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Tysk order
på Mobitex
Ericssons system för mobil
datakommunikation,
Mobitex, har erövrat ännu en
viktig marknad. Denna gång
är det en ny operatör i Tyskland som ska bygga ett landstäckande Mobitexnät.
—
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75 år med
radioteknik
En hel mansålder har gått sedan Ericsson började arbeta
med radioteknik. I år firas
därför 75-års jubileum hos
affärsområde Radiokommunikation. Det har hänt
mycket inom radio sedan
starten 1919.
^ Ä
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En titt in i
minifabriken
Ericssons nya fabrik för tillverkning av mikrokretsar
kallas av fackmän för "minifabben". Denna anläggning i
mini-format har kostat 1 miljard, men är liten om man
räknar antalet anställda där.
Däremot är utbildningsnivån
hög på fabriksgolvet. «a m

Le och trivs
på jobbet
En arbetsplats med humor är
en effektivare arbetsplats.
Det kan låta självklart, men
det är ändå ett faktum värt
att lyfta fram. Det anser Bertil Neuman, som skrivit
en bok i ämnet.
9ft

Malaysia är en av Ericssons viktigaste marknader for mobiltelefoni.

Genombrottet för en ny teknik. En av de största
radioorderna någonsin. En beställning från
Malaysia ökar Ericsons chanser att bli ledande på
ytterligare en intressant radiomarknad.

Beställningen gäller ett radiobaserat fast telefonnät som gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt bygga ut telekommunikationerna i landet.
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Skaffa dig Rittals Startpaket
med nyttiga trycksaker, så får
du enkelt och smidigt tillgång
till vårt breda program av
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5 Byt ut den svaga länken• • •
^Uppgradera 386SX:an i din Compaq, Toshiba,
IBM m fl till en IBM 486SLC2 och
«w fä upp till 450% bättre CPU-prestanda.

Apparatskåpssystem
19"- elektronikinbyggnadssystem
Apparatskåpsklimatisering
Strömfördelningskomponentcr
Dataöverföringskomponenter

HÄRDDISK AU

,

upp till 520MB till notebooks/laptdpS

Skriv namn, adress och "Startpaketet" och
faxa till 0431-83130 så kommer det som ett
Rittal Scandinavian ab, 262 71 Ängelholm.
Tel 0431-821 00. Fax 0431-831 30.
Stockholm 08-680 74 00. Göteborg 031 -28 90 80.

Ring. och beställ Vår nya

Cå över till det perfekta

-ff/TTRL

ÖNHH

. .tel,
fax

D A T A S E R V I C E

för snabbare exekvering
av Powerview...
Digital använde Powerview från Viewlogic Systems när man utvecklade
Alpha-arbetsstationerna. Powerview är en komplett utvecklingsmiljö for
avancerad elektronikkonstruktion på arbetsstationer.
För att kunna kombinera nya "spjutspetsverktyg" med befintliga verktyg
ställs stora krav på utvecklingsmiljön. Powerview är baserat på standarder och
erbjuder en mängd olika bakplan i en öppen och konfigurerbar miljö. Detta
gör det möjligt att kombinera egenutvecklade verktyg med verktyg från
olika leverantörer, effektivt och säkert.
0 Simulering och verifiering.
ViewSim/VHDL, VCS, Verilog-XL, LSim, MOTIVE, ViewSpice,
Saber, PSpice, HSpice m fl.
• Syntes.
ViewArchitect, ViewState, ViewFSM, ViewTest, ViewSynthesis,
SilcSyn, Design compiler m fl.
• Data Management.
PowerFrame, Sherpa, R C S m fl.
• PCB.
Scicards, Visula, Bordstation, Allegro, DDE-IPL, Cadnetix,
Pads m fl.
Vill du veta hur Viewlogic kunde hjälpa Digital, eller hur vi kan
hjälpa dig att utveckla morgondagens elektronik, så kontakta oss på
något av följande sätt.
Email: Jens_Joren_Tybo @ viewlogic.com
Telefon: 08-623 67 30
Fax:
08-96 26 59

Utvecklad
med
Powerview

VIEW/6^
Viewlogic SystemsBox 955 • Sollentunavägen 15 • 191 29 Sollentuna

All products mentioned in this document are either trademarks or registered
trademarks of their respective companies.
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Stellan visar vägen till
bra informationssystem
Stellan Nennerfeldt på Ericsson Radio Systems har f a t t en spännande uppgift av koncernens teknikchef Anders Igel. Han Mir
nämligen ansvarig för informationssystem och informationsteknologi - IT - i den omorganiserade koncernledningsfunktion teknik.
- Det finns mycket att göra på det här området, säger Stellan till
Kontakten. Ericsson, som är ett världsledande företag inom IT har
hittills inte alltid varit särskilt duktigt på att utnyttja informationsteknologins möjligheter i sin egen verksamhet.
Idag arbetas det mycket med att förbättra
de olika verksamhetsprocesserna inom
Ericsson. En kritisk del av det arbetet är
ofta att skapa en bättre informationshantering och att finna vägar att effektivt förädla den information som ska hanteras. För
att klara det krävs en bra infrastruktur i
botten. En sådan infrastruktur saknas i
många fall.
- Därför måste vi nu börja bygga framtiden informationssystem inom Ericsson
från grunden. Vi måste starta från nollpunkten, annars är risken stor att vi hamnar snett, förklarar Stellan Nennerfeldt.
Stellan är ansvarig för de här frågorna inom affärsområde radiokommunikation
och sedan 1 oktober också koncernansvarig för IT, som informationssystem/informationsteknologi brukar kallas i dagligt
tal.
Skomakarens barn
- Ericsson är ju egentligen ett IT-företag,
och därtill ett av de ledande i världen, fortsätter Stellan. Telekommunikation är ju en
av de allra mest vitala delarna i moderna
IT-lösningar. Koncernen tar fram och säljer alltmer sofistikerade lösningar på området, men i vårt eget arbete är vi långt
ifrån lika duktiga.
- Här kan man verkligen tala om att
"skomakarens barn inte går i de bästa
skorna". Därför finns det en enorm potential till förbättringar och den potentialen
ska vi nu utnyttja ordentligt, lovar Stellan.
- Det första som behöver ses över ordentligt är den infrastruktur för informationshantering som finns inom koncernen
idag. Med det menar jag i princip alla de
system för informationshantering som vi
utnyttjar, men framför allt de som går på
tvären genom bolaget, helt oberoende av
organisationsgränser och liknande.
Fyra viktiga punkter
Stellan listar fyra viktiga punkter som han
snabbt vill ta sig an:
• Att se till så att de olika nätverk för informationshantering som vi utnyttjar verkligen kan kommunicera med varandra.
• Att förbättra vår elektroniska post, det
vill säga ta fram en kraftfullare och modernare efterföljare till memo.
• Att skapa en enhetlig elektronsik dokumenthantering inom koncernen.
• Att öka informationssäkerheten - både
vad gäller behörighet och skydd mot förlust av data).
- Det är fyra punkterna utgör fundamenten i det arbete vi nu ska sätta igång.
Gemensamt för dem alla är att de har oerhört stor betydelse för koncernens konkurrensförmåga. Det finns med andra ord

"Det finns
mycket att
göra inom
Ericsson på
det här
området"
mycket att tjäna på effektivare och säkrare
informationshantering.
Standardisering är en annan viktig fråga
för Stellan. Han betonar att det nu verkligen ska sättas ett antal koncerngemensamma standards på området. Samtidigt vill
han dock begränsa det arbetet till att enbart omfatta åtgärder som befrämjar konkurrenskraften.
- Innan vi lägger ner arbete på att standardisera IT-lösningar måste vi fråga oss
om de verkligen är av strategisk vikt för
koncernen. Standardisering kan annars lätt
bli ett självändamål och inte leda oss vidare. Arbetet måste begränsas om vi ska ha
någon chans att reformera informationssystemen inom hela Ericsson.
Tre grupper
Informationssystem är ett begrepp som
kan vara oklart för många. Därför vill
Stellan dela in IT i tre huvudgrupper , för
att göra det hela lite mer konkret och lättförståeligt.
- Först har vi de produktanknutna stödsystemen. Det kan t ex vara olika utvecklingsverktyg. Stellan vill betrakta dessa
som en del av de produktfamiljer där de
utnyttjas. Systemansvaret bör ligga på
dem som har ansvaret för produkterna.
Nästa stora grupp är funktionella av mer
allmän natur, till exempel system för order-, lager- och fakturahantering; system
för ekonomisk kontroll; datasystem för löner och så vidare.
- I den här gruppen är behovet av standardisering och samordning ofta stort.
Sådana system som kan bidra till ökad
konkurrenskraft ska standardiseras i långt
högre grad än tidigare.
Lokala system
Den tredje gruppen är funktionella system
som bara används mer lokalt. De ska skapas och köpas in av de enheter som använ-

Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin,

tel: 08-719 95 86
Redaktör: Lars-Göran Hedin,
tel: 08-719 98 68, fax: 719 19 76,
memo: LMELGH

Stellan Nennerfeldt är ny ansvarig tor Informationssystem och informationsteknologi i
den omorganiserade koncernledningsfunktion teknik.
Foto: Peter Nordahl

der dem, men också här måste man ta hänsyn till de regler för rT-standardisering
som koncernen fastställt. Investeringar i
sådana system måste behandlas som varje
annan investering, det vill säga de måste
ge en avkastning, antingen i ökad produktivitet, kortade ledtider eller kvalitet.
- Vi har proffs inom koncernen som ska
stå för den standardiserade infrastrukturen
och som kan hjälpa till att ta fram bättre
system inom alla tre grupperna, framhåller
Stellan. Han tänker då främst på den nya
kärnenheten för informationsteknologi,
EIT, som kommer att få en alltmer viktig
roll i framtiden.
TQM
- Bättre informationssystem kan användas
som bråckjärn för att effektivt rationalisera Ericssons verksamhet. Därför går arbetet med att se över det här området hand i
hand med koncernens satsning på TQM,

Redaktionssekreterare: Pia Rehnberg,
tel 08-719 78 69, memo: LMEPRG
Distribution: Birgitta Michels,

tel: 08-719 28 14
Layout: Paues Media AB, Stockholm

Total Quality Management, menar
Stellan.
- Precis som med TQM gäller det nu att
söka upp de bästa lösningarna för olika
uppgifter och att sedan se till att de verkligen blir spridda i koncernen. Klarar vi det,
har vi nu en verklig chans att förbättra oss
på området, men vi ska samtidigt akta oss
för att försöka välta allt vi har idag över
ända.
Prioriterade områden
Istället vill Stellan välja ut ett sparsmakat
urval av verkligt kritiska områden och
börja där.
- Vi ska bygga om i farten, genom evolution snarare än revolution. Då kan vi dra
nytta till den "installerade bas" av kunskap
som vi har för olika system och lösningar.
Och viktigast av allt är att koppla rT närmare till hur Ericsson arbetar.
Lars-Göran Hedin
KONTAKTEN ges ut av:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
HF/LME/DI
126 25 STOCKHOLM
Tryck: Aftonbladet Civil, Göteborg, 1994
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Genombrott
för Mobitex
i Tyskland
Det tyska konsortiet
Gesellschaft fur
Datenfunk mbH - GfD har valt Ericssons
Mobitexteknologi för
det landstäckande mobildatanät som företaget nyligen fick licens
för. Ordern innebär ett
genombrott pä den viktiga tyska marknaden.
Affären med GfD beräknas vara
värd 500 miljoner kronor. Den
omfattar leverans och installation av ett komplett Mobitexnät.
Nätet ska vara klart att erbjuda
de första tjänsterna under nästa
vår. GfD planerar att investera
totalt 2,3 miljarder kronor i det
nya nätet och i nya datatjänster.

- Vi har valt Mobitex eftersom
den är en teknologi med ett flertal europeiska referenser, förklarar Friedel Tischler, VD på GfD.
Det finns idag ett stort utbud
av radiomodem, anslutningsprodukter och tillämpningar för Mobitex. Användare över hela världen har visat att produkterna fungerar bra och att tillämpningarna
är lönsamma investeringar. Vi
ska försöka få en flygande start
på den tyska marknaden genom
att lära oss av alla de Mobitextillämpningar som redan finns i
Europa, säger Tischler.

Basstationer och växlar
Ericsson ska leverera och installera alla basstationer och växlar
till det nya nätet.
- Ericsson GmbH har i tidigare
affärer med oss visat sin förmåga

att hantera stora projekt, förklarar Friedel Tischler. Så för oss
var det naturligt att låta Ericsson
vara totalleverantör av nätet.
- Vi är mycket nöjda med att
ha fått den här ordern eftersom
GfD-konsortiet representerar ett
flertal mycket krävande kunder
inom energi- och telekom-sektorn, säger Göran Bemtson, chef
för affärsenheten för mobildata
på affärsområde Radiokommunikation. För europeiska användare kommer detta att betyda
större Mobitex-täckning i Europa. Operatörerna kommer att
kunna binda samman sina nät
och till fullo utnyttja internationell roaming.

Stormarknad
GfD förutspår att det finns
600.000 användare på den tyska

Mobitex sprider sig på den europeiska kontinenten. Nu får också
tyska åkerier, taxirörelser och andra tillgång till denna form av mobil
datakommunikation.

marknaden år 2.000. För att ha
ett försprång på den marknaden,
tänker den nya operatören bygga
upp sitt nät snabbt.

1.500 basstationer
Den första fasen, där de första
tjänsterna blir tillgängliga under
våren 1995, kommer att täcka
Rhen-Ruhr-regionen och större
befolkningscentra, industriområden och motorvägar. I april 1996
ska nätet täcka 60 procent av den
tyska befolkningen och när det är

En milstolpe för
Ericsson i Ungern
Ericsson Technika Kft i
Ungern har tecknat ett
kontrakt med Monor
Telephone Company för
leverans av AXE-system,
kraftutrustning och
korskopplingar. Kontraktet är värt 64 miljoner
kronor (HUF 800 miljoner).
Monor Telephone Company är
ett ungerskt-amerikanskt samriskbolag som innehar en av koncessionerna som har delats ut till
privata företag för lokal telefoni i
Ungern.
- Eftersom detta kontrakt är
det första från en privat operatör
är kontraktet en milstolpe för
Ericsson i Ungern, säger Gunnar
Grahn på Market Operations
Europe inom affärsområde Publik Telekommunikation.
Den ungerska kunden är den

Nytt ramavtal med
Liaoning

regionala teleoperatören i Monor-området i närheten av Budapest.

3 1 byar får telefon
1 och med detta kontrakt kommer
31 byar i området att få sitt behov
av
telefoni
tillgodosett.
Installationerna kommer att påbörjas i september i år och den
första fasen skall vara klar före
årsskiftet. De återstående abonnentlinjema skall vara installerade i juni 1995.
Som en av de ledande leverantörerna av telekommunikationsutrustning i Ungern bidrar Ericsson till den snabba moderniseringen och utbyggnaden av landets fasta och mobila publika telenät. Till dags dato är en halv
miljon AXE-linjer i drift.

Första AXE-ordern 1989
Tidigare i år fick Ericsson en order på ett RASlOOO-system. Ett

Behovet av utbyggda telekommunikationer är enormt i Ungern.
Fortfarande är det många som måste förlita sig på telefonautomater.

radiobaserat abonnentnät. som
skall täcka Budapest-området.
Ericsson har också levererat
två av landets mobiltelefonisystem, NMT 450 och GSM.
I slutet av 1960-talet gjorde
Ericsson den första affären i

Teleexpansion i Oman
Ericsson har fått kontrakt på ett totalprojekt i Oman värt cirka 200 miljoner SEK.
Kontraktet avser utbyggnad av telenätet
på den omanska landsbygden och leverans av produkter kommer att ske från affärsområdena Företagskommunikation
och Nät samt Publik Telekommunikation. Beställare är GTO, General Telecommunication Organization, teleoperatören i Oman.

färdigbyggt, i slutet av 1997, ska
80 procent av den geografiska
ytan och 90 procent av befolkningen i Tyskland ha täckning.
Nätet kommer då att omfatta mer
än 1.500 basstationer.
Bakom GfD-konsortiet står
bland annat de tidigare Ericssonkunderna Mannesmann, Compagnie Financiere pour le Radiotelephone (COFTRA) och RAM
Mobile Data,
Mobitex finns idag i drift i mer
än tolv länder i fyra världsdelar.

- Med detta kontrakt stärker Ericsson
sin position i Gulf-området, säger Gustav
Magnusson, Market Operations Asia and
the Middle East inom affärsområde
Publik Telekommunikation.
Kontraktet omfattar att utveckla, projektera och bygga en total telekommunikationslösning, baserat på Ericssons
AXE-växlar och transmissionsutrustning.

Ungem. 1989 kom första beställningen av AXE.
Sedan 1991 har Ericsson ett
bolag i Ungem. Där arbetar cirka
450 personer och VD för bolaget
är Istvan Födor.
Josephine Edwall-Björklund

Ericsson har tecknat ett ramavtal om utökning av telekommunikationsnätet i Liaoning-provinsen i Folkrepubliken Kina.
Värdet uppgår till 1,5 miljarder
kronor.
Avtalet omfattar leverans av
AXE-utrustning,
intelligenta
nät, mobiltelefonisystem och
transportnätsprodukter baserade på SDH-teknologi (Synchronous Digital Hierarchy). Avtalet omfattar även leverans av
ATM-utrustning för den nya
generation teletjänster som kräver höga överföringshastigheter. Leveranserna är fördelade över en tvåårsperiod med
start 19%. Diskussioner om finansiering kommer att påbörjas
inom kort.
Detta är det fjärde ramavtalet
som Ericsson tecknat med
Liaoning Post and Telecommunication Administration.

Landmobilradio till Korea
Ericsson ska leverera ett EDACS landmobilradiosystem till Korea Electric
Power Company, KEPCO. Systemet ska
utnyttjas för att förbättra servicen till elnätet i Seoul-området. KEPCO ser installationen av detta EDACS-system som ett
första steg i en uppgradering av företagets
landstäckande kommunikationssystem.
Samsung Electronics Corporation of
Korea är ansvarigt för kontraktet, men det

är Ericsson som ska leverera utrustning
och underhållstjänster. Fyra basstationer
ingår i leveranserna.
- Det här kontraktet är början till ett
långvarigt samarbete, säger Staffan
Svensson, vice VD för Land Mobile Radio International inom Ericsson Radio.
- Vi är övertygade om att våra globala
framgångar som leverantör till kraftbolag
kommer att upprepas också hos KEPCO.
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Jättekontrakt
från Malaysia

Digitalt till
Malaysia
Ericsson har fått en stor beställning på utrustning för digital mobiltelefoni i Malaysia.
Ordern är värd 350 miljoner
kronor. Beställare är Celcom
Cellular Communications Network.
I och med denna order blir
Ericsson huvudleverantör av
utrustning till Celcoms digitala mobiltelefonsystem. Systemet opererar på 900 MHz-bandet. Tidigare driver Celcom ett
analogt E-TACS-nät med
drygt 350.000 abonnenter. Här
har Ericsson också varit huvudleverantör.
Genom att nu bygga ut ett
digitalt system kan Celcom
öka sin nätkapacitet avsevärt.
Investeringen är en del av Celcoms planer att helt digitalisera infrastrukturen i sina telekommunikationer. Detta blir
Malaysias första helt digitala
telefonnät.

Malaysia är en av Ericasons viktigaste marknader i Sydostasien. Nyligen fick Ericsson Radio
ett kontrakt på leveranser av ett fast cellulärt
nät för 3,4 miljarder kronor. Nätet, som är baserat pä standarden
AMPS/D-AMPS, innebär
premiär för en helt ny
service, där radiokommunikation ersätter kabel i abonnentnätet.
Det första område i Malaysia
som får den nya servicen är semesterön Langkawi. Där har redan en växel och två radiobasstationer installerats. Nu påskyndas
arbetet på ön så att man i december ska kunna ge åtminstone
5.000 abonnenter telefonanslutningar till sina hem eller kontor.

