med Internet och så
kallade carrier-class-egenskaper som
tillförlitliga nät, säkerhet och bra kvalitet på realtidstjänster.
- Vår grundstrategi är en fortsatt
stark satsning på vår forsknings- och
utvecklingsverksamhet. Det är en
grundbult i Ericsson och en förutsättning för att också leda standardiseringen. Men det räcker inte, utan vi
kommer att behöva en del strategiska
partnerskap. Dels inom komponentsidan där vi jobbar till exempel med
Texas Instrument, dels med en majoritet av IT-bolag som Sun, HR Compaq
och Microsoft i olika konstellationer,
säger Torbjörn Nilsson.
Samarbete och konkurrens
En tydlig förändring de senaste åren är
att med samma företag kan man både
samarbeta och vara konkurrenter inom
andra områden.
- Detta är något fullständigt nytt.
Förr var man antingen samarbetspartner eller konkurrent, och då gällde det
på alla plan. Men den världen lever vi
inte längre i, säger Torbjörn Nilsson.
Ericsson satsar också starkt på tredjepartsutveckling och tredjepartspro-

Foto: Dominic Rouse/The Image Bank

dukter. Koncernen har en rad utvecklingscenter för detta runt om i världen.
Dessutom kan ytterligare tusentals
företag få stöd med de simuleringsverktyg och utbildningar som Ericsson erbjuder på Internet för att företagen ska
kunna testa till exempel egna WAPeller Bluetoothprodukter.
- Vi sitter på drygt 30 procent av
världsmarknaden och är därmed den
dominerande kanalen på mobilsidan.
Det märks i det stora antalet intressenter som vill jobba med oss. Vi har en
guldsits om vi kan utnyttja det på rätt
sätt och ta hand om dem, säger Torbjörn Nilsson.
För att sporra nya företag inom mobilt Internet är Ericsson också delägare
i tre stora investeringsfonder runt om i
världen.

- Dessutom kan vi göra direktinvesteringar för att få minoritetsposter i
intressanta företag för Ericssons långsiktiga kärnverksamhet, säger Torbjörn
Nilsson.
Företagsköp
Uppköp av hela företag, som nyligen
med amerikanska Microwave Power
Devices, är viktigt för att Ericsson ska
vinna tid och kritisk kompetens. Under
1999 gjorde Ericsson en rad större företagsuppköp inom främst datakomsidan.
Den satsningen bildar nu divisionen
Data Backbone and Optical Networks.
- Hela mobilnäten går mot en IP-baserad lösning. Det innebär att vi kommer att ha routerfunktionalitet hela vägen ut i basstationerna, säger Torbjörn
Nilsson.

- Vi har i dag en stark utveckling av
egna produkter inom det mobila
accessnätet. Inom stomnätet har vi ett
strategiskt samarbete med Juniper vad
gäller stora gigabitroutrar och vi är också delägare i det bolaget, forsätter
Torbjörn Nilsson.
- På ATM-sidan har vi en mycket bra
produkt med AXD301, som är en viktig
del i Engine-konceptet. ATM är idag det
enda sättet att effektivt garantera både
IP-ttafik och taltrafik med carrier classegenskaper. På sikt kommer detta att gå
på enbart IP, men där är vi inte idag.
Därför investerar i dag en majoritet av
operatörerna i en kombination av IP
och ATM, säger han
Nils Sundström
kontakten@lme.ericsson.se

Division Internet Applications and Solutions
+ I den nya världen kommer operatörernas roll att delas upp i leverantörer
av nätkapacitet (network providers)
och leverantörer av kommersiella tjänster (service providers).
- Vårt kundsegment är tjänsteförmedlama och vårt huvudmål är att vara
deras ledande leverantör, säger Haijo
Pietersma, chef för divisionen för Internet Applications and Solutions, DIA Vi
har också som övergripande mål att
göra mobilt Internettillen naturlig del
av människors vardag
- Vi utvecklar vår verksamhet mot tre
affärsmål:
• Vi ska vara ledande systemleverantör
av Service Network Platform med
applikationer för Mobile Commerce,
4
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Mobile Infotainment och trådlös Messaging. Plattformen tillåter olika tjänsteapplikationer att arbeta mot olika
terminaler över operatörens flertjänstnät Service Providers kan härigenom
bygga och integrera skalbara lösningar
för såväl trådlösa som fasta nät
Vi ska också vara ledande 3G-leverantör inom systemintegration och
konsulttjänster. Utvecklingen av ett
för Ericsson nytt kundsegment med
helt nya affärslösningar kräver ett
intimt samarbete och en nära dialog
med våra nya kunder. Det blir av
yttersta vikt att vi har full kunskap om
vad som sker på marknaden för att
kunna införa komplex teknik i nya
konkurrenskraftiga affärslösningar.

• Vi siktar på att ha en ledande roll i att
stimulera utvecklingen av nya företag
inom området Internet Applications.
- Framöver kommer tredjepartsutveckling av applikationer att vara en
stark drivkraft för utvecklingen av
mobilt Internet Vi har utvecklat ett nytt
forsknings- och utvecklingsprogram
med starkt fokus på Service Network
Platform.Organisation har förstärkts
genom att tillföra enheter med kunskap
om och produkter inom intelligenta
Nät och Pre-paid-lösningar, som är viktiga komponenter i Service Networksammanhang.
- Vi bygger upp regionsenheter och
DIA-enheter ute hos våra dotterbolag
på marknaden. Här ska man, vid sidan

om produkt- och försäljningsstöd,
utveckla och integrera kundlösningar,
som baserar sig på våra Service Network
och nyckelapplikationer. Inom programmet "Ericsson's Developer Zone"
bygger vi upp och stödjer ett av världens
största nätverk för tredjepartsutvecklare
av internetbaserade applikationer.
- Avgörande för att lyckas är att arbeta snabbt och fokuserat och att vi
med våra lösningar stödjer Divisionen
för Mobilsystem för att vinna kontrakt
för 2,5G och 3G. Samarbetet med Divisionen för Konsumentprodukter blir
allt viktigare för att kunna koppla applikationer med terminaler och nät for
att härigenom kunna erbjuda totala
end-to-end-lösningar.

ESP - en väl

Q Balans

förankrad process
Ericssons strategiska planering,
ESP, är en process som är väl
förankrad i verksamheten. Det
skapas både en övergripande
ESPförkoncernen och lokala
ESP:erförvarje affärs- och
marknadsenhet
Arbetet går, något förenklat
beskrivet,tillså här.
+ Den ESP som årligen presenteras i slutet av augusti kan ses som en "fryst" bild
av en kontinuerligt pågående process.
Input till processen kommer dels
från den interna organisationen dels
från en analys av omvärlden via Business Intelligence-enheten.
Insamlingsperiod
Processen startar i december genom
att den centrala enheten för strategisk
planering samlar in underlag om trender från såväl de interna marknadsenheterna som från omvärldsanalytikerna.
Marknaden scannas av på prognoser
om tillväxt både när det gäller produkter och marknaden i allmänhet.
Uppgifterna sammanställs och presenteras på ett möte inför koncernledningen, som sätter de övergripande
målen för de kommande tre åren. I slutet av januari skickas målen ut i organisationen, i form av direktiv till affärsoch marknadsenheter.
Dessa enheter arbetar fram till april
med att integrera direktiven i den egna

Foto: Ken Tannenbaum/The Image Bank

verksamheten och att taframstrategier
för hur man ska nå målen. Enheterna
ges stor frihet att hitta metoder som
passar deras verksamhet och som underlättar implementering och koppling
till den kortsiktiga målsättningen.
Tidskrävande
Varje affärsenhet gör tillsammans med
sina produktenheter en fullständig ESR
Så gör också Ericssons marknadsenheter. Affärsenheterna och marknadsenheterna samarbetar för att utbyta
kunskaper om vilka produkter som
kommer att finnas respektive vad
marknaden förväntar sig.
Mot slutet av april rapporterar affärsoch marknadsenheterna in sina ESPxr
till sin divisionsledning respektive
marknadsregion.
Dessa sammanställer uppgifterna
och gör synteser. I slutet av maj rapporteras detta till koncernledningen i form

av hot och möjligheter, mål och strategier samt finansiella aspekter.
Under sommaren arbetar sedan ledningen med att ur detta underlag ta
fram koncernens ESP som presenteras
för styrelsen i augusti.
- Processen tar kanske väl lång tid i
dag, kommenterar Inger Högberg, ansvarig för Ericssons
enhet för strategisk
planering. Vi tittar
på alternativ för art
göra den snabbare,
samtidigt som vi behåller förankringen
i organisationen. Vi
arbetar också med Inger Högberg
att starkare knyta
ESP:n till verksamhetens processer för
att sätta de kortsiktiga målen.
Lars Cederquist
lars.cederquist@tme. ericsson. se

borgar
för frihet

+ - Ericssons ESP-process har bra balans mellan högsta ledningen och de
olika affärsenheterna och den ger stor
frihet åt olika enheter att utarbeta de
mål och strategier
som verksamheten
kräver.
Det säger Patrik
Regårdh, som tidi- Patrik Regårdh
gare ansvarat för
ESP inom affärsområdet för GSM och
WCDMA.
- För oss betydde arbetet med ESP
att vi tog till oss indata från koncernen,
trender och abonnentdata och att vi
från dessa gjorde egna synteser av det vi
ansåg väsentligt. Synteserna byggde på
kompletterande omvärldsinformation
om utvecklingen hos våra viktigaste
kunder samt gemensamt strategiarbete
med produkt- och vissa marknadsenheter, förklarar han.
- Det blev alltså en blandning av topdown från ledningen och bottom-up
från organisationen. Vi har också tagit
en del nya grepp för attförmedlastrategierna bland annat via en hemsida som
varit välbesökt
Men ESP:n kunde ligga bättre i tiden
för de som arbetar ute på linjen:
- För oss skulle idealet vara att ha en
fräsch ESP klar i september och sedan
direkt kunna bryta ner den i actions
som en del i processen att formulera
målförkommande år. Då skulle vi få en
snabbare koppling mellan strategiformulering och handling.
Lars Cederquist

Tydliga direktiv den viktigaste uppgiften
* - Det är alltid en
utmaning att försöka attföraut direktiv
i organisationen, säger Mark Wilson, ansvarig för sälj- och
supportlösningar på
Ericssons amerikanska bolag i Richard- Mark Wilson
son, Texas.
- Dels måste de flesta direktiv förändras ordentligt för att kunna införas hos

den mottagande organisationen och
det fordrar engagemang av personer
som ofta är mycket upptagna av annat.
Dels är många direktiv allmänt skrivna
och öppna för tolkningar Svårigheten
med att föra ut koncemdirektiv är att
göra direktiven tydliga och mätbara och
att stärka ansvaretföratt de genomförs.
- ESP-processen har en bra balans
mellan "top-down-direktiv" och "bottom-up-strategier". Ett exempel på detta
är ledningens direktiv att få hela organi-

sationen att fokusera på Mobile Internet Ser man på marknadstrenderna är
det uppenbart att detta direktiv är helt i
linje med vad vi hör från marknaden
(bottom-up) och kraven från ledningshåll (top-down).
- En annan del hos den strategiska
planeringsprocessen är att den spelar en
viktig roll som ett kommunikationsverktyg. I USA använder vi ESP:n inte bara
som ett strategiskt hjälpmedel, utan även
som grundförkommunikation av mark-

nadsstrategier och direktiv till våra anställda.
- Den kanske viktigaste funktionen i
ESP:n är hur vi kan använda den till att
skapa starkare strategiska band med våra kunder. Om vi involverar våra kunder
i strategiarbetet kommer vi direkt att få
bättre uppfattning om hur de tänker. Då
kan viförsäkraoss om att vår strategiska
inriktning är i linje med deras.
Lars Cederquist

Division Multiservice Networks
•fr - Vi är helt fokuserade på att realisera
Ericssons vision för mobilt Internet,
säger Einar Lindquist, chef för divisionenförMultitjänstnät För att kunna ge
slutanvändama mobilt Internet är vår
roll att erbjuda multitjänstnät för höghastighetsintemet
- Huvudmålet är att vara den ledande leverantören av lösningar för multi-

tjänstnät Delmålen är att vara dominerande för operatörernas övergång från
smalband till bredband, samt att vara
ledande när det gäller lösningar för
bredbandsaccess. Samtidigt ska vi hålla
våra marknadsandelar för traditionella
kretskopplade nät. Totalt ska vi växa
snabbare än marknaden!
- Bland våra konkreta mål kan näm-

nas vidareutvecking av Engine-succén
och att pengarna från dagens affärer
investeras i mobilt Internet Vi ska utveckla våra lösningar i nära samarbete
med både interna (DBO, DGS och DIA)
och externa partners. Vi kommer också
att stärka relationerna med strategiska
kunder och låta dem påverka vår portfölj avlösningar.