Ericssons system för att bygga
fasta nät med cellulär radioteknik är helt automatiserad. Det använder den senaste TDMA-teknologin (Time Division Multiple
Access) för att kunna möta de
nya kraven från det publika nätet. Till en början kommer nätet
att använda både analog och digital teknologi, men det långsiktiga målet är att helt gå över till
digital teknik.
Vijay Kumar, VD på Syarikat
Telefon Wireless (STW), som
beställt systemet, framhåller hur
snabbt ett sådant här system kan
installeras:
- Det fasta cellulära nätet kan
därför snabbt möta den stora efterfrågan. Detta nya sätt att erbjuda teletjänster är dessutom ett
kostnadseffektivt alternativ jämfört med traditionell trådbunden
telefoni.
Genombrott
- Det här är ett avgörande genombrott för AMPS/D-AMPStillämpningen i ett fast cellulärt
nät, kommenterar Kurt Hellström, chef för affärsområde Radiokommunikation.
- När STW nu ställer sig i spetsen genom att föra in den nya
teknologin i Malaysia, kommer
denna order säkert att fungera
som ett riktmärke när det gäller
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AXE till Sichuan

Malaysia är ett av de länder I Sydostasien där Ericsson haft störst framgångar Inom mobiltelefoni. Nu ska
radioteknik också användas för att bygga ut det fasta telefonnätet I landet.

radiokommunikation i det fasta
nätet i Asien-regionen.
Att kunna ha trådlös telefoni
till hemmet eller arbetet betyder
ett stort steg framåt. STW-projektet är ett av världens största i
sitt slag. Man tror att fast cellulär
telefoni kommer att gynna tillväxten av telekommunikationer i
såväl Asien som Sydamerika.
- Vi ser det som en förmån att
Ericsson valts att utveckla dessa
produkter för den malaysiska
marknaden, säger Olle Ulvenholm, Ericssons chef i Malaysia.
Uppbyggandet av ett fast cellulärt nät är ett viktigt led i regeringens "Vision 2020" program
och vi är stolta över att Ericsson
kan få bidra.
Koncernen har tidigare levererat "vanliga" mobiltelefonsystem enligt AMPS/D-AMPS standarden till många länder. Fler än
fem miljoner i 25 länder över hela världen betjänas nu i sådana
system från Ericsson, som är
världsledande leverantör med 32
procent av den nordamerikanska
marknaden och 56 procent i övriga världen.

Koncernen etablerad
i Malaysia sedan '65
Ericsson har funnits i Malaysia sedan 1965 och där
bedrivit ett långsiktigt samarbete med operatören Jabatan Telekom Malaysia.
Nu arbetar koncernen tillsammans med Telekom
Malaysia Berhad, som leverantör av digitala AXE-växlar
och mobiltelefonsystemet
ATUR, som bygger på
NMT450. Andra viktiga kunder är Celcom (Cellular
Communications Network),
som driver ett mobiltelefonsystem enligt E-TACS standard och Mobikom, som driver ett digitalt mobiltelefonsystem (D-AMPS).
Koncernens verksamhet i
Malaysia drivs genom två
olika bolag, Ericsson Telecommunications Sdn Bhd
och Perwira Ericsson Sdn
Bhd. Båda är samriskbo-

Ericsson ska leverera AXE-utrustning, kraftutrustning och
driftstödssystem till den kinesiska provinsen Sichuan. En
avsiktsförklaring för ett ramavtal om dessa leveranser
tecknades
nyligen
med
Chongqing Telecom Bureau i
Kina. Leveranserna kommer
att omfatta utrustning för ca
1,3 miljarder kronor.
Chongqing Telecom Bureau
är den publika teleoperatören i
Chongqing, som är en av de
största städern ai Sichuan-provinsen i sydvästra Kina. Provinsen, som har 111 miljoner
invånare är den folkrikaste i
Kina. Det nya avtalet stärker
Ericssons positioner i denna
provins.

Mexikansk
fabrik såld

lag tillsammans med det
malaysiska företaget Lembaga Tabung Angkatan Tentera.
De två företagen arbetar i
nära samarbete med varandra och har tillsammans
700 anställda. Merparten
är högutbildade ingenjörer
och kvalificerade tekniker.

Ericsson har sålt sin kontrollerande andel av det mexikanska
kabelföretaget
Conductores
Latincasa S.A. de C.V. Köpare
är en lokal mexikansk industrigrupp.
Latincasa, som har huvudkontor i Mexico City och tillverkning i San Luis Potosi har
en omsättning på 650 miljoner
kronor och 1.200 anställda.
Med försäljningen har koncernen nu avyttrat den sista av de
kabelfabriker som tidigare drivits i latinamerika. Köpesumman för Latincasa är 450 miljoner kronor, vilket ger Ericsson en reavinst på närmare 240
miljoner.

Libanon köper GSM-nät

Lithauen 111-e med AXE

Ericsson har fått beställning på leverans
av ett landstäckande GSM-nät i Libanon.
Kontraktet är tecknat med det libanesiska
företaget F.T.M.L. och ministeriet för
publika telekommunikationer. Det är ett
s k "Bygg, operera och överför-kontrakt", vilket innebär att nätet ska byggas,
drivas och efter en tid överlämnas till
kunden. Bakom bokstäverna "F.T." i
F.T.M.L. står France Telecom.

LM Ericsson A/S i Danmark har fått en
order från Litauen på leverans av AXEutrustning, SDH-baserade transportnätsprodukter och optisk fiberkabel. Beställare är Telekomas, den publika teleoperatören i landet. Det totala värdet på ordern
är 22 miljoner kronor.
I och med detta kontrakt har Ericsson
sålt AXE-systemet till inte mindre än 111
olika marknader i världen. Andra nytill-

Nätet ska tas i drift i december 1994
och till att börja med kunna betjäna
30.000 abonnenter.
Libanon är ett av de första länderna i
Mellanöstern-regionen som låter installera GSM-nät.
Moderniseringen av telekommunikationerna är ett viktigt led uppbyggnaden
av landets infrastruktur efter många års
inbördeskrig.

komna marknader för AXE är t ex Qatar,
Sydafrika, Laos och Andorra.
Ericssons danska huvudbolag, LM
Ericsson A/S har ansvaret för koncernens
verksamhet i Litauen. Kontoret, som etablerades i Vilnius för ett år sedan, är under dansk ledning. Medarbetarna är lokalt
anställda. Detta är dock inte koncernens
första etablering i landet - telefonutrustning levererades till Litauen redan 1919.

iCL

Att ensam skulle vara
stark är en ren lögn
I framtiden kommer personlig framgång allt mer att mätas i vår förmåga att bidra till
gruppens prestationer. I takt med att våra organisationer blir plattare och
affärsprocesserna förnyas måste vi utvecklas från ensamvargar till lagmedlemmar.
Det klarar vi inte utan nya hjälpmedel och verktyg.
Lyckligtvis finns de verktygen redan idag.
TeamWARE Office är en komplett familj klient-server grupprogram som gör att
du kan använda dina vanliga applikationer samtidigt som du får alla de nya verktyg du
behöver för att öka gruppens produktivitet.
Team WARE Mail låter dig kommunicera fritt både inom och utanför din
organisation. TeamWARE Forum låter dig snabbt sprida information till stora grupper.
TeamWARE Library ger dig dokumentkontroll och låter dig lagra olika mallar.
Team WARE Flow ser till att arbetet flyter och att dina tidsplaner håller. TeamWARE
Calendar håller reda på lokaler och resurser.
Du kan fritt kombinera alla funktionerna och enkelt växla mellan dem genom att
peka och klicka med musen.
Så letar du verktyg som ska stödja dig i din roll som lagledare ska du kontakta
närmaste TeamCenter. Då berättar vi mer om TeamWARE Office och dess positiva
inverkan på samarbete och produktivitet.

Team

TeamWARE Office är en familj produktivitetshöjande verktyg för arbetsgrupper och företag oavsett storlek. Här ingår
elektronisk post, anslagstavlor, kalender, dokumenthantering och ärendehantering.
Nu även stöd för Novell NetWare NLM.
ICL, tel: 08-793 7000.
Atfaskop Partirar, Gävle, tel: 026-14 26 00. Göteborg, tel: 031-49 07 70. Halmstad, tel: 035-18 S3 SO. Huskvarna, tel: 036-14 91 60. Karlstad, tel: 054-12 06 00.
Malmö, tel: 040-30 50 30. Stockholm, tel: 08-704 25 05. Sundsvall, tel: 060-17 42 40. Västerås, tel: 021-83 03 00. Växjö, tel: 0470-283 70. Örebro, tel: 019-26 10 60.
Kontorslandslaget, Bollnäs, tel: 0278-133 25. Borlänge, tel: 0243-882 64. Borås, tel: 033-12 50 50. Eskilstuna, tel: 016-11 03 50. Gävle, tel: 026-18 81 10. Helsingborg,
tel: 042-14 41 25. Kalmar, tel: 0480-104 24. Karlskrona, tel: 0455-280 70. Katrineholm, tel: 0150-781 20. Kristianstad, tel: 044-12 32 35. Linköping, tel: 013-21 20 40.
Luleå, tel: 0920-23 06 00. Skellefteå, tel: 0910-362 00. Skövde, tel: 0500-41 75 70. Solna, tel: 08-764 97 00. Sundsvall, tel: 060-15 77 33. Umeå, tel: 090-18 21 50. Västervik,
tel: 0490-374 75. Örnsköldsvik, tel: 0660-556 60. Östersund, tel: 063-12 46 85. Extenda AB, Stockholm, tel: 08-662 84 50. Intron Service AB, Visby, tel: 0498-24 80 90.
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Information
knows no limits

Kontatkten nr 14 1994

Produktionschef Lorenz Hansson flankeras av sina sektionschefer
för fasta installationer, Gustav Tideman (t v), och för mobila installationer, Mats Odevik (t h), vid ett bord för kaWagemorrtering.
Foto: AH Öst

En udda
enhet
som fyller
ett stort
behov
De är kanske lite udda i Ericssonkoncernen, men de
fyller ett stort behov genom att knyta ihop olika
produkter och system.
- Det främsta syftet med vår verksamhet är att utföra tumkey-installationer som knyter ihop många
Ericsson-produkter, säger Lorenz Hansson, produktionschef för Järfalla-enheten inom affärsområde
Ericsson Business Networks (EBC).
Enheten sysselsätter 50 personer i
verkstaden och 100 resemontörer. De senare har hela världen
som arbetsfält och jobbar inte bara för EBC utan även för Ericsson
Radio Systems (ERA), Ericsson
Radar Electronics (ERE) och
Försvarets Materielverk (FMV)
samt flera andra externa kunder.
- Våra installatörer är, förutom
i Sverige, just nu ute i Tyskland,
Ryssland, Saudiarabien, Pakistan, Sydafrika, Ungern, Colombia, Kina och Japan, berättar
Lorenz Hansson och tilläggen
- Vad de installerar är tele- och
datanät, radio- och radarutrustningar samt basstationer för mobiltelefoni.
Enheten lyder under divisionen
Network Engineering, där Karl
Alsmar är chef. Det är en produktionsenhet under Per Bergs
Sverigeprojekt, för vars marknadsenhet man även gör huvuddelen av offertkalkyleringen.
Produktionsenheten har funnits
inom Ericsson sedan början av
60-talet men har under årens lopp
haft andra placeringar både orga-

Järfällaenheten
knyter ihop
Ericssons
produkter
nisatoriskt och geografiskt. Bland
annat har man tillhört ERA och
funnits i Kista innan man för fyra
år sedan flyttade till Järfälla.

Ericsson-flaggan vajar i toppen av Swesrteanlaggningen. intill ett antal färdigutmstade bandvagnar som
tår leveransfärdiga till forsvaret.
Foto: Kart-Evert Eklund

Traditionellt har försvaret varit
enhetens största kund, men den
civila sidan växer starkt.
Lorenz betonar dock att försvarsdelen kommer att utgöra en
stor del även de närmaste åren,
främst vad gäller radiolänkanläggningar som appliceras i transportabla enheter samt modifiering och utbyggnad av försvarets
telenät.

Statliga kunder
- Vi installerar el, tele, mekanik,
radio och radar, inklusive antenner, förklarar Lorenz. I bandvagnar monterar vi in utrustning för
ERE:s radar- och styrsystem till
robotsystem - det senare för
Bofors räkning.
Försvarets Materielverk köper
huvudsakligen radar- och kommunikationsutrustning inklusive
installation från Ericsson. Andra
statliga kunder på detta område är
till exempel Luftfartsverket, Rikspolisstyrelsen och Banverket.

Så fungerar Swesite
Swesite är en komplett teleanläggning med shelter, fundament
och mast och som inrymmer den teleutrustning som kunden
valt.
Swesite monteras komplett och färdig i fabrik, testas och
skeppas ut till användningsstältet där den installeras och idrtftsätts av tre man på två dagar. Endast kraft behöver anslutas, vilket gör Swesite till en enhet som lätt kan flyttas vid ändrade behov.

En viktig grundtanke i enhetens
affärskoncept är att installationerna görs i fabrik som fasta montage, till exemepel i ett "shelter"
(ett slags container), som sedan
lätt kan placeras ut i den tänkta
användningsmiljön.
- Det sparar stora pengar att
göra all installation av utrustningen på hemmaplan, sluttesta och
sedan skeppa ut den färdiga produkten. Man vet att det inte fattas
saker därute och behöver inte betala dyra traktamenten för montörer under lång tid.

Swesite storsäljare
En storsäljare som växte fram ur
detta koncept är Swesite, en färdig radiobasstation i ett shelter
med all utrustning på plats. Det
tar bara två dagar att montera en
Swesite på användningsplatsen,
inklusive en mast som monteras
på sheltems tak.
- Jämför det med att bygga och
installera ute i "bushen" så förstår
du lätt hur stora besparingar det
handlar om, understryker Mats
Odevik, sektionschef för mobila
installationer.
- Swesite kommer att vara basen i vår verksamhet de närmaste
åren, inflikar Lorenz.
Under de senaste två åren har
man byggt och installerat ett hundratal anläggningar. En större serie är under leverans till ERA för
ett mobiltelefonsystem i Colombia.

Bland annat på grund av den förväntade expansionen för Swesite
kommer Lorenz Hansson och
hans enhet att flytta senare i höst.
- Vi flyttar bara till Veddesta, i
stort sett tvärs över gatan från där
vi nu inryms hos CelsiusTech. På
den nya adressen Fakturavägen
får vi dubbelt så stora lokaler,
drygt 5 000 kvadratmeter, berättar Lorenz.

Mer personal
Lorenz tror att enheten kommer
att växa även personalmässigt
framöver, delvis tack vare Swesite.
- Det kan bli tal om produktion
av flera hundra per år, säger han.
Det kan därför bli aktuellt att
också flytta över några andra enheter till Veddesta, där man har
mark för att bygga ett kontorshus
i anslutning till produktionen om
så behövs.
Bland de funktioner Lorenz
också vill nämna är att man har
egen kompetens för starkströmsel och en mekanisk verkstad som
kan tillverka specialapplikationer
som behövs i installationsarbetet.
Samtidigt som Lorenz Hansson
gärna talar om expansionen på
den civila sidan, hoppas han att
man får utökade order från försvaret:
- Det skulle ge en bra grundbeläggning under flera år på vår
verkstad.
Alf Öst
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Ericsson Australia
- föregångare inom TQM
Ett av de bolag i koncernen som satsat hårdast
på TQM är Ericsson
Australia. Bolaget var
ett av de första som började driva TQM-projekt
tillsammans med kunden - ett koncept som
nu f å t t efterföljare på
flera andra håll.

Metricprojektet ett
samarbete
med Telecom
Australia

1991 blev ett märkesår för
Ericsson Australias TQM-satsning. Det var då de första förbättringsprojekten tillsammans med
Telecom Australia startade. Ett
av dem, ett projekt som kallats
Metric, var finalist i Ericssons
tävling om bästa förbättringsprojekt 1993.
Metric-projektet startades i december 1991. Det var ett av tre
projekt som då drogs igång i nära
samarbete mellan Telecom Australia och Ericsson. De båda företagen utsåg fem personer vardera som skulle ingå i förbättringsteamet. Som ledare utsågs
Wally Matysiak vid EPA.

- Vi började med en TQM-övning där vi kartlade hur samarbetet mellan oss fungerade. Sedan
fortsatte vi med en noggrann
kartläggning av alla delmoment i
reparationsprocessen. Vi använde traditionella TQM-verktyg
som fiskbensdiagram och flödesscheman och vi utsåg mätpunkter inne i processen. En databas
utvecklades för att samla in all
information vi på så vis kunde få
fram. Alla ledtider registrerades
och analyserades.
- Efter analys gick vi djupare
in på de problemområden som vi
tillsammans kunde identifiera.
I september 1993 avslutades
Metric-projektet. Då hade den
genomsnittliga ledtiden minskats
till 27 dagar.
- Därför nådde vi vårt mål,
som från Ericssons sida var att
överträffa kundens förväntningar. Kunden själv, kunde räkna in
avsevärda ekonomiska vinster.
Bland annat kunde antalet transceivers som hölls "i reserv" minskas från 500 till 300.
- Naturligtvis har det betytt
mycket för Telecom att de nu
kan ha en större andel av sin ut-

Minskade ledtider

I ett av Melbournes högsta kontorskomplex har Telecom Australia sitt
kontor.

- Vårt projekt har haft som mål
att minska ledtiden vid reparationer av transceivers, berättar Wally. Telecom upplevde att det tog
alldeles för lång tid för Ericsson
att åtgärda de AMPS-transceivers som man skickade in för reparation. Man efterlyste en avsevärd förbättring: Från 55 dagar i
genomsnitt ner till 30. Detta
skulle spara avsevärda kostnader
för båda parter.

rustning i arbete. Ingen tjänar
pengar på en transceiver som ligger på hyllan och samlar damm.

Förtroende
Vad har då Ericsson Australia
fått ut av det här projektet?
60.000 dollar har Metric kostat
att driva. En stor del har lagts på
resor för medlemmarna i teamet,
som kommit från olika delar av
Australien.
- Framför allt har vi utvecklat
ett starkare förtroende mellan
kunden och oss, understryker
Wally. Tidigare litade vi ofta inte
alls på varandras statistik, men
nu har Telecom förtroende för
våra siffror.
En annan vinst av projektet är
en stabilare reparationsprocess
där både den egna verksamheten
som transportapparaten blivit avsevärt förbättrad.

Krävs motivation
Wally Matysiak tvekar inte när
han understryker att det krävs ett
starkt partnerskap för att klara ett
sådant här projekt. Medlemmarna i teamet har fått djupa insikter
i varandras förhållanden. Det är
lärdomar som båda har nytta av i
framtiden.
- Det krävs också en stark motivation och en god TQM-atmosfär i företaget, men det har vi i
både EPA och Telecom Australia. Vi jobbar nu vidare tillsammans på olika vis. Målet är att nå
förbättringar på genombrottsnivå
inom EPA-s service- och reparationsverksamhet.

Lars Göran Hedin

EPA-s resa mot TQM
Alan Jones är kvalitetschef på Ericsson Australia, EPA. Det är han som
tillsammans med VD Kjell
Sörme leder företagets
satsningar på Total Quality Management. TQM.

- När Kjell kom hit fick
vårt kvalitetsarbete en
verklig skjuts i ryggen,
berättar Alan.
När Kjell Sörme tog över som
VD var en av hans första åtgärder
att kartlägga företagets kvalitetsarbete. Inom några månader hade
en mängd kvalitetsprojekt startats, med kvalitetschefen Alan
Jones som ledare. Ericssons kvalitetsmanual kom ut samtidigt
och var till god hjälp när ett kvalitetssystem definierades för
EPA. Alan Jones åkte till Sverige
för att diskutera kvalitet med affärsområdena och samlade på sig
underlag för hur kvalitetssystemet och organisationen av kvalitetsarbetet skulle se ut.

vi oss för att gå för ISO 9001 och
:h noggrant och bröts ned i ett antal
för att försöka ta hem det austraa- frågor kring olika kritiska områliensiska kvalitetspriset 1994. I den. En mer användarvänlig vaslutet av året kom TQM, som vi riant började utarbetas.
snabbt tog till oss. Vi satte upp
>p
- Samtidigt gick vi igenom de
fyra punkter som ledstjärna för
ör olika områdena som bedöms inEPA-s kvalitetsarbete:
om kvalitetspriset, the Australian
• Ledarskap för förändring
Quality Award, liksom Telecom
Australias självbedömningsmall.
• Kundfokus
En första omgång sådana själv• Ständiga förbättringar
bedömningar genomfördes och
• Allas medverkan
- Under detta tema körde vi en dummy-ansökan skrevs till
är kvalitetspriset, berättar Alan.
igång kurser och work-shops for
:t.
En ny omgång ledarutbildning
alla de högre cheferna i företaget.
år genomfördes utifrån koncernens
TQM var en vaknande jätte i vår
nya kvalitetsmanual. Cheferna
organisation, säger Alan.
fick en tredagarskurs under temat
"ledande förändring".
• 1992
a- Ett moment i kursen var att
Detta blev året då TQM etablerais alla fick nominera ett eget fördes på allvar. En TQM-matris
le bättringsprojekt. Detta ledde till
med visioner om vart EPA ville
t- en bred aktivitet överallt i företanå i sina viktigaste processer satnt get, ett verkligt uppsving för
tes upp. Process Management
iTQM-arbetet.
etablerades som en av de viktigaste metoderna i TQM-arbetet.
- Men vi fann också att företa- Och i september fick vi vårt
rt gets kvalitetsmål inte var så
ISO 9001-certifikat, som det förr- mycket värda. Vår kvalitetsstysta australiensiska företaget i vår
Ir relse fick därför i uppdrag att forbransch.
mulera nya och mätbara mål
istället.