-De kritiska faktorerna har vi identifierat som att vi har ett nära samarbete
med andra divisioner. Att vi i vår marknadsföring ger klara budskap om hur
lösningarna passar in i den totala
Ericssonbilden och att vi på bästa sätt
utnyttjar Ericssons ledande position och
synergierna mellan fasta och mobila nät
och Internet, säger Einar Lindquist.
kontakten strategi november 2000
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Nytänkande idéer lever länge

Division
Consumer Products
* Ericsson är ett av de två mest kända
varumärkena inom mobilindustrin. Till
2005 skall företaget befästa en plats
som en av de två mest säljande tillverkarna av mobiltelefoner.
Divisionens strategi för att möta konkurrensen och tillgodose önskemål från
kunderna har två riktningar: Dels satsar
man på tillverkning av stora volymer av
telefoner i de lägre prissegmenten, dels
satsar divisionen på att vara världsledande inom mobilt Internet.
För att klara detta kommer tillverkningen av telefoner i de lägre prissegmenten att flyttas till länder med lägre
tillverkningskostnad.
Forskning och utveckling, design,
styrningen av leveranser och testverksamhet av telefoner i de lägre prissegmenten kommer även i fortsättningen
att bedrivas på vissa håll i Europa.
Strategin att lägga ut tillverkning på
externa företag ska utvecklas. I fortsättningen kommer Ericsson även att anlita företag som gör färdiga produkter.

Vare sig inne i Ericsson eller utanför, men på randen av koncernen.
DärfinnsEricsson Business Innovation, bolaget som har
känselspröt motframtidenoch startar verksamhet som idag
ligger utanför koncernens kärnområden, men som kan bli just
kärnverksamhet i framtiden.

+ När Kontakten besöker Jöran Hoff, VD
för Ericsson Business Innovation, ligger
en mängd visitkort prydligt i rader på
hans skrivbord.
- Jag har just kommit hem från Israel,
där jag berättade
om vår verksamhet
och fick mycket stort
gensvar, precis som
på andra ställen som
jag besökt. Det är
många företag som Jöran Hoff
ser oss som en attraktiv partner och vill samarbeta, säger han.
Ericsson Business Innovation bildades
som bolag den första oktober i år, men
verksamheten fanns redan tidigare som
en affärsenhet inom det dåvarande operatörssegmentet.
Fler ska anställas

Idag är man något hundratal medarbetare. Troligen kan antalet anställda öka
med något hundratal, men inte mer, för
då försvinner småskaligheten och byråkratin blir för stor.
Många enheter inom Ericsson stöttar
nytänkande men på Ericsson Business
Innovation tar man hand om sådana
idéer som inte passar in någonstans och
annars skulle ha fallit mellan stolama.
Idéer kan komma internt och utifrån
även om de interna dominerar. Bara
under sommaren kom det in ett 90-tal
idéer.
Det grundläggande kravet för att ett
förslag ska vara intressant är att det ska
bygga på ny teknik eller nya affärsmodeller.
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De ska att följa Ericssons instruktioner
för att garantera design och kvalitet.
Trots att det är i de lägre produktsegmentet som divisionen haft det tuffast,
ska det även i fortsättningen vara en
viktig del i verksamheten.
- Vi ska inte bara vara huvudaktör i
toppsegmentet, utan även i de lägre
segmenten. Det är där de riktigt stora
volymerna finns, säger Jan Wäreby, chef
för divisionen.
Operatörerna efterfrågar telefoner
som är anpassade för de tjänster där de
har störst inkomster. SMS är ett exempel. Ericssons nya telefon i det lägre
segmentet har WAP-chat. Med den kan
användaren kommunicera via textmeddelande med flera personer samtidigt.
Utveckling och tillverkning av den
nya generationens produkter kommer
att förläggas i de länder som nu förlorar
den traditionella produktionen.
Jan Wäreby betonar att man inte har
råd att vara sena när efterfrågan på
UMTS-produkter ökar.

Division
Global Service

Idéerna analyseras, och de som
bedöms intressanta testas först i en så
kallad innovationscell under cirka fyra
månader då deltagarna ska ta fram en
affärsplan.

* Operatörerna ska uppleva Ericsson
som en kompetent partner, som levererar totala lösningar, där service blir det
som håller ihop de olika delarna.
Kompetens blir därför ett viktigt ord,
när Bert Nordberg, chef för Division Global Service, sammanfattar divisionens
strategi.
Det övergripande målet är att bli
störst på service inom telekombranschen.
- För att komma dit krävs att vi bygger
upp branschens mest effektiva arbetssätt när det gäller att snabbt kunna
"rulla ut", alltså installera och driftsätta
stora system, säger han. De system som
kunderna köper blir både större och allt
mer komplexa, samtidigt som leveranstiden blir allt kortare. För att klara detta
krävs verkligt effektiva arbetssätt.
En viktigt punkt i divisionens strategi
är att vara kundernas naturliga partner
när det gäller att integrera olika system
och det gäller både på den fasta och
mobila sidan. Bert Nordberg betonar att
här har de olika marknadsenheterna en
viktigt uppgift.
Att ta fram en global produktportfölj

Ungt och erfaret
Om affärsplanen håller går arbetet vidare
och ett så kallat venture bildas.
Detta drivs som ett fristående bolag
med en styrelse och under ett till ett och
halvt år arbetar man med att ta fram prototyper eller produkter till en eller flera
kunder.
Har man sedan en produkt som passar
in i någon del av Ericssons kärnverksamhet lämnas den över dit. Om inte så säljs
den.
Varje venture ska vara affärsdrivande
och har trots sin litenhet samma ansvarsområde som en affärsenhet.
Det handlar inte enbart om att ta fram
och testa nya produkter utan också om
nya affärsmodeller. För medarbetare
med kreativa idéer och som vill pröva på
att jobba i små så kallade start up-företag
kan Ericsson Business Innovation vara
en bra lösning.

är en annan viktig uppgift och en sådan
kommer också att presenteras nu i höst.
- Vi har kunder i hela världen och
därför måste vi uppfattas på samma sätt
i vilket land vi än är, förklarar Bert
Nordberg. Olika länders behov av service förändras och då är det nödvändigt
att kunna flytta resurser mellan olika
marknader.
När det gäller att "rulla ut" system
kommer så mycket som 60 000 personer att arbeta med detta 2003. Idag
utförs arbetet av underleverantören till
50 procent, målet är att öka till cirka 75
procent. Nyligen har avtal med NCC
och Skånska skrivits.
Telecom Management är det fjärde
viktiga området för divisionens strategi.
Här finns tjänster som billing, alltså
betalningssystem och säkerhetssystem.
Managed Service är det område som
växer snabbast inom Telecom Management.
Det innebär att operatören outsourcar driften av sitt nät till Ericsson. Fram
till idag har tolv operatörer valt att göra
detta och det gäller både fasta och mobila system.
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Lockar före t a g s s a m m a
En riktlinje är att blanda erfarna medarbetare med unga. Speciellt fruktbart blir
samspelet med personer som har erfarenhet av att driva företag.
I Sverige finns idag ett stort antal aktörer som letar efter nya affärsidéer, men
Ericsson är absolut en av de mest attraktiva företagen att jobba tillsammans med
for innovatörerna.
På fem platser i världen, Stockholm,

San Diego, Helsingfors, Raleigh i North
Carolina och i Melbourne, har det skapats så kallade innovationshubbar. Där
finns medarbetare från Ericssons olika
divisioner som kan ta hand om de idéer
som passar.
Förutom att ha många projekt på gång
har Ericsson Business Innovation också
lämnat ett flertal lyckade produkter vidare.
Redan för tre år sedan jobbade man

med trådlöst Internet och skapade WAP
En annan idé som nu finns ute på marknaden är GSM Pro, som ger privatradiofunktionalitet över GSM-nätet
Letar vita fläckar
- Vi tittar på trender, funderar på hur
slutanvändarna tänker och vad vi tror de
behöver om fem år. Vi letar efter vita
fläckar och de vita fläckar som vi just nu

har hittat finns inom tre områden, säger
Jöran Hoff och räknar upp:
- Residental Communications Services
alltså hemkommunikation, Automotive
Communications Services som står för
bilkommunikation och Content Aggregation. Den sistnämnda innebär att vi skapar nya innehållstjänster genom att stödja nya spelare, som utvecklar applikationer för fast och mobilt Internet.

Ericsson Business Innovation har samarbete med och intressen i ett stort antal
företag.
Några exempel är Wireless Car, Connect Things och Mediatude. Och flera
intressanta samarbeten är på gång.
- Verksamheten är inte så strikt planerad utan här är det intuitionen som råder, förklarar Jöran Hoff. Alla idéer
kanske inte gillas eller förstås men det får

inte vara avgörande utan möjligheten att
pröva är viktig.
Själv har han varit med många år och
minns när mobiltelefonin var ett nytt
område som det fanns rätt stor skepsis
mot från vissa delar av koncernen.
De som arbetat länge med mobiltelefoni förstår vad Jöran Hoff menar när han
pratar om ERA-andan, den företagskultur på Ericsson Radio Systems som

präglat mycket av mobiltelefoniverksamheten.
Det handlar bland annat om kreativitet och delegering. Två ord som är viktiga
på Ericsson Business Innovation.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@lme.ericsson. se

Eii www.ericsson.se/innovation
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Nätverket som når alla
Attföraut Ericssons strategi och
fa medarbetarna att känna delaktighet är inte helt lätt. På den
dåvarande affärsenheten GSM
Systems tog man hemsidan
med journalistiska artiklar,
utmanande löpsedlar och ett
nätverk av kommunikatörer
tillhjälp.
•fr Redan när arbetet med affärsenhetens strategi startade kopplade projektledaren Patrik Regårdh in internkommunikationen.
- Strategiarbetet är uppdelat i flera
områden med en teamledare för varje
område. Vid varje möte fanns en kommunikatör ur projektgruppen med,
säger Karin Ronander, ansvarig för intemkommunikation på affärsenheten.
- En förutsättning för att lyckas med
kommunikation är att vara med i arbetet redan från starten och eftersom vi
var det, så fick vi också en god insikt i
strategin, förklarar hon.
Hemsida for att nå ut
Det nätverk av kommunikatörer som
finns inom divisionen spelar också
en viktig roll för hur kommunikationen
av strategier ska lyckas. Divisionens
nätverk leds av Carin Gessler som
ordnade seminarier om strategikommunikation.
Benchmarking med övriga affärsenheter och med divisionen för Konsumentprodukter har också gett nyttiga
kunskaper. Inom den divisionen har
8
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man tagit ett ordentligt grepp för att
långsiktigt jobba med strategikommunikation.
- Vi bestämde oss för att satsa på
affärsenhetens hemsida för att kunna
nå ut brett inom GSM Systems, berättar
Anna Frölund, projektledare för ESPkommunikationen.
Fyra grundteman
Utgångspunkt för arbetet var de fyra
huvudutmaningar som affärsenheten,
liksom divisionen, slagit fast: Mobilt Internet, evolution till 3G, globalisering
och meganät.
- Hemsidan skapades runt dessa
utmaningar. För att få användarna att
känna att detta berör mig, valde vi att
använda oss av uttryck som reflekterar
företagets värderingar på ett mer
personligt plan, till exempel passion,
förändring, frihet och mobilitet, fortsätter Karin Ronander.
När man klickar på uttrycken/rubrikerna, får man upp en artikel som via
ett journalistiskt angripssätt får de
traditionella strategidokumenten mer
levande.
Texterna är inte begränsade till
enbart GSM och affärsenhetens produkter och marknader. Det finns också
artiklar som ger omvärldsanalyser och
sätter in verksamheten i ett större sammanhang
- Eftersom strategin var färdig och
kommunicerad via hemsidan, innan
den stora omorganisationen i augusti,
så hjälpte det till att få bredare förståelse för behovet av en ny organisation,
säger Karin Ronander.
- För att locka personalen att gå in på
affärsenhetens hemsida och läsa artik-

lama gjorde vi kvällstidningsliknande löpsedlar för
att engagera och visa att
strategier är något som berör oss alla. Genom att även
använda svenska språket,
ville vi få medarbetarna att
titta till lite extra, berättar
Anna Frölund. "Så ökar du
din förmögenhet", "Så undviker du kompetensfällan"
och "Så skapas framtids- "För att lyckas med att kommunicera strategin är det
jobben" var rubrikerna på viktigt att vara med i strategiarbetet redan från bördessa löpsedlar.
jan", tycker Karin Ronander (till vänster) och Anna
Nätverket av kommuni- Frölund.
Foto: Lars Åström
katörer inom GSM Systems
Cellular Express är affärsenhetens
träffades och bollade idéer om hur man
skulle sprida strategibudskapen i orga- interna tidning och i oktober kom den
nisationen. De egna hemsidorna, där ut med ett specialnummer om strateman använt speciella ESP-banners och gin.
länkat till strategiartiklarna, har varit
viktiga. Alla inom nätverket fick också Sommarjobb
ta del av det material som skulle finnas Största delen av arbetet med att skrädpå strategi-sajten.
darsy kommunikationen för strategin
I början av sommaren fick alla chefer gjordes under tre veckor i början av
ett brev och en CD med material sommaren. Karin Ronander och Anna
om strategin från affärsenhetens chef Frölund tycker att arbetet har varit
Bo Bergström, med uppmaningen både intressant och roligt.
att kommunicera strategierna inom
- Nu är det upp till de enskilda
respektive enhet.
cheferna att se till att strategi och mål,
Strategin är en långsiktig plattform anpassade till den egna verksamheten,
når alla medarbetare. Hemsidor och
för verksamhetens mål.
- Ute på de olika enheterna pågår tidningsartiklar i all ära, men det är via
arbetet med att sätta mål och en viktig sin närmaste chef medarbetarna vill få
uppgift för internkommunikatörema del av viktig information. Det är trots
inom respektive enhet är att kommuni- allt genom dialogen mellan människor
cera och få en dialog kring mål och stra- som man kan få verklig förståelse för
tegier. Även nu är nätverket med kom- mål och strategier, det visar alla utredmunikatörer viktigt eftersom det ger ningar, säger de.
medlemmarna möjlighet att gemensamt planera aktiviteter, säger Karin
Gunilla Tamm
gunilla.tamm0lme.ericsson.se
Ronander