•1991

• 1993

- 1 9 9 1 blev ett viktigt år i vår
TQM-resa, säger Alan. Då beslöt

Fortsatt utveckling av TQM.
1
TQM-matrisen gicks igenom
tn

• 1994
Under året har ISO 9001-certifi-

Metric-teamet bestod till hälften av deltagare från Ericsson, till hälften
av Telecom-folk. I mitten Ericssons projektledare, Wally Mathysiak.

katet utvidgats till att bli ett så
kallat company-wide, det vill säga hela företaget omfattas av
kvalitetscertifieringen.
Verksamheten med självbedömningar
genomförs fortlöpande enligt en
bestämd plan:
- Gruppvis går vi igenom de
olika punkterna i det australiensiska kvalitetspriset. Utifrån dessa diskussioner listar vi upp våra
styrkor och svagheter. Styrkorna
läggs in i en ansökan till priset,
svagheterna i en intern rapport.
Från denna rapport låter vi våra
direktörer plocka ut de 2-3 viktigaste och genomförbara förbättringarna.

- Sedan jobbar vi med dessa
förbättringar fram till december,
så skrivs en ansökan till priset. I
bästa fall blir det ett besök av
kvalitetsrevisorerna i September,
och feed-back från dem i november. Denna feed-back analyseras
för att vi på nytt ska kunna välja
ut de 2 - 3 viktigaste områdena
att förbättra. Och så går det hela
vidare. Någon gång inom en inte
alltför avlägsen framtid kommer
EPA att ta hem kvalitetspriset,
det är Alan övertygad om. När
man kommit så långt börjar det
verkligt svåra jobbet - att motivera personalen för fortsatt arbete med TQM.
LGH

Skaffa en "Ericsson" - Du också!
Nu personalpris hos RingUp-kedjan
Ingen kan väl ha undgått de framgångar Ericsson haft med
sina ficktelefoner. Samtliga modeller har figurerat i topp vid
jämförelsetester och bedömningar. Och efterfrågan är enorm.
Nu erbjuds du som Ericsson-anställd att köpa en telefon till
"personalpris" hos RingUp-kedjan. Där du också kan köpa
tillbehör och få proffsig fordonsinstallation.
Hos RingUp-kedjan hittar du även andra elektronikprodukter
som bilstereo, billarm, antenner, personsökare m m.
Ta med ditt ID-kort och titta in till någon av våra butiker,
så tar vi hand om dig. Du hittar oss på nedanstående orter.
Erbjudandet

och gäller tom
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Sunnerbo Bil & Telecom AB, 0433-16166

Maxicom, 033-119118
Eskilstuna
Blomgrens Mobilradio A8, 016-1122 33

STC Tetebörsen, 031-80 27 70
Halmstad

Central TV-Servfce AB, 0346-12340
fiswfa
Intelligensen AB, 026-12 72 70

Helsingborgs Bilelektronik AB, 042-15 0 1 0 1

KR-Servk» Tore Pihl AB, 035-13 56 70

Teteco AB, 0 3 6 1 9 0 5 2 0
Comcenter i Jönköping AB, 0 3 6 1 8 75 70
Kalmar Comrad» AB, 0480-862 00
Mobil Tech, 0 4 5 5 3 0 0 88
Karlstad
AB Carl RadiokontroH, 054-10 04 25

O UP

är personligt

K. Anders Olsson AB, 044-12 57 69
Irksnnrf
Saras Elservice AB, 0247-135 55
Linköping
Bgstrand, 013-14 65 65
Luleå
Jan Hansson Försäljnings AB, 0920-22 06 90
Teteservice Skåne AB, 040-220060
Tete & Kontors Center AB, 04O-97 8 0 0 0

Mora
Mora Telecom AB, 0250-155 05
RingCom Eufoni AB, 08-740 33 34
Nyköping
SFK AB, 0155-26 7 3 4 5
STC Mobiletektronik AB, 031-27 20 30
Nässjö
JM Bektronflt AB, 0380-76030
Tevra Elektronik AB, 0491-113 30
Sjöbo
Teleservice Skåne AB, 0 4 1 6 1 9 2 4 0
Skövde
Teteteknik AB, 0 5 0 0 4 8 8 8 0 0
Stockholm
Gumperts Bilradio AB, 0 6 6 6 4 1 8 80
Komab, 0 8 - 1 3 0 3 1 0

Umeå
Tetepart Communication AB, 090-1366 39
Leifs Mobilradiocenter AB, 0 3 4 6 8 4 2 28
Virserum
Dackebygdens Elektronik AB, 0 4 9 6 3 1 2 00
Vepab, 0 3 7 6 4 7 3 9 0
Västerås
Lies Mobilradio AB, 021-8100 7 0
Växjö
Radar AB, 0 4 7 6 2 3 9 0 0
Ystad
Teteservice Skåne AB, 0411-132 40

Wennkomm AB, 0431-13580
Örabro
Kvarnström Mobiltelefoner, 019-127100
R N Tetefoni AB, 0660-76035
Östersund
MRC MobilRadioCenter AB, 063-134800

MK MobilKontakt AB, 060-1134 70
Sveg
JarvEvert Persson AB. 0680-116 60

RING UP-KEDJAN består av ett antal erfarna återförsäljare av mobiltelefoner som samarbetar över hela landet. Gemensamt
för oss är att vi har lång erfarenhet och ett stort kunnande i hantering av Ericsson mobiltelefoner.
.
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till mobiltelefoni
Medan mobiltelefonin växer
mot skyarna passar Ericsson
Radio på attfylla sjuttiofem
år. En kort återblick visaratt
ERAs historia i princip
speglar radionteknologins
historia. Alltifrån 1922 när
Svenska Radioaktiebolaget
började med Sveriges första
rundradiosändningar, tre
kvällar i veckan, till 1990talet när Ericsson lanserar
världens mest avancerade
mobiltelefoner.
Radiokommunikation var i början av
seklet en ung teknik i stark utveckling. På LM Ericsson följde man området med stort intresse och stiftade
den 29 september 1919, tillsammans
med AGA, ASEA och tre finansinstitut. Svenska Radioaktiebolaget.
De första åren tillverkades huvudsakligen radiostationer för televerket
och marinen. Från 1922 hade SRA
radioutsändningar tre kvällar i veckan med musik och nyheter till dess
AB Radiotjänst (Sveriges Radio) bildades 1925.

LME tar över
Hösten 1927 blev LM Ericsson huvuddelägare i SRA och verksamheten organiserades i rundradio-, marin- och telefontekniska avdelningen
(som 1931 flyttades till LME).
Rundradion var störst, där tillverkades radioapparater (Radiola),
grammofoner och högtalaranlägg-

ningar. Transmissionsmateriel var
också en väsentlig del (upphörde
1956).
1929 började utlandsmarknaden
bearbetas och det första större radionätet levererades då till Mexico.

TV-experiment
1935 byggde SRA en televisionssändare för att senare samma år, den 20
november, svara för Sverigepremiär
för TV. Allmänheten i Stockholm
kunde då se sändningarna i några tidningars depeschkontor. Det blev
emellertid inte mer än ett prov, tekniken hade ännu hinder att överbrygga.
Under kriget utvecklade SRA försvarskommunikation för flyget och
fältradiostationer för armén samt mobilradio för bl a polisen. På 50-talet
koncentrerades åter verksamheten på
civila produkter och 1954 kunde
Radiola erbjuda den första TV-mottagaren, en golvmodell med 17" bildrör. (Sen kom 21", bordsapparater
mm)
Radio och TV-verksamheten såldes 1964 till AGA.
Redan 1956 startade SRA och
Televerket världens första automatis-

Ericssons senaste generation mobiltelefoner är små, användarvänliga
och bygger på mycket avancerad teknik.

ka mobiltelefonsystem i Stockholm
och Göteborg. Det var emellertid
först 1981, med det Nordiska Mobiltelefonsystemet NMT 450 som genombrottet kom.
Historien därifrån är en brant stigande kurva både när det gäller fak-

turering, marknader etc. Fram till dagens situation där Ericsson är världsledande inom mobiltelefoni med cirka 41 procent av världens alla abonnenter knutna till sina system.
Lars C e d e r q u i s t

Under efterkrigstiden
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Den mobila
Försäljningen av mobiltelefoner har okat explosionsartat de senaste månaderna. Flera faktorer samverkar till detta. De digitala systemen, inte minst GSM,
har skjutit fart ordentligt. Samtidigt har alltfler operatörer ökat
trycket i marknadsföringen av de analoga
mobiltelefonsystemen.
Med sänkta tariffer, subventionerade priser pä
telefoner och annat
lockas privatpersoner
att skaffa sig ett mobilabonnemang.

Ericsson prisas
säljsuccén av Ruter Dam
Stiftelsen Ruter Dam har
givit Ericsson en hedersutmärkelse för att en
kvinna befordrats till en
inflytelserik, operativ
position pä företaget.
Anledningen till utmärkelsen var utnämningen
av den första kvinnliga
affärsenhetschefen Sigrun Hjelmquist, ansvarig för affärsenheten
mikroelektronik - inom
koncernen.
Sigrun Hjelmquist började på
Ericsson 1979 som ny bakad civilingenjör i teknisk fysik. 15 år
senare uppmärksammas hon och
företaget för att hon utnämnts till
chef för affärsenheten för mikroelektronik.
Affärsenhetschefer
finns det dock ganska många inom koncernen, idag ett trettiotal.
Det anmärkningsvärda med Signals utnämning är att det är första gången en kvinna får en sådan
position. Själv tycker hon dock
inte att det är hon som är särskilt
märkvärdig.
- Det är snarare min chef som
utmärkt sig när han haft kraft att
bryta mot traditionen, säger
hon.Hon vill inte heller att det
ska betonas att hon är just kvinna. Det ska vara hennes arbetsinsatser som räknas och uppmärksammas, inte hon själv, önskar
hon.

Alla bedömningar av mobiltelefonmarknaden tycks ha överträffats under de gångna månaderna.
Både leverantörernas egna prog-

Mobiltelefoner
säljer mer
än väntat
noser och marknadsanalytikernas har kommit på skam. Inte
minst gäller detta för GSM.
- GSM har spridit
sig som en präriebrand på senare tid,
säger Johan Siberg till
Kontakten. Johan är
VD i Ericsson Mobile
Communications,
som ansvarar för mobiltelefoner i koncernen. Han berättar att
försäljningen nu överträffar alla förväntningar, och att samtidigt också underlaget
för framtida försäljning snabbt ökar:
- Allt fler länder
har på senare tid valt
GSM som digital
standard. Främst är
det länder i Sydostasien, men också i östra Europa, Mellanöstern, Sydafrika och
Australien har GSM
Mobilitet har kommit I centrum för folks Inetablerat sig, för att -tresse,
säger Johan Siberg, VD i Ericsson Mobili
bara ta några exem- Communications.
Foto: Lennart Kaltea
pel.
berättar Johan. England är ett
Analog satsning
land där man på detta vis lyckats
Samtidigt med den digitala prä- med att öka antalet analoga
riebranden fortsätter de analoga abonnenter parallellt med att de
systemen att attrahera markna- digitala systemen tagit fart orden. Det är mycket tack vare att dentligt.
flera operatörer följt Telias ex- Begreppet "mobilitet" har
empel och lanserat analoga mo- kommit i centrum för folks inbiltelefoner som andra telefon i tresse mycket mera dramatiskt
de privata hushållen.
än vad vi tidigare vågat räkna
- Det har skett genom utspel av med!
typen fria lokalsamtal, låga tariffer under lågtrafiktid och subBesvärlig prisbild
ventionerade priser på telefoner, I Sverige och i många andra län-
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Chef pä Ericsson

Koncernen bygger ut sin kapacitet både i Kumla och i Lynchburg for att klara den ökande efterfrågan på mobiltelefoner. Dessutom startas produktion i Linköping. Johan Siberg räknar med att koncernen i år kommer

der har det här med priserna på
mobiltelefoner blivit svårt att få
något grepp om. Marknaden är
en djungel av olika erbjudanden
där såväl mobiltelefontillverkarna som operatörerna erbjuder
massor av olika, mer eller mindre
jippobetonade, erbjudanden till
kunderna.
- Operatörerna hanterar detta
enligt "rakningsmodellen". Det
är inte rakhyveln, utan rakbladen
(det vill säga i det här fallet samtalen) som genererar pengarna.

Ont om komponenter
Tillväxten för mobiltelefonin,
mätt i antalet abonnenter och i
kapacitet i systemen fortsätter således att öka kraftigt. Det skapar
förstås ett mycket starkt tryck på
leverantörerna av mobiltelefoner
och särskilt då ficktelefoner, som
idag helt dominerar marknaden.
Trycket är så starkt att tillgången
till telefoner blivit ett problem.
- Tillverkare av telefoner har
haft expansionssvårigheter, men

ett större problem har varit tillgången på komponenter. Det
tycks som om alla tillverkare i
förväg räknat med kraftig försäljningsökning, men att komponentindustrin inte tagit detta riktigt på allvar.
Under nästa år räknar branschen med att komponenttillgången inte längre ska utgöra något problem. Fram till dess har
man kunnat trösta sig med att det
årliga prisfallet på mobiltelefoner - i storleksordningen 15-20
procent - tillfälligt stannat upp.
- Men nästa år sätter nog prisutvecklingen fart nedåt igen, när
tillgång och efterfrågan kommer
bättre i balans.

väntar han sig en lika stor ökning!
- Vi bygger ut kapaciteten i våra två fabriker i Kumla och
Lynchburg och nu startar vi också produktion i Linköping, säger
Johan. Nu är det främst den senaste generationen, Jane, som vi
satsar på, men också Sandra säljer bra.
Jane, flaggskeppet i Ericssons
utbud, har under det gångna året
lanserats för allt fler standarder.
Först kom den europeiska analoga, ETACS, sedan amerikanska
AMPS, följt av NMT, GSM och
nu lanserar vi digital AMPS i så
kallad "dual mode" för USAmarknaden.

Ericsson hänger med

Eftertanke

För Ericssons del har mobiltelefoner blivit en allt viktigare del
av verksamheten. Det här året
räknar Johan Siberg med att koncernen kommer att tillverka mer
än dubbelt så många telefoner
som under förra året. Och 1995

Framgångarna för mobiltelefonerna är en fin födelsedagspresent till Ericssons radioverksamhet, som nu fyller 75 år. Våra
framgångar idag är faktiskt resultatet av 75 års samlade pionjärinsatser inom radioområdet.

i dubbelt så många mobiltelefoner som I fjol. 1995
att tillverka i
väntar han sig en ka stor ökning.

Födelsedagspresent
Ericssons anställda
När Ericssons radioverksamhet fyller 75 år firar
man det genom ett erbjudande till koncernens alla
anställda i Sverige.
Genom ett samarbete med återförsäljarkedjan Ring Up, erbjuds för oss möjlighet att köpa
samtliga modeller i Ericssons
ficktelefonprogram till rabatterade priser. Erbjudandet gäller
fram till årsskiftet.
- Genom att samarbeta med
en stor återförsäljarkedja täcker
vi in hela landet, samtidigt som
köparna kan erbjudas en bättre
service än om vi skulle ha startat någon form av "fabriksförsäljning", framhåller Johan Siberg. Det innebär att man kan få
hjälp med tillbehör, bilmontage

och liknande till förmånliga priser och att man har tillgång till
normala garantier för det man
köper.

Beställ snabbt!
Genom det här upplägget kan
de anställda också få del av de
olika erbjudandena som operatörerna lockar med.
- Något aktuellt dagspris kan
vi inte ange eftersom priserna
påverkas av kampanjer utanför
vår kontroll.
Tänk på att telefonerna kan
vara bristvara, speciellt den nya
GSM-telefonen GH337. Därför
gäller det att beställa en snabbt.
För mer information om erbjudandet - se annons i detta
nummer!

Sigrun trivs med att vara chef på
Ericsson och tycker att företaget
har en sund inställning till ledarskap. Man står för riktiga värderingar, även om hon konstaterar
att det inte alltid är så lätt att leva
upp till dem. Att vara kvinna och
chef tror hon är varken svårare
eller lättare än att vara man och
chef.
- Visst är vi olika, men vi är ju
alla olika individer med olika sätt
att vara, säger hon.
Sigrun lever efter måttot att hederlighet lönar sig i längden. Att
framhäva sig själv och muta in
revir är inte hennes modell.
Dessutom tycker hon att chefens
uppgift är att se till helheten och
få medarbetarna att arbeta åt
samma håll.
- Jag vill verka genom andra,
inte framhäva mig själv i alla lägen. Det är vi tillsammans som
gör jobbet. Det säger sig självt att
jag inte ensam kan göra allt, säger hon som idag är chef över
drygt 650 anställda.

Tillfälligheter
Men inte drömde Sigrun om att
bli tekniker och chef när hon var
barn. Önskejobben varierade och
på listan fanns bl a pilot, läkare,
hydrolog och biträde i godiskiosk. Att hon istället blev teknologie licentiat i tillämpad fysik
och den första kvinnliga affärsenhetschefen på Ericsson säger
hon varit mest tillfälligheter.

Sigrun Hjelmquist, som utnämnts till chef för affärsenheten mikroelektronik, är den första kvinnliga affärsenhetschefen Inom Ericsson.

Hon har dock medvetet sett till
att hålla många dörrar öppna under karriärens gång. Ingen väg
hon slagit in på har varit en återvändsgränd utan det har alltid
funnits möjlighet att välja ny väg
och gå vidare.
Sigruns chefer har också betytt
mycket för hur hennes yrkesliv
gestaltat sig. De har stöttat och
trott på henne. Ibland har de också puffat på lite över trösklar och
i uppförsbackar.

företaget och nätverket kring den
befordrade kvinnan. Juryn för utmärkelsen har konstaterat att ett
starkt stöd inom organisationen
är nödvändigt vid en chefstillsättning. På Ericsson är det Bert
Jeppsson, affärsområdeschef på
Komponenter,
Ann-Charlotte
Dahlström, tidigare personaldirektör på Ericsson Components
och Lars Ramqvist, koncernchef,
som specifikt bidragit till befordran.

Viktigt nätverk

Förebild

Att det finns få kvinnor på denna
nivå inom Ericsson är dock tydligt. För en tid sedan arbetade en
grupp inom företaget med att undersöka varför det är så. Resultatet visar bl a att det kan bero på
att kvinnorna inte är lika kända i
organisationen och inte har ett lika väl utbyggt kontaktnät som
hjälper dem framåt.
Ruter Dams utmärkelse delas
denna gång uttryckligen ut till

Hedersutmärkelsen från Ruter
Dam är en fjäder i hatten för
Ericsson och Sigrun tror att den
har ett PR-värde.
- Jag tror att det har betydelse
när vi vill rekrytera nya kvinnor
till företaget. Kan jag dessutom
bli en förebild för andra kvinnor
genom att visa att det går att
komma fram i en traditionellt
manlig värld, då är jag gärna det,
avslutar Sigrun.

En förening för
damer med ruter i
Stiftelsen Ruter Dam driver chefsutvecklingsprogram för kvinnor
sedan 1987. Ett utmärkande
drag är det starka stödet från företagsledare Då högsta nivå i
form av mentorskap, inbjudningar
till företagsbesök och föreläsningar.
Ruter Dam premierar också fö-

retag som befordrar kvinnor tilt
tungt inflytelserika poster. I år
premieras Ericsson och Telia efter en jämförelse mellan alla företag i Sverige med mer än 3 miljarder kronor i omsättning. Tidigare premierade företag är PKbanken, Avesta, ABB och Skandia.
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Världens modernaste kiselfabrik
Ericssons nya fabrik för
komplexa kiselkretsar spjutspetsen för koncernens mikroelektronik - står på stabil
grund. Tunnelbana och
trafik på E4 an kan passera utan att minsta vibration stör den känsliga produktionen.

15

4 En husmodell vid
Ingången i besöksgallerian visar fabrikens uppbyggnad,
pelare, vaffelgolv,
renrum, luftschakt,
filtertak med takstolar, skorsten och de
olika planen.

Vindsplanet fungerar
som en gigantisk
tryckkammare som
pressar ner luft geett filtertak till
processplanet.