Fyra röster om strategier
Detfinnsenriskatt strategier
uppfattas som tomma ord och
floskler.
Kontakten har tagit pulsen
på några kundansvariga för
att ta reda på om och hur de
använder strategidokumentet
i sitt dagliga arbete.
* Klaus Rohn är kundansvarig för tysklands största operatör, Deutsche Telekom, och dess dotterbolag, T-Mobil.
För att Ericssons strategi ska kännas
mer aktuell behöver den uppdateras
oftare än den gör idag, anser han.
Trots detta använder han ofta ESPdokumentet i sin vardag - lite som en
uppslagsbok. Exempelvis när han vill
veta mer om marknadssituationen i ett
visst land.
Avdelningen som berör hur mycket
Ericsson beräknar att sälja på olika
marknader är också något han använder flitigt.

Klaus Rohn får medhåll från Raymond Poon, kundansvarig för den
Hongkong-baserade operatören SmarTone.
- Den del som behandlar hur marknaden beräknas utvecklas är en bra
grund när vi diskuterar trender och
framtida tjänster med vår kund, säger
han.
Kaj Snellman är kundansvarig för
Vodafone. Han håller med om att ESPdokumentet kan förbättras och tycker
att företaget bör betona vikten av "Time
To Service", som han själv kallar d e t
Den totala tiden från fabrik fram till att
systemet är byggt och tjänsterna fungerar. Time To Market räcker inte.
-Vi måste bli ännu bättre på att tänka
hela vägen ut till kund. Allt är inte klart
bara för att vi levererat systemet Kunden är nöjd först när tjänsterna fungerar och pengarna börjar rulla in, säger
Kaj Snellman.
För att Ericssons samarbete med de
olika operatörerna ska fungera optimalt, är det viktigt att kunderna och
företaget tolkar marknaden på ungefär
samma sätt.

Division
Mobile Systems
•> - Med licenserna för 3G blir kampen
mellan konkurrenterna på marknaden
allt hårdare. Vår strategi är att vara den
ledande leverantören av utrustning till
andra och tredje generationens system.
För att klara den tuffa uppgiften behöver vi inte bara utmärkta produkter
utan också kompetenta medarbetare,
säger Mats Dahlin, chef för divisionen
Mobilsystem.
Mobilt Internet, evolutionen till 3G,
globaliseringen och meganät, är det
som styr marknaden och också det som
är grunden för divisionens strategi och
långsiktiga mål. Globaliseringen innebär en konsolidering inom telekomindustrin i och med att många operatörer
går ihop i olika konstellationer runt
omkring i världen. Meganät betyder att
det kommer att bli allt vanligare att
bygga mycket stora n ä t
- Vi ska vara den ledande leverantören till mobil- och tjänsteoperatörer
med en total marknadsandel på över
30 procent. Det är ett av våra allra viktigaste långsiktiga mål, betonar Mats
Dahlin.

Strategin är att vara den ledande
leverantören av utrustning till 2G-system (GSM, TDMA, CDMA och PDC)
samt 3G-system (Edge, WCDMA och
cdma20oo) och att "rulla ut", det vill säga, installera och driftsätta nät enligt
kundemas behov. Samtidigt är det viktigt att vara världsledande när det gäller
att ta fram nya produkter och lösningar.
Mats Dahlin poängterar också hur
viktigt det är att säkerställa ett effektivt
leveranssätt och att använda och vidareutveckla de processer som finns för
TTM, Time To Market och TTC, Time
To Customer.
Att införa e-business är en annan aktuell uppgift.
Ytterligare en viktig del i strategin gäller personalen och handlar både om att
behålla nyckelpersoner och att utveckla
medarbetarnas egen kompetens. Alla
ska ha personliga mål, utvecklingsplaner och utvecklingssamtal med sin chef.
- Duktiga medarbetare är grunden
för att Mobilsystem ska behålla sin
ledande position på den allt tuffare
marknaden, avslutar Mats Dahlin.

Händer det någon gång att Ericssons
strategi kolliderar med kundemas?
- Deutsche Telekom tycker att vi tar i
något, när vi uppskattar marknadens
tillväxtpotential, vad gäller exempelvis
mobilpenetration. För övrigt tolkar vi
marknaden på nästan samma sätt vad
gäller utvecklingen av både fasta och
mobila nät, säger Klaus Rohn.
Både Alan Ho, kundansvarig för SingTel och Raymond Poon anser att Ericssons strategi stämmer väl överens med
sina kunders på många punkter.
- SmarTone är väldigt teknikfokuserade och planerar att lansera många
framtida tjänster först De var ju exempelvis bland de första med att lansera
GPRS-tjänster. Ericsson stöder dem i
det arbetet, säger Raymond Poon.
Ett av Ericssons mål är att uppfattas
som den bästa och mest innovativa
telekomleverantören.
Alla kundansvariga är eniga om att
företaget upplevs som ledande inom
mobilt Internet
- Vi uppfattas definitivt som ledande
inom Mobilt Internet och tredje generationens mobilsystem. Ett område vi

Raymond Poon

Alan Ho

kan bli ännu bättre på är att få ut våra
produkter så snabbt som möjligt, det
som kallas Time To Market, säger Klaus
Rohn.
Ulrika Nybäck
uirika.nyback@lme.ericsson.se