Fabriken har byggts för att
Ericsson ska ha kapacitet för
avancerad utveckling inom mikroelektronik i den senaste teknologin. Den är state-of-the-art
inom sitt område och ger Ericsson möjlighet att skapa de mest
optimala lösningarna inom halvleda rteknologi.
Mikroelektroniken berör de
flesta av Ericssons huvudområden, alltifrån dagens AXE-system, digitala mobiltelefoner,
mobiltelefonsystem till bredbandsväxlar som ska göra
många av multimediavisionerna
möjliga (bildvision, interaktiv
tv).

Samarbetsavtal
Tillverkningsprocesserna kommer från Texas Instruments. Det
första samarbetsavtalet mellan
parterna Ericsson och Texas
Instrument tillkom 1987. Ett
trettiotal tekniker har periodvis,
från ett halvt till två och ett halvt
års tid, arbetat hos Texas Instruments i Dallas för att sedan överföra kunskap till nya fabriken.
Av de hundratjugo anställda i
fabriken har många kompetens i
teknisk fysik, några är teknologie doktorer eller licentiater.
Halvledarteknologin i framtidens dimensioner kräver hög
kompetens. När produktionen är
intrimmad sommaren 95 kommer drygt hundra personer att
arbeta i fabriken.
Produktionsutrustningen i den
nya fabriken är avpassad för 0,5
1tnn-teknologi, där dimensionerna i kiselkretsens ledarmönster
är en halv tusendels millimeter.
Längre fram ska den klara 0,35
jum. Idag är kretsarna i den äldre
produktionsanläggningen
Kista i 1,5 fm\ dimensioner.
De mest avancerade chip
sen i BiCMOS-processen
kommer att byggas i 600
processteg i den nya fabriken. Det blir möjligt
att bygga över en miljon grindar på varje
chip, vilket motsvarar
upp till fyra miljoner
transistorer.

Från besöksgallerian kan produktionen följas genom stora fönster och
på monitorer intill fönstren.

som kommer att förkorta ledtiderna i utvecklingen av nya produkter. Den kommer även att
användas för experiment som
tillverkning av kretsar för demonstratorer, labbförsök, processutveckling och verifikation
av teknologier.
Det övergripande målet för
koncernen är att säkra tillgången
på halvledarteknologi och kompetens för att förbättra funktionerna, korta ledtiderna och reducera kostnaderna i telekomsystem under kommande år.

Byggd på kort tid
Mindre än 16 månader har det
tagit för att bygga denna minifabrik, som, eftersom den är den
nyaste i världen, också är den
just nu vassaste i världen. Det

Prototypfabrik
I sitt nuvarande utförande
får fabriken en kapacitet av
10 000 sextums skivor per år.
Vid behov kan fler processutrustningar installeras och ge fabriken en maxkapacitet på 20 00
skivor per år. Den kan också
uppgraderas till åtta tums skivor.
Men idag är detta mer än en
fabrik för submicron produktion. Det är en prototypfabrik

Kiselchippet byggs upp på en kiselskiva i olika lager av mönster
och ledande och isolerande material. Det tar två månader att förvandla en obehandlad kiselskiva
till en skiva fylld av chips dar avstånden mäts i tusendels millimeter.

första sprängskottet gick den 15
mars 1993. Den 18 augusti 1994
invigdes fabriken.

Högteknologi
Hela fabriken är en uppvisning i
högteknologi, ett integrerat renrum, med avancerade system för
luft, vatten, el, gaser, syror med
de senaste produktionsutrustningarna inom området. Renhet
och frihet från vibrationer är de
viktigaste parametrarna för en
avancerad kiseltillverkning.
Tyska experter på IC-anläggningar från Meissner & Wurst,
som byggt Texas Instruments
IC-fabriker världen över, har varit byggkonsulter stationerade i
Kista under hela byggnationen.

Uppförd på urberget
Fabriken är uppförd på urberget
och där har den gjutits fast med
120 betongpelare för att få
maximal stabilitet. Berggrunden i Kista är skiktad,
som gör den speciellt
lämpad att fånga upp utifrån kommande vibrationer.
Golvet är gjutet i ett
halvmetertjock våffelmönster, så att luften
kan passera i mönsteröppningarna, och det vilar på de 120 betongpelarna. Fabriken där kiselskivorna ska hanteras i olika
processteg har extremt liten
golwibration, mindre än 3 faa
per sekund. Det motsvarar kraven för 0,5 fim och 0,35 /an submicron teknologi.
Berggrunden, pelarna och betonggolven bildar ett vibrationsfritt system som är friliggande
från husets övriga delar för att

Hela fabriken är en uppvisning i högteknologi, ett integrerat renrum, med avancerade system för luft, vatten, el, gaser, syror och de senaste produktionsutrustningarna inom området. Renl
de viktigaste parametrarna för en avancerad kiseltillverkning.

hindra vibrationer från fläktar,
utsug och media.
Tillverkningen av halvledare
kräver ett absolut rent tillverkningsrum. Hela fabriken är
byggd som ett renrum. Alla ytor
är epoximålade eller av rostfritt
stål, som stöter bort oönskade
partiklar. Det gör att huset som
helhet är ett renrum.
1,3 miljoner kubikmeter luft i
timmen cirkulerar i fabrikens
luftsystem. Det motsvarar att
luften i lokalen byts ut fyra hundra gånger per timme. Tio procent av totalvolymen luft går ut
genom skorstenen och tio procent frisk luft tas in genom luftintag i gallerian. Luften drivs
runt av sjutton vibrationsfria
propellerfläktar.

Vindsplanet
Vindsplanet fungerar som en gi-

gantisk tryckkammare som pressar ner luft genom ett filtertak
till processplanet. Det har ett filtertak med 1500 filterplattor
med en filtereffektivitet på
99.999995 procent för partiklar
större än 0,1 /aa. Efter filtreringen innehåller luften i renrummet
färre än 1 partikel per kubikfot.
En kontorslokal har ungefär en
miljon partiklar per kubikfot.
Femton fem meter höga och
trettiosex meter långa specialkonstruerade takstolar ser till att
filtertaket vibrerar mindre än 3
mm.

Supportplanet
För kiseltillverkning behövs media som luft, el, renvatten, kemikalier och gaser. På processplanet finns vakuumpumpar och
ledningar som tillför dessa så kallade medier. Från ett plan under

fabriken, supportplanet, distribueras dessa upp till produktionen.
Alla explosiva media är placerade i snöiella rum utanför produktionsbyggnaden. I supportplanet finns också scrubbern
som tvämr luften innan den går
ut i omgvVningen. Golvet i supportplanet är separerat från pelare och väggar och bärs av en meter specialgrus som dämpar vibrationerna.

Avancerad tillverkning
Tillverkningen av kiselkretsar
sker i olika processteg i mycket
avancerade och helautomatiserade specialutrustningar för submicronteknologier. Utrustningarna kommer bland annat från
Canon i Japan och Applied Materials i USA. Tekniker från
Ericsson har under sex månader
fått utbildning på utrustningarna

till en skiva fylld av chips där avstånden mäts i tusendels millimeter. Kiselskivan går igenom 650
eller 450 processteg, beroende
på om det är en BiCMOS eller
CMOS-process. Det handlar om
26 respektive 18 masklager.
Steg för steg bygger man på lager efter lager.
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Fabriken ett enda stort luftreningssystem
Luften pressas från vindsplanet genom 1.500 filterplattor, genom
processplanet och det genombrutna golvet, genom supportplanet.
Sjutton vibrationsfria furbofläktar återför luften via luftschakt till filtertaket.

hos Applied Materials.
Processutrustningen är placerad och uppdelad på respektive
processområde; litografi, deponering, mätning, ets och skivtvätt. Varje del är åtskild av glasade väggar för att klara de olika

Supporterplanet
med pelarna som
bär upp renrummet vaffelgolv.
Här finns distributionssystemet för
meia , luft, el, gaser, kemikalier
från intilliggande
rum. Golvet i supportplanet är separerat från pelare
och väggar och
bärs av en meter
specialgrus som
dämpar vibrationerna till och från
berggrunden.

kraven på renhet inom de olika
områdena.
Kiselchippet byggs upp på en
kiselskiva i olika lager av mönster av ledande och isolerande material. Det tar två månader att förvandla en obehandlad kiselskiva

Den första kretsen började processas den 1 juli i år och den ska
vara klar den 20 december, lagom till jul. Tiden fram till mitten
av sommaren 95 har fabriken sin
inkörningsperiod då sker karaktärisering och typprov på utrustning och processer. Därefter får
våra systemutvecklare visa vilken framtid som väntar Ericssons storsatsning på mikroelektronik i Kista.
Inger Björklind Bengtsson

I en jonimplanter skjuts främmande ämnen s k dopämnen (arsenik, bor och fosfor) in i kiselskivan. Dessa
dopämnen gör kislet elektriskt aktivt och bygger upp
komponenter inne i kislet, som exempelvis dioder och
transisotrer.
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NYA JOBB
INOM ERICSSON
Här finner du aktuella lediga
tjänster inom Ericsson. Tjänsterna utannonseras också I Nytt, där
listan uppdateras varje vecka.
Information om annons-Införande:
Birgitta Michels, 08-7192814,
MEMO: LMEBIMI. Internadress:
HF/LME/A. Nästa utgåva: 13
oktober.

mot leverantörer och användare. Arbetet kommer att bestå
av systemadministration, nätverksfrågor och installation.
Viss beredskap kan förekomma då produktionen bedrivs
dygnet runt
Din teoretiska bakgrund bör vara högskola eller motsvarande datautbildning. Du har arbetat med systemundehråll
inom UNIX och vi uppskattar även erfarenhet av OpenVMS
från Digital.även kunska per om andra operativsystem är intressant
Kontakta: Jan Andersson, 019-584595, Memo ECSJAN eller Bo Allansso Allansson, 019-584193, ECSBOA. Ans. till
KL/ECS/CP/HA Lars-åke Eriksson, 019-584527, ECSl£R.

EUEMTEL, Avd. för konstniktionsstöd programvara,
Älvsjö

CERTIHERARE av utvecklingsmiljön
Avdelningen föf konstniktionsstöd programvara på Ellemtel
söker medarbetare till certifiering/provning av utvecklingsmiljön.
Kommer användarna att kunna utnyttja utvecklingsmiljön
för att utveckla telecomtillämpningar? Kommer utvecklingsmiljön ge avsett bidrag så de överordnade målen för konstruktionsverksamheten kommer att uppnås? Du har nu
chans att vara med från början i ett nybildat team med uppgift att besvara dessa och liknande frågor. För att lyckas
med detta krävs att vi blir experter på utvecklingsmiljön som
helhet. Om du inte redan är fullfjädrad så får du ett unikt tillfälle att lära digl
vi kommer att utnyttja de processer och metoder som
finns framtagna för integration och certifiering. Eftersom
dessa inte är fullständiga så kommer vi också att arbeta experimentellt för att finna nya vägar att nå målen. En del av
arbetet kommer att bestå av att ta fram realistiska exempel
på tillämpningar som vi sedan använder för att certifiera utvecklingsmilj- ön. Detta kommer att ske i samarbete med
kursutvecklare, egenskapsansvariga och kunder.
Du bör ha erfarenhet av programvarukonstruktion eller
provning i UNIX-miljö. Gärna erfarenhet från objektorienterad
systemutveckling eller objektorienterade programmeringsspråk.
Kontakta: Rolf Ekström tel 727 4284, memo: euarem,
Stefan Preifelt tel 727 5721, memo: euaspt eller Hans
Kvameby tel 727 3455, memo: euakva. Din ansökan skickar du personalavdelningen äS/EUA/K Nina Jaki, rum
107:099, före den 10:de oktober.

Ericsson Mobil* Communications AB, Kumla

1 . SYSTEMINGENJÖR
2. OPERATIVSSYSTEMTEKNIKER
1. Du skall arbeta med en produkt från Digital som heter
BaseStar. Denna applikation integreras för närvarande i befintlig datamiljö. Applikationen kommer som "spindeln i nätet" övervaka produktions- linorna och ge datorstöd till dessa. Utvecklingen är världsledande. Du kommer att vara drivande i förändringsprocessen mot leverantörer och användare, leda och delta i projekt vad gäller installation/gångkörning/förändring samt ta ansvar förprodukten mot andra
företag inom Ericsson.
Du är civilingenjör eller har liknande akademisk utbildning. Du har jobbat några år med systemering/programmering.gäma med större projekt i VAX/VM&miljö. Du vet betydelsen av ordning och reda samt gillar ett omväxlande arbete med högt tempo.
2. Du kommer att arbeta med UNIX-system från olika leverantörer som HP, SUN osv. Du kommer att självständigt
få ta hand om ett antal system samt vara kontaktperson
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SEKRETERARE

ADMINISTRATION
Ericsson Radio Access AB, Post- och

måga, Du är stresstålig, initiativrik och intressen) av en utvecklande framtid.
Kontakta: Kristina Wallenberg, personal. 08-7192311 eller
Claes Elmén, 08-7198489.

EKONOMI

Kontakta: Ewa Brandt, personal, 08-7198289, Memo ETXEWAB eller Birgitta Sten. 08-7190857, ETXT.ETXBIST.

Ericsson Tsiscoi AB, riuoail Un*

MEDARBETARE

ADB

introduktion av nyanställda. Dessutom ska Du vara sekreterare/assistent åt övriga stabsenheter (kommunikation, ekonomi, kvalitet strategier) fördelat på åtta personer. Förutom
de traditionella sekreterargöromåien kan vi skräddarsy arbetsuppgifterna beroende på önskemål och kompetens.
Du har pionjäranda, självständighet och samarbetsförmåga samt förmåga att spänna över flera verksamhetsområden.

CIVILEKONOM

Dina arbetsuppgifter blir bl a att fungera som "andra hand'
till enhetens chef (telefonservice, almanacka, budgetarbete, dokumenthantering etc.), samt hjälpa övriga medarbetare med OH-bilder, reseräkningar, rese- och konferensarrangemang. Det är ett plus om Du har kunskaper i engelska,
Word Porfect samt Harward Graphics.

Dina arbetsuppgifter kommer bl a att innefatta ansvar för
linje- uppföljning, budget/estimat avseende linje och projekt, kontraktsgranskning/uppföljning gentemot andra bolag, projektuppföljning, BTA-hantering, analys av utfall gentemot budget-estimat-BTA-värden, vara med och styra resursplanering inom enheten, övergripande utredningar osv inom radioba&enheten. Du kommer att tillhöra vår controllerstab.

Dina arbetsuppgifter kommer bl a att vara hämtning, inlämning och sortering av post, uppdatering av anslagstavlor på
samtliga plan, ha hand om personalenhetens fax, avlastning vid små och stora kopieringsjobb, backup till vårt kontorsförråd osv.
Det år viktigt att Du är hjälpsam och serviceinriktad. Det
är meriterande om Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Är Du tillräckligt erfaren finns det också möjlighet att
komplettera de mer traditionella sekreterauppgiftema med
andra administrativa arbetsuppgifter inom enheten.

Du är en kreativ civilekonom med några års yrkeserfarenhet som vill arbeta i en stimulerande miljö i en internationell
omgivning.

Kontakta: Helena Engström, 08-7199548, Memo
ETXT.ETXHMAE, Agneta Hesser, 08-7194090, ETXT.ETXAHS eller EvaCarin Svensson, personal, 08-7191616,
ETXT.ETXECSV.

Kontakta: Thomas Knutsson, 08-7572366 eller Kerstin
Anderson, 08-7573547. Ansökan till KI/ERA/J/H Ulrika
Kvist

Kontakta: Anky Planstedt, 08-7571575. Ansökan till
Kl/RSA/HPS Lotta Steen.

Ericsson Radio Systsms AB, Kista

Ericsson RacSo Sy stams AB,

SEKRETERARE

DIVISIONSEKONOM

Vår enhet består av ett väl sammansvetsats gäng på fn
femton personer och ansvarar för anläggningskonstruktion
för radiobasstationer (NMT, TACS, GSM och DSC).
Du är en initiativrik, öppen och positiv person medkänsla
för ord ning och reda. Du gillar att jobba i team, har datorvana (Word Excel mm), goda kunskaper i engelska i såväl tal
som skrift och gärna flerårig erfarenhet som sekreterare.

Arbetsuppgifterna är bl.a. sammanhållande av J-div bokslut,
vilket innebår kontakt med resp enhetesekonom, med ERAs
centrala och bokslut med kommentarer, sammanställningar
av J-div estimat/budget, arbete med de olika enhetesekonomema avseende analyser och förändringsarbete, sammanställningar och analyser. Du kommer att tillhöra enhetens
controllerstab.

Kontakta: Göte HalldÄn, 08-7572127, Memo ERAGHAL.

Du är en noggrann och målmedveten ekonom med ett
par års yrkeserfarenhet
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SEKRETERARE
VI på Network Services Systems söker just nu två sekreterare till vår design, prpjektledningsverksamhet och finansenhet. Du får ett omväxlande, självständigt och serviceinriktat
arbete tillsammans med en eller flera chefer samt med övriga medarbetare på respektive enhet. Där kommer Du att
ansvara för administration inom enheten inklusive viss personaladministration.
Kontakta: Göran Lindmark, 08-7196998, Memo ETXT.ETXUMA, Ib Byder, 08-7195092, ETXT.ETXIBBY eller Magnus
Karlsson, personal, 08-7199404, ETXT.ETXMAKN.

Ericsson Towcoss AB* Transport Natwotfc Sy st oms,
Kiingons Kurva

SEKRETERARE - KUNGENS KURVA
Vårt Central Project Office behöver ytterligare en sekreterare. Arbetet innebår att assistera enhetssekreteraren med
varierande arbetsuppgifter såsom telefonservice, utskrifter
på svenska och engelska efter koncept, OH-bildsframställning, arkivering, kopie-ringoch distribution, bokning av resor och konferenser, gransk- ning av reseräkningar, lokalfrågor m.m. Vi driver en mängd olika härfunktionella projekt
och har ett brett kontaktnät. Detta är ett gyllene tillfälle för
Dig som vill pråva något nytt och utvecklas i rollen som sekreterare.
Du är noggrann och har utpräglad servicekänsla samt behärskar engelska i tal och skrift. Att kunna Word Perfect eller något grafikprogram är en merit, men utgör inget krav.
Kontakta: Gudrun Wenström, 08-7196167, Memo
ETXT.ETXGWM eller Annette Averstad, personal, 087198332, ETXT.ETXAVA.

PERSONALADMINISTRATÖR/
STABSSEKRETERARE
Som huvudbas kommer du ansvara för personaladministrationen på enheten (240 pers). Arbetsuppgifterna är bl a rekryterings- administration, statistik, budgetuppföljning och

Ericsson ToJocotn AB, Customof
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Kontakta: Thomas Knutsson, 08-7572366 eller Kerstin
Anderson, 08-7573547. Ansökan till KI/ERA/J/H Ulrika
Kvist.

SEKRETERARE
till vår enhet Network Certification % Verification, Test
Plants. Arbetet kommer att förutom de sedvanliga sekreterargöromåien bestå av ekonomiuppföljning och statistiska
sammanställningar av olika mätningar inom vår verksamhet.
Vi kommer dessutom att bygga upp en helpdesk-funktion
där Du kommer att ingå. Du kommer att få jobba i en miljö
som är under ständig förändring.
Du har viljan att utveckla Ditt sekreterarskap och Du
måste ha kunskaper i engelska.
Kontakta: Per Geijer, 08-7191266, Memo ETXT.ETXGEU eller KaiSa Andersson, personal, 08-7194241, ETXT.ETXKLAN.

Ericsson Tslscoa AB, C ustonwr DoHvsry Centre, HF

AVDELNINGSSEKRETERARE
Vår nybildade avdelning härtill syfte att säkerställa att kapitalbildningen sänks och att utleveranser förbättras. Den har
bildats genom att sammaföra enheter från Market
Operations, Supply & Distribution och Customer Services.
Du kommer att ansvara för sekreterarfunktionen inom enheten och vara en del av ledningsgruppen. Vi arbetar med
PC's och stordator för vår operativa verksamhet.
Vi söker Dig som förutom de traditionella sekreteraruppgiftema är intresserad av självständiga uppgifter. Du har erfarenhet av Ericssons rutiner och goda kunskaper i engelska och svenska. Erfarenhet av arbete i blandade datormiljöer är en fördel. Du arbetar idag med ordbehanlding, grafik
och kalkylprogram. VI värdesätter engagemang, ansvarsmedvetenhet och servicekänsla. Du har kommunikativ för-

Ericsson Radio Systems AB, RMOG, Kista

MARKNADSEKONOM/UNJEEKONOM
till enheten LP Market Operations Eastern Europe, Middle
East Africa and Latin America. Du kommer att ingå i
Ekonomistaben för region Mellanöstern och få ett utåtriktat
affärsfält med både interna och externa kontakter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir konsoliderad lönsamhetsuppföljning per bolag/kund vid bokslut, budget och prognoser, analys av avvikelser mot budget och prognoser, bistå
med finansieringslösningar, prissättning av offerter, terminssäkra in- och utflöden, kostnadsuppföljning av tekniska
kontor, uppföljning av ledtider, lämna rekommendationer till
förbättringsarbete.
Dina kvalifikationer bör vara civilekonom eller motsvarande, gärna med några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du måste behärska engelska, ha PC-vana samt god
förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Personliga egenskaper som noggrannhet, samarbetsförmåga och uttåtriktad
läggning värdesätts.
Kontakta: Göran Stome, 08-7573480, Memo ERAGSTO eller Liljana Sundberg, 084042429, EXTR.QRAUSU.

Ericsson Treasury Services AB, HF

JUNIOR-DEALER
VI utgör Ericssonkoncernens intembank och finansförvaltning, ett glatt gäng på tjugo personer som jobbar i en spännande del av Ericsson. Vi behöver förstärka vårt front-office

ÖPPNA DATASKOLAN
KUND ANPASSAD UTBILDNING
Kundanpassad utbildning - Ett effektivt och lönsamt sätt att höja
kompetensen för hela grupper.
För ytterligare information kontakta någon av nedastående kontaktpersoner:
För BX, Kenneth Andersson 08-7263270
För BR, BZ, BK och BD, Eva Axling 08-7263161.

Öppna Dataskolan är LM Ericsson Data ABs enhet för datautbildning. Vi
utbildar personal från samtliga bolag inom koncernen samt även externa
kunder.

ERICSSON
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THE FRONT EDGE OF ELECTRONIC TECHNOLOGY

ARRANGED BY

ERICSSON AND MENTOR GRAPHICS
OCTOBER 1 8 - 1 9 AT NORDIC FORUM, KISTA.
This is on opportunity to assess the current status of front-line technology.
Ericsson bos invited Mentor Graphics to present bow their solutions and competitive advantage
can translate into your competitive edge. You will see how tools from other suppliers integrate
toform a complete development environment.
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PROGRAM HIGHLIGHTS
Key Note speeches from Ericsson and invited guest speakers.
ERICSSON VIEWS:

• Design Methodology for the next generation of line circuits
• Experience from ASIC development in mobile telephone applications
• PQT in Electronic Design Automation
• Case Studies:

SPARBANKEN
SVERIGE

Eneraal Technology SourangforMCM
How to do MCM design within Ericsson

EIGHTEEN SOLUTION SEMINARS - THEMES:

• Full Custom IC/ASIC Design • Advanced IC Technology • Semi Custom ASIC Design
• Board/MCM Design • Board Simulation & Test • General Technology

En bank nära clig

OPENDOOR EXPO

I Midsommarkransen. Fruängen. Skärholmen. Hallunda. Salem. Tumba
och Huddinge.

Following companies has confirmed participation as of August 25:

Vill du bli aktieägare i Sparbanken Sverige?
Börja med att öppna ett Aktiesparkonto redan idag. Se sedan till att du har minst
4000 kronor på kontot senast den 31 december i år. Då är din förtur säkrad. Om du
sedan också vill bli aktieägare i Sparbanken Sverige AB, behöver du inte bestämma
dig förrän till våren. Då har det formella erbjudandet kommit och priset per aktiepost är fastställt. Fram tills dess förräntar sig dina pengar på Aktiesparkontot med
hjälp av bankens högsta ränta. Läs broschyren "En bra bank säljer sig själv" som
finns på våra kontor.

ASPECT - ANALOGY - ANACAD - DAN!* DATA ELBIXRONII - DIGITAL EQUIPMENT - FUJITSU - GATEUNE - GEC PLESSEYHEWLETT-PACKARD - HP/KSOF - IBM - INTEGRATED SYSTEMS SCANDINAVIA - INTERCONNECT LAGERCRANTZ IONTEST - IOGIC MODELING - LSI LOGIC - MJNC - MOTOROLA - SETRON - SUN MICROSYSTEMS SYMMETRY DESIGN SYSTEMS - SYNOPSYS - SYNTHESA - TOSHIBA ELECTRONICS - m i M
Attendance free of charge. Detailed program will be sent to yoo in September.
I « further infonnanon.pleÄcontMfcuaniuWwfe

ERICSSON
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Solve the puzzle of embedded processor integration with the ST20
CPU core from SGS-THOMSON Microelectronics
-The ST20 32-bit embedded processor core...
ication systems:
-Single-chip ATM network interfaces and terminal
adaptors
-ISDN interfaces
-LAN interfaces
-Broadband Network Terminating Units
-Cellular radio handsets
Features:
-32-bit CPU core
-Fully static design - DC to 50 MHz operation
-Multiple vectored interrupts - sub-microsecond
interrupt response

-Fast serial I/O - from 10 to 100 Mbits/s
-Flexible internal interconnect bus - up to 200
Mbytes internal bandwidth
-SGS-THOMSON 0.5u 3 metal layer CMOS
technology - 3V, low power operation
-Power management - power-down and standby
operation
-Optional on-chip PLL - needs only 5 MHz external
clock
-Optional integer arithmetic accelerator - 2-3 cycle
-Mature development tools - industry-standard
optimising ANSI C compilers and windows -Based debugging tools for SUN and PC
development environments

57 SGS-THOMSON
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Service and Technology
SGS-THOMSON Microelectronics
Box 1094 - S164 21 Kista - Tel. 08-793 69 20
Bransch offices:
SGS-THOMSON Microelectronics - Herlev Torv 4 - DK-2730 Herlév Tel 44948533
SGS-THOMSON Microelectronics - Ratakatu 26 - SF-08150 Lohja -

Tel 912-315511

The second Ericsson
SDL/SDT Users Seminar
Sånga-Säby, 11-12 October
_*cond tin
to invite vou and fcncsson
colleagues around the globe to .1 two-day joint seminar thai is
d on
user issues. You bring your experiences and suggestions. \\ e will bring
the latest product news and our thoughts on future development.
ire sure that the presentations will be >
. but the
main objective oi the seminar is still to make it possible tor you and your
colleagues to exchange experiences with each other.
If you are interested in attending this seminar, please contact us on
of the numbers below and we will send \ou all the details.

Citizen Electronics nya revolutionerande
monteras på kretskortet
och lyser på andra sidan genom ett hål.
Se figur nedan. Bygghöjden på kretskortet
minimeras avsevärt! Finns i alla standardfärger från röd till grön.
Storlek 3,2 x 1,6 x 1,1 mm. (LxBxH)

Kontakta oss för mer information/prover.

Tel 08-359255
rdelogic AB. P O Box4128, S-203 12 Malmö, Sweden,
Phone i46-40 17 47 00, Fax: -16-40 ! 7 47 47

elab
ELEKTRONIK IMPORT AB

Fax 08-355151

TeleLOGIC

ADVANCED
TKHN0L0GY EDUCATION

CEI-EUR0PE||£

Avancerad Teknisk Fortbildning för

1994

INTERNATIONAL COURSES
IN ADVANCED TECHNOLOGY
Cambridge, U.K. November 7 - December 2, 1994.

Civilingenjörer och Forskare
CEI-Europe utvecklar och genomför internationell teknisk
utbildning i Europa och Asien inom följande områden:

Halvledarteknologi, Kretsdesign, Systemdesign, Signalbehandling, Radio-, Data- och Telekommunikation.
Vi erbjuder både öppna kurser och intemutbildning.

High-Speed Data Communication
Wireless Digital Communications
Analog CMOS Circuit Design for Signal Processing
Digital Design for High Speed Circuits and Systems
Speech and Channel Coding for Mobile Communication
Telecommunication Network Management
Modelling and Simulation of Communication Systems
Digital Receivers for Satellite & Mobile Communication
Broadband Networks & the Asynchronous Transfer Mode
Combined Coding and Modulation Techniques

Du kan välja bland ett 50-tal kurser och följande tillfällen:
Okt '94,
Nov '94,
Feb '95,
Mars '95,
Mars '95,
Maj '95,
Juni '95,
Sep '95,
Okt '95,
Okt '95,
Nov '95,

Barcelona, Spanien
Cambridge, UK
Garmisch-Partenkirchen, Tyskland
Davos, Schweiz
Cambridge, UK
Stockholm, Sverige
Cambridge, UK
Davos, Schweiz
Baveno/Stresa, Italien
Barcelona, Spanien
Cambridge, UK

För mer information kontakta: Dr Birgit E. Jacobson
CEI-Europe, Box 910, 612 25 Finspång. Tel 0122-175 70. Fax 0122-143 47

Neural Networks and Pattern Recognition
Modern Telecommunications

Skicka program för vidstående kurser i Cambridge, Nov '94 (
Skicka kurskatalog ( )

)

Modem Digital Modulation Techniques
Fuzzy Systems
Namn:
Företag/avd:
Adress:
Fax

Tel:

I

JOBB-NYTT
och erbjuder en möjlighet att jobba på penning- och valutamarknaden i en affärs- och resultatinriktad miljö med erfarna handlare.
Lämplig bakgrund är civilekonomexamen med nationalekonomisk och statistik inriktning samt någon erfarenhet
från och stort intresse för penning och valutamarknaderna.
Du är dessutom en mycket god datoranvändare med affärssinne och hög stresstålighet samt behärskar engelska obehindrat.
Kontakta: Vidar Mohammar. 08-7198970, Johan Fant, 087195941 eller Anneli Gardelius, personal, 08-7199253.

Telecom AB, BU Tramport Network System,
Karva

PROJEKT CONTROLLER
VI söker nu en drivande Controller, som skall arbeta med
ekonomistymingsfrågor runt våra stora utvecklingsprojekt.
Du ska tillsammans med våra tunga projektledare se till att
vi får en proaktiv planering och styrning av vår verksamhet
utifrån projekt/process4edden. Du kommer att arbeta med
att få människor att ändra sitt fokus vad gäller ekonomifrågor, från att titta bakåt och ser "hur det gick", till att hitta
metoder och arbetssätt att fokusera framåt. Utifrån en högkvalitativ planering ska vi genom styrning identifiera tendenser till avvikelser INNAN de inträffar. Du ska skapa ett Early
Warnings System -tänkande inom affärsenheten. I rollen
som Projekt-Controller kommer du att vara med att strukturera upp en verksamhet som hittills präglats av stark expansion, och låg fokus på ekonomistyrning. Du kommer att arbeta i en kul miljö, där just dina egenskaper kommer att efterfrågas, och där dina utvecklingsmöjligheter är goda.
Du ska ha ekonomi i din utbildning, gilla att ha många
bollar i luften och givetvis behärska engelska mycket bra.
Kontakta: Jonas Norell, 08-7198271, Memo ETXT.FJXJNLi
eller Catarina Larson, personal, 08-7190836, ETXT.ETXLCAT.

Kontakta: Leif Lasson, 08-7572804, Memo ERALSN.
Ansökan till Kl/ERA/AH JarvOlof Segerfektt, ERARMOAA.

Kontakten nr 14 1994

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKT/PRODUKTINKÖPARE
RMOA

INKÖPARE
I Dina arbetsuppgifter ingår att deltaga i enskilda upphandlingar till kundorderprojekten, ansvara för avtal för standardprodukter, deltaga i utvecklingsprojekt, utarbeta leverantörsstrategier och göra leverantörsavtal. Vi har en decentraliserad inköpsverksamhet där huvuddelen av avropen görs
av logistiker inom projektorganisationerna och inköp svarar
för avtal och support. Du kommer att samarbeta med kundprojektorganisationerna, marknad, produktledning och -utveckling samt övriga inköpsenheter.
Du bör ha högskoleutbildning med teknisk, ekonomisk
och/eller juridisk inriktning, goda kunskaper i engelska
samt mycket god samarbetsförmåga. Erfaranhet av förhandlingar och upphandling av mjukvara värdesätts.
Kontakta: Björn Anderson, 08-7570660, Memo
ERAERABJAeller Eva Fransson. personal, 08-7575738.

Ericsson Radio Systems AB, Gävtefabiken

INKÖPARE
Du kommer att ingå i ett team om 15 personer som arbetar
med att förse fabriken med elektronikkomponenter. Vi arbetar kraftfullt med att sänka kostnader, förkorta leveranstider
och kvaitetssäkra hos leverantörerna. Du kommer att ansvar för kontakten med några av våra 400 leverantörer.
Du bör ha tekniskt gymnasium eller motsvarande grundutbildning. Arbetslivserfarenhet inom inköpsverksamhet eller IHM, SILF:s in- köps- och diplomkurser eller liknande
samt grundläggande data- kunskaper är lämplig påbyggnadsutbildning. Du har också goda kun- skaper i engelska.
Du är 25-35 år med utpräglad kommersiell läggning, ordningssam och van att arbeta under tidspress.
Kontakta: Göran Mossberg, 026-157327 eller AnnChristin
Lingman-Schiller, personal, 026-156043.

INROP

Inom våra utvecklingsprojekt sker ett ständigt ökat samarbete mellan inköp, komponentavdelning och utvecklings- avdelning. Arbetet innebär en kombination av projektmedverkan och produktansvar för ett visst inköpsproduktsortiment.
En hel del supportverksamhet till våra producerande enheter ingår också i ansvaret.
Du bör ha några års erfarenhet av antingen inköp eller
försäljning av elektronikkomponenter. Strukturerad läggning, utpräglad samarbetsförmåga och god behandling av
engelska i tal och skrift förutsätts.
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Du ska arbeta med uppföljning och förbättring/uppdatering
av det etablerade kvalitetssystemet inom ECS/Y, utveckling
av mått och mätsystem för TQM-rapportering, utveckla och
stödja förbättringsarbete/process, genomförande av "Self
Assessment", kvalitetsutbildning med tonvikt på förbättringsarbet och TQM.
Vi vill att du är civilingenjör eller har motsvarande kompetens. Arbetet kräver att du har en god analytisk förmåga och
att du är utåtriktad. VI värdesätter att du har bred yrkeserfarenhet (t.ex. inom några av områdena utvecklings/konstruktionsarbete, produktion, projektledning, kvalitetssystem/revision, kvalitetsförbättringar/TQM) och det år ett ytterligare
plus om du har kunskap om RMOD:s verksamhet.
Kontakta: Bengt Lagerlöf, 087573579, Memo ECSLAG eller Britt Bosrup, personal, 08-7570109, ECSBUP.

Kontakta: Leif Lasson, 08-7572804, Memo ERALSN. Ans.
till Kl/ERA/AH JanOlof Segerfeldt. personal, ERARMOAA.

MARKNAD
Ericsson Radio Access AB, Produktionsenheten, Kista

INKÖPARE

Ericson Radio Systems AB, Kista

Du kommer bl.a. att följa leverantörsmarknaden inom Ditt
område och aktivt driva eller delta i årliga avtalsarbetet. Du
ska aktivt driva och delta i projekt och arbeta som projektansvarig i industrialiseringsprojekt för nya produkter. I Dina
arbetsuppgifter ingår att utveckla och vårda kontakten med
våra leverantörer.

MARKET INTRODUCTION

Du bör ha flerårig erfarenhet av inköpsarbete inom området elektronikkomponenter samt erfarenhet av att arbeta i
projektform. Du har examen från tekniskt gymnasium eller
motsvarande utbildning inom inköpsområdet t.ex. IHM eller
SLIF. Du har goda kunskaper i engelska, analytisk läggning
och lått att samarbeta och klara av ett stressigt arbete.
Kontakta: Lennart Bergqvist, 08-4042207 eller Mikael
Möller, personal, 08-7571749. Ansökan till KI/RSA/HPS.

KVALITET

PROJECT MANAGER
Business Unit for Cellular Systems - American Standards
(RMOA) offers our customers solutions for both cellular and
PCS networks based on the AMPS and D-AMPS specification. The responsibility of the Market Introduction Project
Manager is to drive and coordinate market introduction projects for new products and services, this includes development of marketing strategies, coordination of market communication activities, development of sales and marketing
material, coordinate sales training, drive the development
and maintenance of sales tools.
The work requires a close cooperation with different
functions in the organization both in Sweden and in North
America. Minimum of five years experience from sales and
marketing. Also experience in project management is preferred. You should be task oriented, have good commercial
skills and be a driver. For the right person the future prospects are bright.
Contact: Bengt Waxberg, 08-7641785, Memo ERAWAX.
Appl. to Ulla-Britt Jansson, personnel, ERARMOAA.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Data, Business Group Telemanagement,
Västberga

INKÖPSCHEF

KVALITETSCHEF

Ericsson Radio Systems AB, Kista

till den enhet som arbetar tillsammans med utveckling och
produktion vid framtagning av nya basstationer.
Inköpsenheten ansvarar för att tillsammans med konstruktörer göra komponentval och tidigt säkra goda kommersiella
villkor och leverantäremas leveransförmåga av serievolymer. Vi samarbetar med övriga inköpsenheter inom BR för
utarbetande av leverantörsstrategier, genomförande av årsförhandlingar m.m.
Du har högskoleutbildning med teknisk eller ekonomisk
inriktning, mångårig erfarenhet av konstruktion eller inköp
samt erfarenhet av personalledande arbete. Engelska i tal
och skrift är ett krav.

Arbetet beräknas till att börja med vara ett halvtidsarbete
där resterande tid åtgår till att som konsult göra kvalitetsarbeten/revisioner åt andra Business Groups samt att stödja Chefen för Business Group Telemanagement med övrig
affärsverksamhet som budget, utredningsarbeten och försäljning. Du ska ansvara för att kvaliteten och kvalitetsarbetet inom affärsområdet följs upp kontinueriigt. Ansvar för
kvaliteten på produkter och tjänster är ett linjechefsansvar.
I arbets- uppgifterna ingår att tillse att verksamhetsrevisioner genomförs enligt uppgjorda planer samt att förbättringsarbeten bedrivs inom affärsområdet. Arbetet innefattar även
att föredra kvalitetsfrågor vid ledningsgruppsmöten, att ansvara för verksamhetshandboken och samordning av affärsområdets kvalitetsarbete.
Kunskaper i kvalitetsteknik motsvarande EQI-kurs
Offensivt kvalitetsarbete samt kunskaper om IS09001-kraven, TQM och USK. Kunskap i projektledning och försäljning
meriteras.

MARKNADSFÖRARE

Ericsson Radar Electronics AB, Kista

INKÖPARE
Du skall ansvara för inköp av elektronik- och mekanikkomponenter till produktion av militär flygburen utrustning. I detta ingår att utifrån vårt MPS-system genererade behov inköpa produkter, upprätta avtal, handha reklamationer, leveransbevakning, svara för analys av leveransuppföljning
samt i samråd med övrig inköps- personal inom bolaget genomföra leverantörsutveckling. Du skall även delta i leverantörsbedömningar.
Du har tekniskt gymnasium eller liknande som grundutbildning. Några års erfarenhet av inköpsarbete krävs och
brett tekniskt kunnande år meriterande. Ett annat krav är
att Du behärskar engelska i tal och skrift, även tekniskt.
Arbetet är mycket självständigt och ställer stora krav på initiativ och samarbetsförmåga.
Kontakta: Bengt Töyrä, 08-75722514 eller Yvonne Areflykt,
personal, 08-7573115.

Kontakta: Melker Norlund, 08-7573835. Ans. till
KI/ERA/LH Eva Fransson, personal, 08-7575738.

Ericsson Telecom AB, CU Supply and Distribution,
Norrköping

Ericsson Radio Systems AB, Kista

INKÖPS- OCH LOGISTIKCHEF

INKÖPARE - SOURCING, RMOA

till den nybildade enheten Customer Delivery Centre
Transport Networks. Transportnät är ett kraftigt växande
produktområde. CDC har ansvar för leverans av hela produktprogrammet till kund. Som inköps- och logistikchef är
du ansvarig för etablering av den nya inköps- och logistikverksamheten, inköp och avtal med leverantörer, materialförsörjning, planering, dokumentation av produkterna, förrådshållning samt godshantering och transporter.
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens. Erfarenhet av inköpsarbete, helst i ledande ställning,
krävs.

En allt större del av vår försäljning sker i "paketform", d v s
med ett flertal leveransobjekt som inte tillverkats inom BR,
utan köps från interna eller externa leverantörer. För att
stödja denna typ av aktiviteter inom kunordersegmentet söker vi en erfaren inköpare med dokumenterade kunskaper
inom området förhandling och avtalsskrivning för OEM-produkter. Arbetet innebär mycket täta kontakter med vår
marknadsavdelning och i vissa fall även med slutkunden.
Leverantörsutvärderingar, kontraktsgranskningar, avtalsskrivningar och ibland även rena beställningar ingår i detta
ansvarsområde.
God samrbetsförmåga och mycket goda kunskaper i engelska språket är nödvändiga ingredienser för denna tjänst.