Data Backbone and
Optical Networks
* Den första juli slogs affärsenheten
Data Networks och IP services ihop
med verksamheten inom optiska n ä t
En ny division, ledd av Mike Thurk, med
huvudkontoret i Boston, USA bildades.
Förändringen ska ses delvis som en
bekräftelse på att infrastruktur och lösningar till framtidens sammansmälta
data- och telestomnät utgör av Ericssons kärnverksamheter.
Uppdraget är att definiera och leverera unika lösningar för stomnäten för
multiservicenät, som är helt nödvändiga för Ericssons kunder, både för operatörer av mobila och fasta nät. Divisionen ska fortsätta att sälja unika dataoch optiska produkter, men ska lägga
vikten vid lösningarna för stomnät, vilket är viktigt för Ericssons ledarskap
inom multiservicenät och mobilt Internet. Visionen är att Ericsson ska dominera marknaden för multiservicestomnät Dessa system integrerar data
och tal i ett och samma nät för flera
typer av accessmöjligheter.
DBO:s potentiella kundgrupp är stor.
Det är ofta stora teleoperatörer, som

också vill kunna erbjuda datatjänster
och multimedia till sina kunder. Det kan
också vara datajättar, som vill integrera
tal i sina nät, eller nya stora operatörer
av nästa generationens nät som vill
konkurrera med redan etablerade. På så
vis använder divisionen Ericssons traditionella styrkor som hävstång när Ericsson tar klivet ut på denna nya spelplan.
Strategin för att nå målet är enkel: Att
locka till sig stora mobilteleoperatörer,
operatörer av fast telefoni och nya ISP
(Internet Service Providers) på nyckelmarknader. Det kräver att hela organisationen sätter kunden i fokus. lust nu håller divisionen på att bygga upp en stark
säljstyrka världen över. Det gäller också
att samarbeta med övriga divisioner, i
vilkas produktutbud DBO:s produkter
ska ingå, till exempel i GPRS, 3G-näten.
Allt detta ska ske samtidigt som lönsamheten bibehålls. För även om detta
är en viktig del för att Ericsson ska
kunna fullfölja sitt mål att vara ledande
leverantör av helhetslösningar, ska
varje division bära sin kostnader.
Redan idag gör DBO det.
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"The Ericsson Story" ska

prägla våra budskap

Ett nytt viktigt strategiskt verktygförEricssons kommunikation
med omvärlden och inomföretagetär "The Ericsson Story". Det är
en mycket komprimerad beskrivning av vadföretagethar att
erbjuda, dess starka sidor och dess "själ". Den här beskrivningen
har arbetatsframinom Corporate Communications, med hjälp av
"historieberättare"frånmånga olika delar av koncernen.
Vem hade hört talas om mobiltelefoner
för 20 år sedan, eller vem visste vad
• I slutet av 1800-talet tävlade Lars Internet var för ett decennium sedan?
Magnus Ericsson, företagets grundare,
Mobilkommunikation, å ena sidan,
om uppdraget att bygga ut Stockholms har blivit den snabbast växande teknotelefonnät. I förhandlingarna om kon- login i världen. Om bara ett par år blir
traktet betonade han sin övertygelse om det mer vanligt att använda en mobiltelefon än att tala över det fasta nätet.
att telefonin
Och särskilt för de unga är telefonen nu
tillgodoser
en livsstilsprodukt, en del av den perett grund- sonliga framtoningen.
läggande
Internet, å andra sidan, har revolumänskligt
tionerat användandet av datorer,
behov och genom att alla nu kan ansluta sig till det
att den där- globala nätet. Idag är det lika vanligt att
för bör gö- sända e-mail eller surfa på webben som
ras tillgäng- att se på TV Och i affärsvärlden har
lig för alla. Internet skapat helt nya företag och
Hans kon- helt nya sätt att arbeta.
kurrenter hävdade däremot att telefoni i
Mobilkommunikation och Internet
huvudsak var till för de som hade råd bildar nu tillsammans det mobila Intermed denna lyx. Ericsson fick kontraktet net. Enkelt uttryckt, kommer våra
Vi tror fortfarande på denna stora mobiltelefoner att se mer och mer ut
tanke - att kommunikation är ett som små datorer. De kommer att ha ingrundläggande mänskligt behov. Det är byggda kameror och musikspelare.
därför Ericsson under 125 är hjälpt till
Med deras hjälp kommer folk att
att ge hundratals miljoner människor i maila, surfa, läsa nyheter, betala räkhela världentillgångtill telekommuni- ningar, handla, spela spel och mycket,
kation.
mycket mer. Och de kommer att kunna
Den stora tanken förklarar också var- göra det när som helst och var som
för Ericsson alltid har förespråkat stan- helst. Detta är Mobilt Internet, något
dardisering och öppna system. Och mycket mer än enbart Internet i trådlös
varför det bara finns ett företag i värl- form. Det kommer alltid att vara till
den som erbjuder lösningar för alla hands, enkelt att använda. Med en
mobilstandarder. Vi tror att det handlar enda tangenttryckning får man tillgång
om kommunikation mellan männis- till personliga tjänster som anpassats
kor. Resten är teknik.
till var man befinner sig och hur mycket
klockan är.
Denna nya teknologi kommer att för• Ericssons vision om framtiden fram- ändra och berika det sätt vi umgås med
häver tre faktorer som särskilt viktiga i folk omkring oss - både privat och i jobutvecklingen av tele- och datakommu- bet. Mobilt Internet ger ökad frihet och
flexibilitet att fördela tiden mellan arbenikationen:
te och avkoppling. Det kommer att
• Personliga tjänster
• Mobilt Internet
• Alltid uppkopplad
Alla de telefoner och datorer som är
uppkopplade till Internet skapar tillsammans den största maskin som
mänskligheten någonsin byggt. Den
gör det möjligt för miljarder människor
över hela världen att kommunicera.
Ericsson är ett av de största och mest
framgångsrika företagen i den bransch
som skapat dessa möjligheter.
De flesta saker vi gör i vårt dagliga liv
förutsätter kommunikation. Föreställ
dig, hur ditt eget liv skulle vara utan
mobiltelefon, e-mail eller Internet. Och
kom ihåg hur snabbt utvecklingen går.

i. Den stora tanken

H
2. Vår vision
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ändra värt sätt att hålla kontakt med
familj och vänner, göra affärer, sköta våra privata finanser och roa oss. Och det
kommer att göra allt detta möjligt utan
att vi är beroende av trassliga sladdar tack vare teknologier som Bluetooth.
Mobilt Internet är nästa stora trend
inom kommunikation. Över hela världen förbereder sig nu tusentals företag
för denna nya era. De bygger nät, konstruerar telefoner och utvecklar tjänster. Precis som Ericsson varit pionjären
inom mobiltelefoni, leder företaget nu
den snabba utbyggnaden av det
mobila
^
^ _
Internet.
^