Kontakta: Staffan Bern, 08-8611826 eller 010/6666998.
Ans. till IN/ETX/SG/NP Britt-Inger Andersson, Memo
ETXS.ETXABRAN.

Kontakta: Lennart Tibbelin, 08-7263646, Memo EDTT1BB,
Arne Jäderstad, 08-7262583, EDTAJD eller Marianne
Stålfelt, personal, 08-7262616, EDTMARI. Ansökan till
VH/EDT/PA Stålfelt.

Vi behöver förstärka vår marknadssida för att bearbeta regionerna Afrika och Latinamerika som är under kraftig expansion vad gäller GSM/PCS system. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir marknadsföring och försäljning till nya potentiella GSM/PCSkunder, marknadsanalyser, -bevakning
och presentation, offertering, uppföljning av projekt, förhandlingar, avslut samt utveckling av kundkontakter.
Din bakrund är ingenjörsutbildning, gärna civilingenjör
med inriktning mot industriell ekonomi. Resvana, kunskaper
i engelska och spanska liksom GSM/PCS är ett krav. Vi värdesätter marknadserfarenhet inom någon av regionerna likdom öppenhet, diplomati och en utvecklad social talang.
Kontakta: Staffan Hult, 087571077, Mmemo ERASHU eller Liljana Sundberg, personal, 084042429, EXTR.QRALISU.

Ericsson Telecom AB, Bus. Development and
Marketing, Telecom Standards and Regulations, HF

INFORMATION TECHNOLOGY
Ericsson Mobile Communications AB, Kista

RMOD KVALITETSSYSTEM OCH
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
Business unit Mobile Data marknadsför både system och
användar- produkter för trådlös dataöverföring, i Sverige och
på den inter- nationella marknaden. Nuvarande produktgeneration kallas Mobitex. För att vårt kvalitetssystem och
vårt TQM-arbete skall bidra till att vi blir effektivare och mer
konkurrenskraftiga behöver vi omgående anställa en medarbetare till vår Kvalitetsenhet.

Telecom Standards & Regulation is the name for the total
Ericsson activity in international standards organisazations
and regulatory bodies, it engages hundreds of experts and a
number of coordinators in BR, BX, BZ and MLC:s. Within
this area in Ericsson there is a pressing need for more active involvment in IT standards and regulation. We are looking
for a person to be the focal point in Ericsson for IT-related
standards for telecom products. This implies responsibility
for Ericsson policy, directives and guidelines, co-ordination
of involvement in external activities, to represent Ericsson
in national, international and governmental bodies, to harmonize general positions in various bodies, where Ericsson

Jobb Center

Vill du förändra din arbetssituation eller

Dä är du välkommen till Jobb Center. Här sam-

kanske byta jobb?

talar du under konfidentiella former. Jobb Cen-

För dig som
söker förändring

Behöver du hjälp med att aktivt planera din

ter finns pä HF, Huvudporten, bakom banko-

framtid eller karriär?

maten pä entréplanet.

Har du behov av en neutral samtalspartner?

Telefon 6 8 1 2 5 5 0 . Memo: ETX.ETXJOBBC
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is represented, in order to promote an unified Ericsson image, promote, facilitate and support establishment and
maintenance of (»ordination networks for IT and open systems issues.
We expect the applicant to have good experience in the
IT-area and know-how about the Ericsson organiz. The applicant is expected to take initiatives and work pro-actjvely.
Contact Björn Troili, 08-7190906, Tom Lindström, 087195338 or Maud Grahn Markkanen, personnel, 087194487.

Kista

PROJECT MANAGER
who will be responsible for the production of Printed
Material and computer based Interactive Presentations. The
job involves working closely with our international and
Swedish Marketing Managers and Product Specialists, external suppliers such as advertising agencies, producers of
graphic and A/V material, photographers, printers etc. You
will be working with computer based IP programs and applications.
English is our corporate language but you should preferably also be fluent in Swedish. As in all communication from
our company the work produced by our department reflects
the high quality of Ericwssons worldwide profile. You will be
working in a team of communications professionals with independent work that requires taking personal responsibility
for the correct execution, timely delivery and above all, the
quality of material produced.
You should have the ability to absorb, structure and prioritize information from different sources in order to give external suppliers the best possible briefing for them to effectively and economically product higfrquality work.
We do not expect you to be an expert, but rather a good
"Stylist" who recognizes the functional use of graphic design and typography as tools for effective communication.
You must be a good judge of quality when evaluating the
work of suppliers and consultants such as copywriters, art
directors etc. We do expect you to have the ability to provide the best possible service whine handling a number of
jobs simultaneously. We expect you to have previous welldocumented experience in the production of printed matter.
Contact Nils Backman, 08-7573251, Memo ERANIZ. Appl.
to KI/ERA/LH Eva Fransson.

Ericsson TstocoM AB, Totacon

BUSINESS DEVELOPMENT
AND MARKETING
Telecom Standards 4 Regulations is the name for the total
BX activity in international standardisation organisation and
regulatory bodies. It engages almost a hundred technical
experts and a small number of coordinators in each BU, CU
and MO. Whitin this area, there is a growing need for BX to
act in a coordinated manner in an extremely rapidly changing environment. We are looking for a person to be the focal
point for BX in this area. This implies responsibility for BX
internal directives and guidelines, building and supporting
internal workflow and methods for Telecom Standards &
Regulations coordination covering BU/CU, MO and MLC's,
responsibility for and/or formal handling of regulatory issues that BX must adapt/react to, to represent BX in different
Ericsson internal groups and/or external organizations.

» Mvtwoftts Afe,

PRODUCT MARKETING
MANAGER-RURAL
Tradrtional product marketing such as responsibility for product plans/business plan (posrooning, life cycle profitability, requirements, marketing activities etc.), sales support thanks to the special nature of this type of business it is
necessary to work very close with our sales people and directly with customers/rxospective customers. The position
offers very good possibilities for interesting and challenging
travel and market contact, liasion/coordination with
Ericsson Telecom.
Solid tetecomms experience, netogiation skills. Good
Ericsson background and experiencefromdoing business
with Telecom Operators is also of interest for applicants for
this position.

We expect the application to have good experience in different BX-activities and products. The applicant is expected
to take initiatives and work pro-actively.

Contact Tryggve Zetterqvist, 086825430, Memo EBCTZ or
Jan Lagerborg, personnel, 0*6824576, EBCJGLA.

Contact Björn Troili, 08-7190906, ETXBTI, Tom Lindström,
08-7195338, ETXTOMI or Maud Grahn Markkanen, personnel, 08-7194487, ETXMGH.

Ericsson Telecom AB, Warsaw, Poland

Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEM DIMENSIONERING
Enheten för Mobil Network Design inom Market Operation
ASIA- PACIFIC behöver förstärkning av en AXE System
Dimensionerare. Enheten LN/S arbetar med
Radionätplanering, Mobilnät konfigurer- ing. Tekniskt säljoch projektstöd (RPM) samt System Dimensionering. Vi arbetar med GSM, NMT och TACS gentemot ett 10-tal marknader i Asien. Du ska göra trafik och signaleringsdimensioneringar av mobilnät, dimensionera noder och intelligenta
nät, skapa Bill of quantity-listor för offert samt göra projektfiler, medverka i utveckling av dimensioneringsnietoder och
hjälpmedel samt dokumentera
Vi söker dig som har en god AXE HW-kännedom, goda
engelska kunskaper samt är utåtriktad, positiv och kreativ.
Kontakta: Rickard Hardy, 084042127, Memo ERA.ERARIHA, Jan Lönnström, 08-7573314, ERAJAL.

Ericsson Radio Systems AB,
Kista

MARKETING
We are looking for a marketing person reoresentjng both
Ericsson Telecom (ETX) and Ericsson Business Networks
(EBC/Z) at the local Ericsson office in Warsaw, Poland to
act as a liaison officer between Principals and the Polish
market, monitor the market development especially with reference to business opportunities in public telecommunications, identity and pursuit business prospects and create
and maintain close contacts on different levels with Public
Telecom Operators and other authorities influencing the telecom business. All with the aim to get system, products
and services of ETX/EBC established as laid down in the
market plan.
Given the dual responsibility it is desired that you have a
broad experience of public telecommunication including
marketing of systems e.g. AXE 10, services and preferably
complex projects for non traditional operators. Knowledge
of the Polish business culture and language is an advantage.
The marketing function is placed within the organisation
of the Ericsson subsidiary in Warsaw, reporting to the
General Manager of this office. Market and business activities are reported directly to respectiveArea Manager of
ETX/CandEBC/ZD.
Contact Torsten Pålsson, 08-7192150 or Helene Patm,
personnel, 08-7197971.

TECHNICAL SALES SUPPORT

MARKNADSFÖRARETRANSMISSION
Du skall marknadsföra och sälja SDH-teknik riktad mot
Access och Transportnätsteknik med koppling till FMAS.
Arbetet innebär att genomföra marknadsaktiviteter, göra
upp affärsplaner, utarbeta offerter, kontraktsförhandla och
delta i projektmöten med kund. Du blir ansvarig för SDHtransmission gentemot Telia.
Du har goda teknikkunskaper, helst inom transmission,
och erfarenhet av kommersiellt arbete. Du har stor förmåga
att skapa förtroende hos kund och kan driva och genomföra
kundprojekt.
Kontakta: Hans Ovesen, 08-7192559, Memo ETXHOVE eller Ann Jingklev, personal, 08-7193404, ETXANN.

AD, Loglrttkeimaton, DU

ORDERANSVARIG
Du ska jobba med alla faser avseende HW-leveranser inom
ett projekt dvs orderinläggning och -uppföljning, handläggning av inköpsorder samt fakturering mot värt bolag i Japan,
ERJ. Vi kan erbjuda ett omväxlande och utåtriktat jobb med
täta kontakter med andra Ericssonenheter och externa underleverantörer.
Du bör gilla ett högt tempo samt klara av att arbeta i en
verksamhet som i alla lägen inte är fullt strukturerad.
Kontakta: KartOlov Lindroth. 08-7573013, Memo ERAKOL.
Ans. tHI KI/ERA/J/H Zortca Bidroza, personal, ERAZOB.

Marknadsrelaterade uppdrag sker i ett mycket högt tempo.
Offertarbetet måste vara både tillförlitligt och effektivt framställt, om vi vill ha en rättvis chans i den globala konkurrensen. Technical sales support inom Marknadsenheten ansvarar för support och produktledning för RMOA systemet
CMS 8800, AMPS/DAMPS, ett system driftsätt i 23 länder
med över 7 miljoner abonnenter. Vårt jobb är att tillföra produktkunskap, konfigurationsledning samt teknisk säljstöd
och dokumentation tHI marknadsförarna, så att väldimensionerade, tillförlitliga och förutseende systemlösningar erbjuds snabbt och effektivt till våra kunder. Enheten är i en
kraftigt expanderande fas där vi bygger upp erforderlig organisation för att stödja samt vidareutveckla kunskap, processer och tools till den globala marknadsföringen av nämnda
RMOA produkter
Vi söker härmed förstärkning med en person som vill arbeta med säljprocesser och tools, stödja marknadsföringen
samt bygga upp en gedigen produktkunskap. Arbetet medför mänga kontakter med marknadsförare och produktledare både i Sverige och utomlands.
Vi söker en civilingenjör med datakunskap/-vana samt
intresse för product information management Du är serviceminded, värstrukturerad och arbetsvillig. Du bör vara intresserad av marknadsföring, konfigurering, produkter, produktstrukturer, databasarbeten, datacom och PC HW/SW/.
Du bör känna till AXE och grunderna i Ericssons produktifierings- och releaseconcept. Du måste behärska engelska i
tal och skrift
Kontakta: KI/ERA/AM/T, Kenny Ungarelii, ERAKUNG,
75:72811 Send en kort ansökan/CV till: KI/ERA/A/HC,
UHa-Britt Jansson Memoid ERARMOAA

att du också är en resultaunnktad och initiativrik person
som har lätt att samarbeta med medarbetare på alla nivåer.
: JanOW Segerfektt 08-7575754. Ans. till
KI/ERA/AH JanOlof Segerfektt, Memo ERARMOAA.

Ericsson Telecom AB, Service sort Hamas Resomxes

M
CHEF FOR SEKRETERARUTVECKLING/KONSULT
Vi är ett kompetenscentrum för personalutveckling. Här
finns verksamheterna för Ledarskap- och organisationsutveckling, Personalkonsultema, Sekreterarutveckling/-konsulter. Fritid, Projekt samt JobbCenter. Våra ledstjärnor ar
Affärsmässighet, Kundanpassning och Verksamhetskunnande. Detta är ETX' interna skrivbyrå som förmedlar interna och externa korttidsvikarier.
Du ska leda våra tio interna sekreterarkonsulter med
kokmpetensutveckling, informationsträffar samt kontakt
och stöd i konsultarbetet samt utveckla nya effektiva administrativa rutiner. I Din roll ingår också att ansvara för utveckling av ETX sekreterare och administratörer, genom att
arrangera kurser och seminarier. Du kommer också att vara
yrkeskategoriansvarig för sekreterare inom ETX och driva arbetet med MKY och kompetens- utveckling. Vidare har Du
de spännande uppgifterna att representera ETX i externa
sammanhang inom området Vidare har Du de spännande
uppgifterna att representera ETX i externa sammanhang inom området.
Som Du förstår söker vi Dig som har erfarenhet av utbildnings-frågor,arbetsledning i någon form, administrativ förmåga, kvalitetsfrågor, samt kan driva förbättringsåtgärder
och delta i mer övergripande frågor.
Kontakta: Kerstin Isaksson, 08-7194139 eller Cathrine
Vincenti, 08-7190043, Memo ETXCVI.

Ericsson Radar Electronics AB, Kista

PERSONALMAN
Du kommer att ingå i vårt personalteam på fyra personer.
Du kommer att arbeta operativt mot vår utvecklingsavdelning på ca 200 personer och ingå i avdelningens ledningsgrupp. Förutom löpande personalarbete har Du också egna
ansvarsområden. Projekt- arbete och förbättringsarbete ingår också i teamets uppgifter.
De krav som vi ställer är att Du har högskoleutbildning
från P-linje eller motsvarande och några års erfarenhet från
personal- arbete. Är Du bra på samarbete, kan arbeta självständigt har initiativförmåga och ser helheter är det bra förutsättningar för att klara jobbet

i Systems AB, Kista

MARKNADSFÖRARE FAR EAST ASIA
Vi behöver förstärka vår marknadsföringssida för AMPS/DAMPS inom regionen med Kina, Korea, Taiwan, Hong Kong
och Pakistan.
Arbetsuppgifterna består främst av marknadsföring, teknisk och kommersiell support, offerering etc, men innebär
också intensiva kontakter med kunder och dotterbolag
samt en hel del resor.
Du behöver ha samarbetsförmåga, flexibilitet kommersiell läggning och vara drivande. Kunskap om mobiltelefoni eller AXE är en merit
Kontakta: Håkan Jonasson, 08-7572842. Ansökan till
KI/ERA/AHC Ulla8ritt Jansson, Memo ERARMOAA.

PERSONAL
Ericsson Radn Systems AB, Kista

PERSONALMAN
för arbete främst inom vår enhet för radiosystemutveckling.
Du kommer att arbeta konsultativt med personalfrågor i
bred mening vilket innebär allt från bemanning/rekrytering
till utvecklingsarbete inom HR-området
Du har högskoleutbildning från P-linje eller motsvarande
med några års erfarenhet av personalarbete. Vi förutsätter

Kontakta: Eva Granström, 08-757 30 Sl.Memo EREEGM
eller Yvonne Ar eflykt, personal, 08-7573115, EREYA.
Ansökan till KI/ERE/L/GZ Eva Granström.

PLANERING
Ericsson Radio Accoss AB. I

PLANERARE
Du kommer att ansvara för material och beläggningsplanering av ett tillverkningsavsnitt. Detta kräver ett nära samarbete med enheterna för inköp,tillverkningoch produktionsteknik. Du kommer att delta i utvecklingsprojekt för att säkerställa materialförsörjning ochtillverkningsresurserfram
till serietillverkning. Du ska också ansvara för hantering av
ändringar av produkter och strukturer samt delta i förbättringsprojekt
Du har gymnasieutbildning men får garna ha högskoleutbildning med inriktning mot produktplariering och/eller materialadministration. Vi vill att Du ska ha PC-vana. De program vi i huvudsak använder är Word Perfect, Word for
Windows och Excel. Det är meriterande om Du har erfarenhet av hur ett materialhanteringssystem (MPS) fungerar teoretiskt och/eller praktiskt Du måste vara stresstålig noggrann och ha mycket lätt för att samarbeta.
Kontakta: Robert Staffas, 08-7641200 eller Mikael Möller,
personal, 08-7571749. Ans. till KI/RSA/HPS Lotta Steen.

Språkkurser för Ericssonanställda
Skräddarsydd utbildning i Sverige och utomlands eller på din arbetsplats.
Kursstart när det passar dig. För intormation, ring eller
skicka ett MEMO till PNT.ABC.BUSINESS

Advanced

Tel 08-700 62 33
Fax 08-700 62 01

JOBB-NYTT
i Telecom AB, Network Service Systems, TN

LOGISTIKER, KUNDPROJEKT å
DEMONSTRATIONSPROJEKT,
MOBILTELEFON!
För att klara vara pågående och framförallt förväntade nya
projekt har vi inom ovanstående enheter ett omedelbart behov av flera logistjker. Vi utför våra kontraktsåtagande i projektform, för det mesta olika former av turrvkey projekt Vi
söker projektJogistiker som assisterr och stöder projektledaren och effektivt utformar och aktivt driver logistiken och orderhanteringen från offertfas till färdigt projekt Projekten
drivs i en matrisorganisation, vilket innebär samarbete med
enheter och foretag inom och utanför koncernen för leverans av utrustning och tjänster. Produkterna spänner över
hela området från växel, transmission, kraft, radiobasstationer till stödsystem som TMOS, containrar, master m.m.
Du bör ha erfarenhet av logistik och orderhantering inom
ovanstående områden samt av projektarbete.
Arbetsspråket är engelska.
Kontakta: Bruno Söderman, 08-7571718 eller Liljana
Sundberg, 084042429.

M H M Radto System AB,

M

RADIONÄTPLANERARE
Radionätenheten utreder och planerar transmissionsnät för
radio- kommunikation inom olika applikationer. Vi har egen
program- och systemutveckling för våra hjälpmedel. Arbetet
består av utredningar och studier, systemutformning, trafikdimensionering, frekvensplanering/optimering samt datorstödd prediktering av radiotäckning och signalkavlitet för yttäckande nät och transmission punkt-tiliounkt. Planering utförs i samråd med kund i både offertstadium och kundprojekt. Arbetet innebär kortare tjänsteresor och kontakter med
kunder och Ericssonbolag i huvudsak utanför Sverige.
Du bör ha minst 4-årigt tekniskt gymnasium, gärna civilingenjör (tele) och helst erf. inomradiooch telekommunikation. Vi förutsätter goda engelska kunskaper i tal och skrift.
Kontakta: Göran ågren, 08-7573432 Memo ERAGAAN eller
Gunnar Nordkvist, 08-7570295, ERAGNT, Ans. till
KI/ERA/G/HC Inger Nyström, personal.

PRODUKTLEDNING
Ericsson Telecom AB. BU Locak Switching Systems,™

PRODUCT ENGINEERS AND
PROJECT LEADER
ETX/LL/N (Network User Products) is responsible for providing Revenue Generating Services needed by our customers. At LL/N, product engineers define our new products/services in partnership with our major local companies. We work with our design groups in requirement projects
to bring out these new capabilities and within standardization bodies.We prepare product marketing support material
and assist the marketing teams around the world to ensure
our success. We need product Engineers in ISDN, PSTN
Services, Centrex/VPN and Cordless Terminal
Mobilityccess. We also need a Project Leader.
Engineering Degree or equivalent experience, good communications skills, oral and written, prior experience with
AXE is desirable.