Mobilt In-

fl

V

M

temet har
L
^W
blivit en re- ^
"^^B
alitet. Dess B W
•
möjligheter
^k
kommer att I
öka gradvis. I
Första steget var WAR ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ M
som gör det möjligt att ansluta till Internet med mobilen. Snart kommer nya
tekniker som ökar kommunikationshastigheten och gör det möjligt att
ständigt vara uppkopplad. GPRS och
den amerikanska motsvarigheten
CDPD är sådana tekniker som gör
WAP ännu mer kraftfullt och lätt att
använda.
Med 3G, tredje generationens mobiltelefoni, tar vi nästa steg i utvecklingen.
Med bandbredder upp emot 100 gånger
större än idag, får användarna tillgång
till avancerade multimedia-tjänster via
mobilen. I mer än tio år har Ericsson
förberett sig på detta teknikskifte
genom en stark satsning på forskning
och utveckling. Det är ingen överdrift
att påstå, att 3G innebär en ny era inom
kommunikation. Vi står inför ett lika
viktigt teknikskifte som när de första
mobiltelefonerna introducerades för 20
år sedan.
Samtidigt som Mobilt Internet växer
fram med raketfart, pågår också fundamentala ändringar i de fasta näten. För
att användarna ska få tillgång till sina
personliga tjänster - på jobbet, i hemmet eller på gatan - behövs en ny typ av
telenät - flertjänstnät. Operatörerna
bygger därför om sina nät så att de kan
hantera telefonsamtal, Internet och
video i ett enda sådant nät - baserat på
kraftfulla stamnät för data och optisk
teknik.

Ericsson fortsätter att leda utvecklingen inom kommunikationsområdet.
Vi gör det utifrån samma stora idé som
för hundra år sedan - att kommunikation är ett mänskligt behov, för alla.

3. Vår strategi
• Ericssons strategi, som beskrivs mer
utförligt på annan plats i den här bilagan, fokuserar på tre områden: Mobilitet, Internet och det område där dessa
möts - mobilt Internet.
Vi har länge varit den oomtvistade ledaren inom mobiltelefoni. Och nu, när
det mobila Internet växer fram, har vi
intagit den ledande positionen också
på detta område.
Vi tillhandahåller alla detingsom behövs för att bygga det mobila Internet;
system, terminaler, tillämpningar och
tjänster. Vi tror det är viktigt med
kunskap om hela kedjan, att vår unika
förmåga att leverera kompletta lösningar är en garanti för kunden att de
fungerar hela vägen.

4.Våra starka sidor
•> Varför göra affärer med Ericsson?
Jo,föratt vi står för:
• Ledande innovationer.
Ericsson har alltid varit ett mycket innovativt företag. Vi har lett det tekniska
skiftet från analogtilldigital mobiltelefoni. Nu leder vägen inom tredje generationens mobilkommunikation. Detta
har varit möjligt genom vår unika satsning på forskning och utveckling. Inget
annat företag i branschen satsar lika
mycket på teknikutveckling. Vi lever
enligtfilosofinatt våra forskare ska följa
processen ända från forskningslabben
till kunderna - och därvid dela med sig
av sin kunskap.
• Global närvaro.
Vifinnsöverallt. I mer än 100 år har vi
byggt vårt globala nätverk av kontor i
mer än 140 länder. Detta gör osstillen
av de mest globala leverantörerna i vår
bransch, med en unik förståelse för
olika kulturer och olika teknologier.
• Kundrelationer.
Ericsson är byggt på långvariga relationer till kunderna. Tillsammans med
våra kunder har vi genomlevt flera
olika teknikskiften. Under resans gång
har vi fått en unik insikt i hur vi ska

Foto: John Banagan, D Redfearn,
Ken Tannenbaum, Antonio
Rosario/The Image Bank

fortsätta att stödja deras verksamhet.
Världens 10 största mobiloperatörer är
alla Ericsson-kunder. Det görs fler samtal via system vi levererat än via något
annat system i världen.

Ericsson dubbelt så stort som sin närmaste konkurrent.
• Division Multiservice Networks
Internet gör att telenäten måste byggas
ut. Ericsson hjälper sina kunder att bygga om dagens nät till morgondagens
flertjänstnät. Med Engine har Ericsson
tagit mer än 40 procent av marknaden
för sådana nät - i stark konkurrens med
ledande datakomleverantörer.

5. Vårt sätt att
arbeta
4- Varför är Ericsson ett unikt företag
att arbeta i?
• Vi befinner oss i teknikens framkant.
Vår innovationsförmåga är grunden till
Ericssons framgång och nyckelntillvår
framtid. Att arbeta i Ericsson är att
arbeta i kommunikationsteknikens
framkant. Det gör vårt företag till en
enastående arbetsplats. Flera decenniers satsning på forskning och utveckling har gjort vårt företag till en förstklassig grogrund för entreprenörer.
Överallt i företaget vårdar vi vårt innovationsklimat, ett klimat som i hög grad
är byggt på personlig frihet.
• Vi arbetar globalt.
Att arbeta i Ericsson innebär att vara del
i ett globalt team. Med länder i mer än
140 länder är Ericsson världens största

internationella arbetsgivare. Företaget
kan erbjuda praktiskt taget obegränsade internationella arbetsmöjligheter.
Vi har också en tradition att utveckla
våra egna chefer, genom att erbjuda
dem fantastiska möjligheter till personlig utveckling.
• Vi har skapat ett fantastiskt kunskapsbaserat nätverk.
Var först, bäst och kostnadseffektiv. Det
är de vägledande principerna för vårt
sätt att arbeta och stödja våra kunder.
Ericssons 100 000 anställda bildar tillsammans ett flexibelt, kunskapsbaserat
nätverk, nyckelntillvåra fortsatta framgångar i den mobila Internet-teknikens
framkant.

6. Våra
affärsdivisioner
• Vad är det Ericsson rent konkret
kan erbjuda sina kunder?
• Division Mobile Systems
Mobilitet är den starkaste drivkraften i
branschen. Vi är odiskutabelt ledande
på området. Inom mobilsystem är

• Division Consumer Products
Redan idag är mobiltelefonen den mest
spridda elektronikprodukten på konsumentmarknaden. Om ett par år kommer mobiltelefonen att gå om PC:n
som det vanligaste verktyget att gå in på
Internet. Ericsson är en av världens tre
största leverantörer av mobiltelefoner.
• Division Data Backbone and Optical
Networks
Den snabba tillväxten av Internet för
också med sig behov av kraftfullare
datanät och optiska nät. Ericsson har
lösningar för framtidens IP-dominerade nät och ett komplett kunnande inom system,tillämpningar,tjänster och
terminaler för sådana nät.
• Division Internet Applications
and Solutions
Genom sin unika kompetens inom positionering, säkra transaktioner och
meddelandetjänster är Ericsson en viktig drivkraft när det gäller tillämpningar
för Mobilt Internet. Vi erbjuder också
en plattform, "the Service Network" för
kostnadseffektiv drift av sådana tUllämpningar.
• Division Global Service
Ericsson erbjuder sina kunder hjälp att
bygga, driva och optimera sina nät.
Vi tillhandahåller också konsulthjälp,

kompetensutveckling och systemintegration. Vi är världens största leverantör av servicetillteleoperatörer.
• Övriga affärsområden
Ericsson är också verksamt inom
tillväxtområden som elektronikkomponenter, telekabel, företagskommunikation och försvarselektronik.