PRODUCT MANAGERS
1_ Virtual Private Networks: You will be responsible to form
goals, strategies and product programs & plans within the
VPN area. You will also be responsible for requirements toward IN service development, AXE platform, and IN platform
in order to get a competitive Ericsson VPN solution. Another
important area of responsibility is to support our markets
with regard to tenders, product presentations and development of sales argumentation.
2. Product Manager Network Concepts: You will be responsible for creating complete network solutions with IN
applications in cooperation with other Business Units and
Business Areas. Solutions today and in the future. How to
manage complex applications like VPN and UPT in terms of
billing, fraud, statistics, network management and service
management has to be integrated to form a complete and
competitive solution. Standardization of IN applications and
patents is also part of the responsibility. You will have a responsibility to communicate the network solutions internally
and to our markets and help our MLC/MO to be proactive in
the marketing of complete network solutions.
3. IN Value Added Services: IN Value Added Services are IN
services bringing large revenues to the operators. Examples
of such services are Freephone, Credit Card Calling and
Universal Access Number. You will beresponsibleto form
goals, strategies and product programs & plans within the
IN-VAS area. You will also be responsible for requirements
toward IN service development, AXE platform, and IN platform in order to get competitive Ericsson IN-VAS solutions.
Another important area of responsibility is to support our
markets with regard to tenders, product presentations and
development of sales argumentation.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGER • SERVICES
Our great success is due solely to the efficient use of our
systems and the profitability of our customers. We are now
looking for a Product Manager for Operation & Maintenance
Services. You will have three main responsibilities: develop
the Global Service Organization, initiate development projects and coordinate global resources.
You should have mobile telephone operator experience,
especially within the operation & maintenance field and understand technical issues while working on a strategic level.
You should be willing to travel, like to work with people and
possess good presentation technique.
Contact Per Nygren, 08-7572803, Memo, ERAPYR or Jan
Danielsson, 08-7573012, ERAJADA. Appl. to JanOlof
Segerfeldt, personnel, ERARMOAA.

och omsätter detta till realistiska krav på våra produkter så
de blir lönsamma och konkurrenskraftiga.
Marknadsinriktade arbetar i team tillsammans med marknadsförare och kundprojektledare och kommer att arbeta
med tekniskt säljstöd vid offertarbete, systemdimensioneringar, kundpresentationer samt vid behov delta i kundprojekt inklusive överiämnande av system till kund.
Civilingenjör (E) med erfarenhet av produktledning
och/eller som konstruldör/systemingenjör resp. civilingenjör som gärna kombinerar teknik med försäljning. För båda
tjänsterna gäller att Du är utåtriktad, initiativrik och har
framtidsvisioner.
Kontakta: Bengt Eminger, 08-7573937 eller Anky
Planstedt personal, 08-7571575. Ansökan till
KI/RSA/HPS.

PRODUKTION

Ericsson Telecom AB, Systemiedmng • Accessnät, TN

OPERATIONAL PRODUCT MANAGERS
På LL/AT är vi ansvariga för att ta fram det framtida accessnätet. Vårt område ändrar sig mycket snabbt just nu p.g.a.
nya standarder, nya teknologier och systemlösningar. Oet
måste t.ex. finnas allt fler typer av accesser för att stödja
tillämpningar som Video on Demand, Multimedia, olika
ISDN accesser osv. Accessproduktema svarar för den största andelen av den totala investeringen i ett telekomnät och
måste vara billiga i både inköp och drift. Som OPM arbetar
Du i gränsen mellan marknad och teknik. Du bidrar att definiera kraven till nya produkter och håller kontakt med våra
dotterbolag och externa partner.

Du kommer att leda och fördela arbetet i en grupp vars huvudsakliga arbetsuppgift består i beredning av nya filterprodukter, montering och testning av dessa, utveckling av nya
montering- och testmetoder. För att nå bästa producerbarhet kommer Du att samarbeta med konstruktionsenheten.
Du har flerårig erfarenhet från elektronikproduktion, gärna med inriktning mot filterprodukter. Erfarenhet av projektledning meriterande.
Kontakta: Inge Asplund, 08-7471550, Thommy Ek, 087571619 eller Mikael Möller, personal, 08-7571749.
Ansökan till KI/RSA/HPS Lotta Steen.

Vi tillverkar skåpmekanik för ETX och ansvarar för allt från
kundkontakt, klippning och stansning till bockning, montering och utleverans. Du får försärjningsansvar för produkt till
kund samt ekonomi- och personalansvar. I arbetsuppgifterna ligger också utveckling av verksamheten och dess personal.
Du skall ha gymnasiekompetens, helst med teknisk eller
ekonomisk inriktning. Erfarenhet av att leda personal är ett
krav. Du ska ha förmåga att arbeta genom andra och motivera medarbetarna till att nå resultat och utveckling. Du
måste kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ, ansvar
och beslut men också kunna samarbeta i team.
Kontakta: Mats Widenfors,08-7192732, Memo ETXS.ETXMAW1 och Boris Lundgren, 08-7190199, ETXS.ETXBORI.

Radio Access AB, Produktionsenheten, Kista

Kontakta: Anders Samuelsson, 08-7197752, Memo
ETXT.ETXASAM, Teresa Vallon Hulth, 08-7192615,
ETXT.ETXTVH eller Christina Wetterberg, 08-7198584,
ETXT.ETXCSON

Du kommer att arbeta med ställ och drift avytmonteringslina
samt operativ beredning. Arbetet kräver skifttjänstgöring.
Du har minst 2-årigt tekniskt gymnasium, gärna med inriktning mot styr- och regler. Ordningssinne, noggrannhet
och initiativförmåga är ett krav. Vi vill att Du har arbetat
med våglödning och ytmontering i mekanisk verkstad eller
som NSoperatör.

STRATEGIC PLANNING
We at Customer Support Services within RMOG are developing and producing commersial service products for the
operators. We have a position open for a Program Manager
responsible for the service product development plan within
OAM&E for operators network. Main tasks: Business and
market analysis, prestudies, coordinator and project management on reference group level and be the owner of the
strategic program of OAM&E products to be communicated
to the marketplace, at present 7-10 service products.
You should have a master in EE or equivalent and several years experiences (5-10) from operator or development
of services forfieldactivitiesin networks -international assignments. Knowledge of telephony and cellular systems is
essential. The job will require understanding and skill of
marketing.

SMD-OPERATORER

Kontakta: Mikael Kaneteg, 08-7461081 eller P-G Nyström,
personal, 08-7641539.

PROJEKT
Ericsson Telecom AB, Transport Network Systems,
Kungens Kurva

PROJEKTLEDARASSISTENT

PRODUKTLEDARE

Inom TNS arbetar vi nu med framtagning av andra generationens SMUX.ar. Dessa projekt leds av ett väl fungerande team inom TNS Central Project Office, T/D. Du ska assistera
huvudprojektledaren och projektledarna för SMUX 620 och
2500, avlasta projektledarna samt självständigt leda och
följa upp uppdrag. Projektet omfattar idag cirka 130 personer i Sverige, Tyskland och Schweiz.
Den person vi söker bör vara orädd, flexibel, utåtriktad,
positiv, teamorienterad men ändå självständig, ha erfarenhet från teknisk projektmiljö och helst någon ledarerfarenhet. Språk: svenska, engelska och gärna tyska. Detta är ett
ypperligt tillfälle för den som vill gå vidare inom projektledning.

för arbete med RAS-100 system. Det finns två inriktningar
av arbetet. Teknikinriktade produktledare analyserar framtidens behov, tekniska möjligheter och kundens önskemål

Kontakta Ulf Silvergran, 08-7196671, Memo ETXT.ETXUSI,
Tord Lindner, 08-7198328, ETXT.ETXTUR eller Staffan
Söderlund, 08-7197337, ETXT.ETXSTSD.

Contact Lars Erik Jonsson, 08-7571207, Memo ERAJLE.

Ericsson Radio Access AB, Marknadsenheten, Kista

PROJEKTLEDNING-INDUSPROJEKT
Vi är en nystartad enhet inom Customer Services, Radio- implementering som ska projektleda INDUSorojekt (industriali- seringprojekt). Dessa omfattar framtagning av installations- och testmetodik samt installationsmateriel och -instrument för radiobasstationer till GSM och TACS.
Du bör ha god erfarenhet av projektledning, gärna baserad på PROPS-modellen. Du måste ha lått för att samarbeta, kunna arbeta strukturerat och målinriktat och vara beredd att arbeta med flera projekt parallellt. Goda kunskaper
i engelska i tal och skrift är också viktigt.
Kontakta: Kerstin Ljungblom, 084042827 eller Kerstin
Efraimsson, personal, 08-7575515, ERAKEEF.

i Radio Sy st oms AB, RMOA, Kista

In order to keep up with the rapid development in cellular
and PCS, the rollout of new products must be handled in an
extremely efficient way. The whole organization must be prepared to handle every aspect of the new products in a very
short time. You shall coordinate between the three projects
for Product development, Product deployment and Market
introduction. The main function is to define the activities required in order to prepare the organization for and facilitate
the introduction of new RMOA products as decided, make
sure related projects to the decided development projects
are established and coordinate these activities in order to
perform successful product introductions. You shall be regarded and act as the customers' representative for the
RMOA development and related projects.
We are looking for a person with broad experience in project management, customer contacts and how to make
thins happen in Ericsson.

PRODUKTIONSLEDARE

Du har teknisk kompetens inom Fiber Accesser såsom
Fm, FTTC, FTTB, FTTT, PON eller Network Accesser såsom
ET, ADM, ATM, SDH/STM PDH.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

rrksene Radio Systems AB, Kista

F1LTERBEREDNINGSCHEF

Ericsson Telecom AB, Skapenheten. Huvudfabriken
Contact Maria Engström£riksson 08-7194934, Memo
ETXT.ETXMENG or Magnus Karlsson, personnel, 087199404, ETXT.ETXMAKN.
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TOTAL PROJECT MANAGER

We are a newly formed unit within product managementNSS, focusing on IN service applications.

PRODUCT-MANAGEMENT/
Contact: Ebbe Fredriksson, 08-7192496, Memo
ETXT.ETXFRN (Centrex), Ingemar Svenle, 08-7193665,
ETXT.ETXINS (PSTN), Göran Stendahl, 08-7192421,
ETXT.ETXAGST (Cordless Term. Mob.), Birger Kjellander, 087199168, ETXT.ETXBKJR (ISDN) Ingemar Brattgård, 087193745, ETXT.ETXINBR (General contct for Prod.Man and
Marketing).

Kontakten nr 14 1994

Contact: Mats Blumenberg, 08-7573310. Appl. to Kl/ERA/AHC UllchBritt Jansson, personnel, Memo ERARMOAA.

Ericsson Telecom AB, CD Basic Systems Project
Office. Årsta

CONFIGURATION MANAGERS
Your responsibilities: Define and document deliveries for
the prject and ensure that changes in roject, requirements
and results comply with established guidelines. Your tasks:
Deal with requests for changes and results, initiate and follow up analyses, act as chairman of the Configuration control Board, define the structures and functions of the project
library support the project, give presentations and inform other CMs on the project and compile information on achieved results.
Technical College Graduate or Civil Engineer with several
years' experience, especially of project management, project work or Configuration Management. Familiarity with AXE
and knowledge of AXE10 development methods/processes
and project methods.
Contact Jan Jansson, 08-7195271, Memo ETXT.ETXJAJA
or Kerstin Edin, 086812611. ETXR.XKKHEDI.

Ericsson Telecom, Core Unit Bask Systems, Ante

PROJEKTLEDARE INOM VERIFIERING
På enheten som ansvarar för verifiering av gruppvåljaren inom AXE10 behöver vi nu förstärka kompetensen inom projektledning. Din uppgift blir till en början att assistera våra
projektledare i deras arbeten för att därefter ta eget ansvar
för ett verifieringsdelprojekt. I arbetet kommer du att ha nä
ra samarbete med bla EPAJEI och EEI vilket innebår en del
resor.
Du har några års erfarenhet från AXE 10 provning. Det är
inget krav att Du har erfarenhet från projektledning men du
bör ha kännedom om PROPSmetodiken. Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar effektivt, är initiativrik och drivkraftig samt har förmåga att arbeta målinriktat och metodiskt. Vi kan erbjuda kompletterande utbildning och personlig utvecklingsplan.
Kontakta: Stefan Billing, 08-7196750 Memo
ETXT.ETXSBILeller Maria Lerner, personal, 08-7194245,
ETXT.ETXMLER.

Ericsson Radio Access AB, Fitterenneten, Kista

PROJEKTLEDARE
Du kommer att leda och driva våra produktframtagningsprojek från början till slut. Arbetet omfattar specifikationsarbete, design, industrialisering och produkttionssättning.
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JOBB-NYTT

Kontakten nr 1 4 1994

Drivande, självständig civilingenjör med god samarbetsförmåga och minst fem ars erfarenhet av industriell verksamhet i projektledande befattning. Du bör också ha erfarenhet av produktframtagning.
Kontakta: Anders Stänkelström, 08-7571522 eller Anky
Plansteot personal, 08-7571575. Ansökan tid
KI/RSA/HPS.

TEKNIK

SI/RMP-appftoatjonsplattformen, vilken år en central system- del i det nya AXE 10&systemet som bygger på AMarkitekturen. I Dina arbetsuppgrfter kommer att ingå ansvar för
APSI/RMP-systemutgåvor. etaokwng av åndringshariteringsrutmer, utarbetande av metoder och processer för att stödja
APSI/RMP-utveckling nun.
Du skall helst ha erfarenhet av käNsystem-eRer A&konstruktion och/eder tidigare ha kommit i kontakt med AM
konceptet/metodiken.
Kontakta: Jolanta Wielburski. 08-7190865, Memo
ETXT.ETXJAWB eder Urban Andersson, 0 * 7 1 9 1 3 9 5 ,
ETXT.ETXURAN.

cy interferences measurements during tender preparation
and customer projects. The work involves a lot of trawl. 3 6
months a year.
You are at least high school engineer (fiimnasium ing),
widingto travel, fluent m engfish and prepared to work extra
part times. You should be familiar with PC and electronics
and preferable have experience how to sok* new measurement situations. You are prartical and anafybc, taking initiatives and can easily take on
: Om Eriksson. 08-7571959, Memo ERA.ERACE
or Sofveig Hassetqvist-Ai. personnel, 08-7572344.

IM,
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TESTINGENJÖR
Vi utvecklar TMOS-applikationer inom mobirtelefoni och
transportnät VI bygger nu upp vår testverksamhet inom mobilsidan. Som t e s t r g e r ^ Iwnmer rju att medi«rlia i uppfrayadui av vara målnåt Du kommer att ansvara for ptarennfc ijppférarxte och dokumentation av tester typ funklinnii i»•IwimimmjjiBIMMM I H I I • / H a n a j i i
Önskvärt är erfarenhet av test system- eder konstruktionsarbete inom TMOSområdet och gärna av telekommunikation.

AB,

INGENJÖR
Som ska ansvara för irnpiementering av morgondagens arbetssätt avseende orderflöde mellan vara dotterbolag och
produktenheten. Huvudsakliga arbetsuppgifter blir att samordna och implementera arbetet med direct contact (DC) inom produktenheten, genomföra information och utbildning
kring DC-konceptet samt vara kontaktperson mot enhetens
kunder.
Du har lägst 4-årig teknisk utbildning, goda kunskaper i
engelska i tal och skrift samt god kännedom om produkter
och tillverkning inom S&D.unskaperi engelska i såväl tal
som skrift ett
Kontakta: Bo Norlin eller Pauli Liimatainen, 0150-58000.

i Telecom A B , . NUP D ä c k » Centre, Kartstad

UTVECKUNGSINGÉNJOR
som v * arbeta med utveckling av analoga och digitala kretsar inom opto- och högfrekvensområdet. Arbetsuppgifterna
omfattar bl a utveckling och konstruktion av integrerade kisefkretsar för optomoduter.
Du är civilingenjör eder motsvarande med inriktning mot
elektronik och med några års erfarenhet av IC-konstruktionsarbete, gärna av högfrekvens- och höghastighetselektronik, du trivs att arbeta i en kreativ miljö och med ett självständigt arbete. Du är inte främmande för att greppa tag i
olika problemområden. För rätt person finns stora möjligheter att lyckas och utvecklas inom Ericsson.
Kontakta: Andrew Sharatt, 0 8 7 5 7 4 2 6 2 . Arne Rydin, 087574949 eller Per Andersson, personal, 08-7574008.

: Per-Anders Temevad, 0521-272658. Memo

SYSTEM TESTER •
SYSTEM INTEGRATION
The department for System Test of TMOS Basic
currently in need of reinforcement due to die
mand of quality assurance. Today we are a functional unit of
17 enthusiastic persons looking forward for a chance to inform you personally of die TMOS System Tester role, where
all the new technologies finally merge for system integration.
Requirements on you are prior work experiences with
Unix and workstations, an interest of "systems" and, of
course, willingness to work in teams.
Contact Christer Fryxell, 08-7195887 or Inger Agdahl, 087194761. kiger Agdahl, 719 4 7 6 1 . Ericsson HewlettPackard

CHEF-PROVNING
i Telecom AB, Ctl Bask Systems, Äntafattet
VI arbetar med utveckling av teletjänster i AM teknik inom
CENTREX och ISDN. VI erbjuder att som chef för vår nybildade provningsenhet vara med och bygga upp vår provningsverksamhet från början. I Karlstad har man tillgång till ett
rikt friluftsliv och en stimulerande arbetsmiljö i fräscha lokaler. En rimlig bostadsmarknad och närhet till jobbet innebär
att Du har möjlighet att utvecklas i en kreativ miljö.
Du ska ha jobbat med provning i några år och vill kombinera Din yrkesutövning med ett chefsansvar.
Kontakta: Lars-Erik Johansson, ECN 8633043, Memo
ETXT.ETXLAIK eller Bengt Lemon, 8633420, ETXT.ETXBELE.

AB, T *

GYMNASIEINGENJÖR

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
Platform Provisioning bygger upp en enhet som ska jobba
brett över alla våra produktområden APZ-CS.I/0, GSS och
AM (RMP). Det sker hela tiden snabba förändringar vilket
ställer högre krav på kompetens, flexibilitet, kreativitet och
engagemang. Verksamheten inom Platform Software riktar
sig till människor som vill bygga upp en bred kompetens
och satsa på en systemingenjörskarriär. Vi söker en ledare
som vill bygga upp den nya enheten.
VI ser garn a att Du har intresse för att ta fram och genomföra en intern organisationsfilosofi där nyckelorden är
kompetensutveckling och flexibilitet. Du bör ha gedigen ledarerfarenhet och vara en duktig personalledare med visioner och helhetssyn. Stort fokus ligger på kontinuerlig kompetensutveckling av alla medarbetare.
Kontakta: Roland Fors, 08-7194461, Memo ETXT.ETXLAFO
eller AnnKatrin Jangren, personal, 08-7194431, ETXT.ETXAKJ.

Kontakta: Marita Eriksson-Westerlund, 08-7197865, Memo
ETXT.ETXMEWE eller Magnus Karlsson, personal, 087199404, ETXT.ETXMAKN. Ans. till TN/ETX/E/G Kristina
Estberger.

VI är ett gäng som åker runt jorden och hjälper våra kunder
att ha bästa möjliga prestanda i deras mobiftelefonisystern.
En mängd mätdata samlas in från växlarna så att prestanda
för kvalitet, spärr och tappade samtal etc ska kunna förbättras. Analyser och utvärderingar sker både på plats och i
Kista. Hjälpmedel är OSS och för vår verksamhet specialdesignade PC-verktyg. Vi medverkar även i förstudier för framtida OSS-funktionalitet och håller vissa avancerade specialkurser inomo våra systemområden, vi jobbar med GSM,
TAGS, NMT, PDC, AMPS och ADC. Vi behöver förstärkning
både utomlands och på hemmafronten. Arbetet innebär kortare och längre resor.

SYSTEMINGENJÖRER T i l l
SYSTEMLEDNING APSI/RMP
AM-konceptet breddas till allt fler BU:er. Rer och fler kailsystem går in i AMifieringsprogrammet VI på TX/G ansvarar
for utveckling av APSI/RMP-applikations- plattformen, vilken
år en central systemdel i det nya AXE106- systemet som
bygger på AM-arkitekturen.
VI behöver Dig som har några års AXE design- eller provnings- erfarenhet och som är intresserad av att börja arbeta
med system- utredningar och gränssnittsfrågor. Det är en
merit om Du är bekant med de centrala delarna i APT, t ex
switchirg, trafikstyrning, signalering eller O&M, eller om du
tidigare kommit i kokntakt med AMkonceptet/metodiken.
Kontakta: Jolanta Wielburski, 08-7190865. Memo
ETXT.ETXJAWB eller Urban Andersson, 08-7191395,
ETXT.ETXURAN.