7. Ericsson som
investering
•> Det finns flera skäl att investera i
Ericsson. Här är några av de viktigaste just nu:
• Ericsson fokuserar nu sin verksamhet
på Mobilt Internet - en marknad som
växer oerhört snabbt. Om två år kommer fler människor att använda mobiltelefoner än fasta telefoner och året
därpå beräknas mobilt Internet vara
större än Internet via de fasta näten.
• Vårt företag har en mycket god position för att dra nytta av denna tillväxt,
eftersom vi är den ledande spelaren
inom mobilkommunikation. Mer än
80 procent av vår försäljning avser
mobiltelefoni i en eller annan form. Vi
är redan marknadsdominerande på
två av de just nu viktigaste områdena
inom Mobilt Internet; GPRS och 3G.
Också här är vi världsledande.
• Koncernens finansiella mål är mycket klara och ambitiösa. För 2000 förväntar vi entillväxti vår försäljning
med cirka 25 procent. Rörelsemarginalen förväntas ligga kring sextillsju
procent.

Lars-Göran Hedin
lars-goran.hedin@tme.ericsson.se
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strategi
Visst är strategier viktigt - att hariktningoch mål. Men alla landar inte
där man tänkt sig. Vissa ligger fel i tiden och andra är bara helt enkelt
fel. Tre personer somtidigarehaft ledande befattningar inom Ericsson
berättar om sina erfarenheter på området.

Om guldkorn och missar
Björn Svedberg har suttit i Ericssons styrelse i 21 år och arbetat
inom företaget i sammanlagt 36 år.
Fram till 1997 var han koncernchef
för S-E-Banken. Idag sitter han i
bland andra Investors, Saabs,
Sprays och Gambros styrelser.

eftersom marknaden förändrades och
standardiseringar infördes, blev den
här satsningen olönsam. Vi kom att
konkurrera med de stora datajättarna
och bestämde oss därför att snabbt
ändra kurs och sålde därför verksamheten till Nokia.

Vilken av dina strategier, är du mest
nöjd med?
- 1 början av 70-talet var jag överingenjör på Ericsson och arbetsledare för en
grupp. Alla var inte överens om att vi
skulle satsa på AXE-systemet, men det
var min bestämda uppfattning och det
visade ju sig vara en väldigt bra satsning.
- Jag är också nöjd med att vi under
min tid som VD kom in på bred front i
Europa, bland annat i Frankrike och
Italien.

Någon rolig anekdot?
- Ja, efter att vi sålt av Information Systems ringde jag min dåvarande chef
och konstaterade att det som hänt "i
alla fall var en bra management-kurs".
Han muttrade något om att jag inte
borde göra om den.

Och minst nöjd med?
- I början av 80-talet satsade Ericsson
på an utveckla PC-datorer inom divisionen Information Systems. Men allt

Varför är det viktigt med strategier?
- Det är viktigt att sluta upp kring ett
mål och veta vart man är på väg. När
marknaden förändras måste företaget
ibland ändra kurs, men det gäller att
inte ta några förhastade beslut. Om en
strategi ska fungera måste den förstås
av och förankras hos alla medarbetare.
Kommunikation är A och O.

Carl Wilhelm Ros, är vad man
brukar kalla ett styrelseproffs.
Sitter i sju olika styrelser, bland
andra SEB, NCC, Astra Seneca, Assi
Domän och LKAB. På Fram Fab är
han styrelseordförande. På Ericsson var han ekonomidirektör före
Sten Fornell.
Vilken av dina strategier är du mest
nöjd med?
- Jag vill inte nämna någon specifik
strategi. Men rent allmänt kan jag säga
att en strategi är självklart viktig, men
det allra viktigaste är att ha duktiga
ledare som kan motivera sina medarbetare att jobba mot gemensamma
mål. Det gäller att satsa på individerna
som ska genomföra förändringarna.
Vilken av dina strategier är du minst
nöjd med?
- Satsningar på alltför komplexa och
avancerade administrativa styrsystem,
som exempelvis stödsystemet för
AXE:n. Systemen får inte bli så krångliga att ingen förstår dem.
Någon rolig anekdot om en strategi
som inte lyckades eller kanske infriades tidigare än vad du trodde?
- En klassiker är satsningen på det papperslösa kontoret i början av åttiotalet.
Vårt mål var att i slutet av åttiotalet
skulle papper vara ovanligt - men det
verkar ju fortfarande vara avlägset.
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Är det viktigt med strategier? Varför?
- Det är viktigt att inte låsa sig till en
strategi, man måste alltid ha alternativa
lösningar. I synnerhet i en snabbt föränderlig teknik- och telekomvärld.
- Därför satsade vi under min tid på
ett scenarioarbete - där vi just utvecklade olika framtidsscenarier, som handlade om vad vi och andra trodde skulle
hända inom teknik och telekombranschen.

Jan Stenberg, var VD för Ericsson
Telecom mellan åren 1988 och
1994. Är idag VD för SAS.
Vilken av dina strategier är du mest
nöjd med?
- De bästa strategierna var nog på
marknadssidan. Exempelvis att vi år
efter år i underläge lyckades kämpa
emot nationalistiska krafter i Brasilien,
Mexiko, Spanien och Frankrike och till
sist stå som segrare med framgångsrika
dotterbolag i nya expansiva telekommiljöer.
Några mindre lyckade strategier?
- Min strategi att avveckla "himmelska
mumset" i Midsommarkransen. (Representationsmatsalen, reds. anm). En
lysande idé, men omöjlig att realisera
för den stred mot den mänskliga naturen. "You cannot win them all, stupid!"
Kan du dela med dig av någon rolig
anekdot?
- Björn Svedberg och jag skulle köpa ut
den lokala majoritetsägaren i ett samarbetande bolag. Vi skulle förhandla
pris och hade förberett oss väl med ett
"sista bud" i rockärmen. Då kommer
motpartens förhandlare, en rimligt
stöddig typ, och utan att känna på oss,
lade sitt bud på bordet. Men han hade
räknat fel - hans pris var bara hälften av
vårt sista bud.
- Vi tittade på varandra och gnällde
lite, men han sade att det var hans sista
bud och då var vi ju inte sämre förhandlare än att vi tog det. Härav lär:
förbered dig väl, stäm av din taktik,
gå helst inte ensam och ha inte för
bråttom.
Varför är det viktigt med strategier?
- Mål utan bakomliggande strategier
och hur de ska uppnås är meningslösa.
Ibland går det dock också bra med
taktik. Vägen till målet är ofta krokig.