AB, OJ Bask Systems, TN

TEKNIK/HANTERING/METODIK APPLIKATIONSPLATTFORM
TX/G befinner sig i ett spännande utvecklingsskede av imptemente- ringen av den nya AMarkitekturen. VI behöver Dig
som kan hjälpa oss att utarbeta hanteringsrutiner för AP-

GSM VÄXER...
och basstationen år en viktig faktor bakom våra försäljningsframgångar. GSM och DCS finns idag, PCS för USA
kommer snart För att klara framtida krav på nya BT&varianter och vidare- utveckling av de existerande behöver vi bli
många fler. Vi år systemenheten för GSMcasstationer och
jobbar inom följande områden:
- projektledning av stora basstationsprojekt - förstudier
av nya funktioner eller hela basstationer - teknikframförhallning - systemering av nya funktioner - delprojektledning
Vårt arbete innehåller en mängd kontaktytor. God kommunikationsförmåga och förmåga till överblick är därför ett
måste. VI vänder oss i första hand till dig som är civilingenjör med några års erfarenhet. Värdefullt för de tjänster vi
erbjuder är en bakgrund inom tex. mobiftelefoni, radiokonstruktion, prograrrrvarukonstruktion eller projektledning.

CHEF TILL PLATFORM SOFTWARE

Är Du intresserad av att arbeta med Global Application
System (GAS) på systemnivå är detta kanske något för Dig Du blir en viktig länk i kedjan för att skapa ett GAS.
Möjlighet för vidareutveckling inom systemhantering kan senare erbjudas.
Du bör ha utbildning motsvarande gymnasiets tekniskalinje. Du tyc ker om att samarbeta men är vid behov självständig. Du är noggrann och omdömesgill. Om Du inte har
kvalifikationer för arbetet kan vi erbjuda utbildning.

AB, CU Bask Systems, TN

ETXT.ETXPSTL, senast 2 1 / 1 0 .

Ericsson

Systems AB, Kista

SYSTEMINGEN JORER •
SYSTEMTRIMNING

Vi söker företrädesvis civilingenjörer med erfarenhet av
mobil- telefoni, radionätplanering alternativt AXE.
Nyexaminerade civil- ingenjörer (E och F) eller motsvarande
kan komma ifråga. Kunskaper om AXEs testsystem och
OSS är meriterande. Du behärskar engelska i tal och skrift
samt är intresserad av att träffa kunder. Du får ej vara rädd
att stundtals arbeta mycket
Kontakta: Claes Eriksson, 08-7571959, Patricia Curutchet,
08-7573981 eller Solveig Hasselovist-Ax, personal, 087572344.

sokes till enheten Business networks som ansvarar för
fram- tagande av Network Management system avsedda att
styra och övervaka Ericssons produkter Eripax, M D 1 1 0
samt framtida nätelement inom bredbandsområdet Vi är
idag ca 10 personer och under expansion.
Arbetsuppgifterna innebär utveckling av system och applikationer baserade på öppna standards såsom UNIXX, SNMP
och Xll/Motif med nyttjande av plattformar såsom HP
Open View, IBM Netview/6000, mfl.VI söker Dig som vi»
ansvara för design, implementation och test av egenutvecklade applikationer. Du skall även se till att konstruktion möter uppsatta kvalitetsmått i form av leverans- precision,
funktionalitet och felintensitet Arbetet innebär nära samarbete med produktledning hos EBC och systemledning inom
enheten samt med systemintegratörer och provningsansvariga.
Vi vill att Du som söker ar civilingenjör med minst två ars
erfarenhet av objektorienterad utveckling dvs objektorienterad analys, design och implementation med hjälp av C++.
Du bör dessutom vara förtrogen med UNIX och helst även
TC/IP, SNMP och Xll/Motif. VI vill att Du är initiativrik och
drivande och är lätt att samarbeta med.
Kontakta: Göran Hallman, 08-7195025 eller Anette 0k~bradman, personal, 08-7198287.

RF ENGINEER CMS88, CME20,
CMS40 AND CMS30
The unit works with customer and market support, optimisation and measurement. The area where we need more people deals with Maintenance of equipment for measuring, time dispersion, radio coverage and interference, Support
and maintenance of TTM Test transmitter and Regus Test
Receiver, Radio survey, tiome dispersion and radio frequen-

PROJEKTLEDARE Kontaktperson: LR/TPC Kurt Sille'n Tel
08-7572220 memo ERA.ERAKS
DELPROJEKTLEDARE Kontaktperson: LR/TUC Erik van den
Bos Tel 08-7572744 memo ERA.ERAERB
SYSTEMINGENJORER Kontaktpersoner LR/TUC Erik van
den Bos,tel 08-7572744 memo ERA.ERAERB
LR/TOC Jonas Röjestål, tel 0 8 4 0 4 2 9 5 2 memo EPLEPUONAS
SPECIALIST INOM ANTENNTEKNIK Kontaktperson: LR/TXC
Olle Granberg,tel 08-7572442 memo ERA.ERAOLOF
SPECIALIST INOM BASSTATIONEN GSM Kontaktperson:
LR/TXC Olle Granbergtel 08-7572442 memo ERA.ERAOL0F
PRODUKTPLANERARE Kontaktperson: LR/TXC Olle
Granberg.tel 08-7572442 memo: ERA.ERAOLOF
Kontaktperson för samtliga tjänster LRH Britt
Alexandersson, personal, tel 08-7570338, memo: ERA.ERABRfT

AB, C *
»sta

GRUPPCHEF
Du kommer att ansvara för C:Ms funktionalitet och tillgänglighet for våra användare och samarbeta med Ericsson Data
när det gäller nätverk, drift och applikationsutveckling samt
utveckla arbetsgruppen efter företagets växande behov.
Vi ser gärna att Du har erfarenhet av MPS-system för
elektronik produktjon. Du bör också ha chefs och/eller projektiedar erfarenhet Du har akademisk utbildning, gärna
systemvetenskaplig eller motsvarande. Du måste ha mycket god samarbetsförmåga och bör vara serviceinriktad gentemot interna kunder.
Kontakta: Thomas Heed, 08-7571772 eller Mikael Möller,
personal, 08-7571749. Ans. till KI/RSA/HPS Lotta Steen.

Maaojoj Radra Systems AB,

CHEF-ARBETSLEDARE
Systems AB, Kista

Till följande tjänster söker vi medarbetare:

som inom Gävlefabriken ska vara ledare i produktionen och
aktivt arbetaförförådling av tillverkningsprocessen och kontinuerligt utveckla organisationen, se till att all personal har
rätt kompetens och vidmakthålla och höja kompetensen,
handlägga personalärenden, lönefrågor och vara kontaktperson gentemot stödfunktioner.
Du bör ha 4-årig teknisk utbildning samt tidigare erfarenhet från arbetsledning i produktion.
Kontakta: Lennart Kinnvall, 026-156044 eller Laina
Danielsson, 026-156209.

AB,

1. CIVILINGENJÖRER
2. PRODUKTÄNDRING
3. CHEF TESTPROCESSER
4. RADIOKONSTRUKTÖR
1. Konstruktion av provutrustningar för funktionsprovning av
radiobasstationer och ingående kretskort, upprättande av
dokumentation av konstruerade utrustningar samt teknikstöd till produktionen. Civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning elektronik - data. Radioerfarenhet programmeringskunskaper i C eller Pascal är en merit Inrtiaövoch samarbetsförmåga samt ansvarskänsla krävs.
2. Du kommer att ansvara för att driva systemakutförprojekt i fabriken. Arbetet innebär täta kontakter med andra instanser inom fabriken och med utvecklingsavdelningarna.
Det är till stor del databaserat och ett flertal system används dagligen. Gymnasieingenjör eller 80-120 p högskolekompetens. Du bör ha goda kunskaper i engelska och datorvana. Du är noggrann och systematisk och har förmåga
att arbeta både självständigt och i grupp.
3. Gruppenförtestprocesser ansvarar för ICT-test digital
funktionstestning, Infine-testjng samt framtida teststrategier inom tCT. Din inriktning är teleteknik och Du har erfarenhet av konstruktion eller provningstekniskt arbete. Du är utåtriktad och har lättföratt leda och inspirera andra.
Chefserfarenhet är en merit
4. Konstruktion och utveckling av effektförstärkare för radiobasstationer. Du kommer att göra utvärderingar och teknik-

HP-kvalitet
till budgetpris
Utta på detta oscilloskop! Då
ser du vad du får för pengarna.
När du tittar närmare på detta
oscilloskop i HPs 54600-serie,
lägger du säkert märke till en
mängd olika saker.
Det känns och ser ut som ett
analogt "skåp" med knappar och
display som omedelbart responderar på dina kommandon. Ändå har
det all den digitala styrka som
analoga "skåp" inte kan ge dig;
Hög tillförlitlighet, automatiska
mätningar, pappersutprintning och
möjligheten att programmera.
Dessutom visar den kristallklart
alla typer av vågformer - även vid
låga frekvenser och långsamma
svephastigheter.
Men vad som är viktigast är dock
priset! För det äkta HP-oscilloskopet 54600B, 100 MHz (2 kanaler)
betalar du endast kr 25.200:-.
HP 54601B, 100 MHz (4 kanaler)
kostar kr 30.285:-. HP 54602B,
150 MHz (4 kanaler) endast 34.360:och HP 54610B, 500 MHz
(2 kanaler) 50.645:-.
Ring Torsten Beckman på
HP Test & Mät Direkt, så får du veta
mer och/eller beställ en specialbroschyr eller HP-direktkatalogen
där HPs alla basinstrument finns
beskrivna Telefonnumret till
Torsten är 08-444 22 77.
Faxnumret är 08-444 25 25.

m
Med kvalitetsoscilloskopet HP 54602B, 150 MHz,
4 kanaler, för endast kr 34.825:- kan du tydligt
och klart se spikarna i kretsarna.
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TEMIC. Topless...
bottomless...wireless...

TEMIC Semiconductors.
And we work wonders in
leaders in bipolar, CMOS,
We're a truly global
wireless...providing the smallBiCMOS, DMOS, and BiC/DMOS
organisation with a broad
est, lowest power-consuming,
technologies.
tine of application-specific
leading-edge solutions. Devices The members of TEMIC
standard
with high
Semiconductors-Telefunken
devices and
Ask about our...
noise immuSemiconductors, SUiconix, Matra
mixed-signal
nity so your
RF transmitters/receivers
MHS, and Dialog SemiconducASICs.
products
IR emitters/detectors
tor—have a long history of
communicate superior service to producers
Audio/video signal
with crystal
of wireless products.
processors
clarity.
Microcontrollers/memories
To find out more about our
We're TEMIC combined capabilities, call us
Power management ICs
Semiconducat 08-733 0090.
Foruseinyour^tors. World
Cellular/cordless phones
Wireless LANs
Personal communicators
Global positioning systems

TEMIC

A Company of AEG Daimler-Benz Industrie. Kavallerägen 24, Rlssne, 17202 Sundbyberg, Fax: 08-733 0558
Members of TEMIC Semiconductors: Telefunken Semiconductors, SUiconix, Matra MHS, Dialog Semiconductor

JOBB-NYT
val samt utföra konstruktion av sändarslutsteg och ansvara
för verifierings- och dokumentationsarbete. Civilingenjör
med inriktning mot radioteknik och vi ser gärna att Du har
erfarenhet av radiokonstruktion. Utåtriktad läggning, helhetssyn, lätt att samarbeta, förmåga att lyssna på andras
id'er och synpunkter värdesätts högt.
Kontakta: LarsOla Kiockervoid, 026-156131. Thorbjom
Tämström, 026-156062 eller Håkan Rannestig, 026156145 (1), Anders Btoom, 026-156275 (2), Daniel Rosén,
026-156080 eller Anders Norin, 026-156111 (3), Bengt
Ahl, 026-156198 (4) eller AnnChristin IJngman-Schiller,
personal, 026-156043, samtliga tjänster.

Ericsson Radra Systern AB, Kista

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
Vi är marknadsledande inom mobiltelefoni och möter ståndigt nya kravfrånvåra marknader på nya generationer av
basstationer. Vi söker konstruktörer med flerårig erfarenhet
av teknisk systemutveckling av programvara i realtidsapplikationer. Vi använder använder nya tekniker och modeller
med CASE-verktyg och simulatorer för vår utveckling. Du
kommer att arbeta med programutveckling av mjukvaruplattformar till våra befintliga och nya produkter. Projekten omfattar systemering, definition samt lågnivå och OSnåra programering i C. Din uppgift som konstruktör av programvara
innebär bl a att implementera ny funktionalitet i våra produkter och att ta tekniskt ansvar för delar i våra produkter.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och
trivs att arbeta i grupp.

Vi söker också medarbetare inom systemledning, utveckling, utvecklingsmiljö, extern teknikförsörjning, kvalitetssäkring och projektledning.
Kontakta: Roland Fors, 08Ö7194461, Memo ETXT.ETXLAFO, Bemth Gustavsson, 08-7191123, ETXT.ETXBEGU eller
AravKatrin Jangren. personal, 08-7194431, ETXT.ETXAKJ.

DUuun Ttiletom. Coi» Unit Baiic *iyrtenii, Antifal

Vi bygger upp en ny enhete inom Platform provisioning.
Enheten kommer bl a att ha ansvar för överföring av produktkrav till projekt,ramavtalmed samarbetspartner, orderkontor, processer och metoder för orderhantering, budget
och uppföljning samt för utvecklingsportföljen. Vi söker en
ledare som vill bygga upp den nya verksamheten tillsammans med fyra kompetenta medarbetare. Vi vänder oss till
dig som har en helhetssyn på produktutveckling och är öppen och utåtriktad, vi tror att du har god kunskap om AXE
och ledarerfarenhet på avdelningsnivå.
Vi söker också fyra medarbetare till den nya enheten
som tillsammans ska täcka in strategisk planering, finansiering och ekonomi, kunskap om tillämpliga processer, teknikförsörjning och allmän administrativ kompetens (orderkontor).

Du kommer att arbeta med systemering av våra plattformar.
Arbetet omfattar utredningar, systemering och specifikation
av lösningar i en krävande miljö. Din uppgift som system
konstruktör innebär bl a att möta krav och specifikationer
på våra plattformar från andra enheter, specificera systemlösningar som består av både hård och mjukvara samt leda
och ta systemansvaret mot våra leverantörer.
Vi förutsätter att Du besitter en stor idérikedom. Du måste även har en pedagogisk förmåga att presentera dina
id'er och lösningar. Dessutom krävs viss förmåga att tekniskt leda andra konstruktörer. Vi vill att Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och trivs att arbeta i grupp.
Kontakta: Navid Shahaby, 08-7575803, Memo ERANASA
eller Malin Alexis, personal, 08-7572573.

Kontakta: Sven Nilsson, 08-7572826 eller Anna Henricson,
personal, 08-7571674.

Kontakta: Arne Borg, 0455-54964 eller Björn AlnVn. 045554949. Ansökan till KA/EPK Helene Bjerstedt.

Ericsson Radra Systems AB, Kista

INSTALLATION ENGINEERING
Ericsson Radar Electronics AB, Kista

AXE-MOBILTELEFONI

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR

Konstruktion av AXE-anläggningar utifrån projekt- och produkt- information. Resultatet blir en dokumentation som används vid installation och av ERAs kunder. Efter erforderlig
utbildning arbetar Du i PC-miljö med bl.a. CAD4ijälpmedel.
Arbetet innebär kortare utlandsresor.

Specificera, koda och testa programvaruenheter för presentations- systemet till flygplan JAS 39 Gripen.
Programmeringsspråk är Pascal-D80 och grafikspråk.
Arbetet omfattar såväl underhåll som nyutveckling av tilläggsfunktioner.
Du har några års erfarenhet av programmering i realtidssystem.
Kontakta: Göran Lönnemar, 08-7572005, Peter Grunde,
08-7572018 eller Anna Henricson, personal, 08-7571674.

FUNCTION TESTER

Ericsson Radar Electronics AB, Kista

SENIOR TESTER

Du skall medverka i uppbyggnad av divisionens underhålloch kalibreringssystem. Kontakter med intema/extema
kunder i frågor rörande underhåll och kalibrering av mätdon,
instrument och testutrustningar.
Du har några års erfarenhet av underhåll/kalibrering eller
data- support.
Kontakta: Hans Askenbäck, 08-7570854 eller Yvonne
Areflykt, personal, 08-7573115.

Din arbetsuppgift blir att specialisera dig på provning av vårt
delsystem och dess funktioner i systemet. Du kommer att
stödja övriga testare varför stor vikt läggs på din initiativförmåga och din förmåga att skapa kontaktnät gentemot andra
provinstanser.
Lämplig bakgrund är 34 års erfarenhet av AXE-provning.

Ericsson Radar Electronics AB, Kista

Ericsson Radar Electronics AB, Kista

CHEF TILL SYSTEM MANAGEMENT
AND VERIFICATION
Core Unit Basic Systems bygger upp en ny enhet inom
Platform Provisioning. Enheten kommer att ansvara för de tidiga och sena faserna i produktutvecklingen inom Core Unit
Basic Systems och byggs till största delen upp från redan
existerande verksamhet. Enheten kommer iriitialt att bestå
av separata enheter för modellering/prototyping.systemleclning och systemkonstruktion, systemprov och industrialisering, kundstöd samt en separat enhet för STP- och datastöd. Verksamheten inkluderar ansvar för APZ samt delar av
APT och omfattar cirka 80 personer. Vi söker en ledare som
vill bygga upp den nya verksamheten. Vi vänder oss till dig
som har en helhetssyn på produktutveckling och industrialisering. Du bör ha en god kunskap om AXE och skall ha en
positiv och öppen attityd för att stimulera och engagera
medarbetarna till ett optimalt resultat
Kontakta: Roland Fors, 08-7194461, Memo ETXT.ETXLAF0,
Bemth Gustavsson, 08-7191123, ETXT.ETXBEGU eller AnnKatrin Jangren, personal, 08-7194431, ETXT.ETXAKJ.

Ericsson Toiecon AB. Core Unit Basic Systems, ÄrsteM M

CHEF OCH MEDARBETARE TILL UNIX

PROVNINGSINGENJÖR
Arbetet innebär att Du skall prova och felsöka markbaserad
eller flygburen militär utrustning samt driva och rapportera
provnings- arbete.
Din bakgrund är gymnasieingenjör eller motsvarande inom el/tete. Du skall vara noggrann samt gilla ett självständigt arbete. Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Kontakta: Stefan Blom, 08-7575624 eller Yvonne Areflykt,
personal, 08-7573115.

Friftw Bidar nai liseii i Hit, Kliti

GRUPPCHEF PROGRAMVARUKONSTRUKTION MOTMEDEL
I gruppchefens uppgifter ingår att ansvara för personalens
kompetensutveckling, arbetsfördelning, återmatning av arbets- resultat m m. Dessutom ingår ett delegerat konstruktjonsansvar fömågra av sektionens produkter.
vi ser helst att Du har några års erfarenhet som chef.
Goda ledar- egenskaper är ett absolut krav, liksom kompetens inom programvaru- området. Du har antagligen högskoleexamen.
Kontakta: Göran Lönnemar, 08-7572005 eller Anna
Henricson, personal, 08-7571674.

PLATTFORM
Platform Provisioning inom Core Unit Basic Systems bygger
upp en helt ny verksamhet för UNIX-baserad utveckling och
vi söker nu både chef och medarbetare till den nystartade
enheten. Enheten kommer inrtiatt att jobba med utvecklingen av en Adjunct Processor, vilken är en öppen I/O ptattform. En proto- typ tHI Adjunct Processor har tagits fram under våren och utvecklingsprojektet kommer att starta inom
en nära framtid. En- heten kommer att vara cirka 30 personer i början på 1995. Vi söker en ledare med goda entrepenörsegenskaper som kan bygga upp verksamheten runt den
kärna av kompetena medarbetare som idag jobbar med förstudier och protoyping. Då stora delar av plattformen kommer att köpas in externt kommer du att ha en bred kontaktyra varför du som person bör vara öppen och utåtriktad. Vi
tror att du har erfarenheter frän UNIX-utveckling och/eller ledarerfarenheter på avdelningschefsnivå.

KONSTRUKTÖR
ANALOG ELEKTRONIK
Konstruktion, konstruktionsverifiering och dokumentering av
analoga elektronikkonstniktioner i form av exempelvis videoför- starkare, videosignalbehandling, lågspänningsomvandlare etc. Tillämpningarna är i första hand för presentationsteknik och elektroniska motmedel.
Du år civilingenjör 80^poäng eller erfaren gymnasieingenjör med goda kunskaper i engelska samt god förmåga att
uttrycka sig i tal och skrift. Vidare betonas förmåga att samarbeta i projektgrupper samt egen initiativkraft.
Kontakta: Kurt Carlson, 08-7572830, Henrik Björnek, 087570762 eller Anna Henricson, personal, 08-7571674.

Ericsson Telecom AB, CU Supply and Distribution,
Kontakta: Matz Noriing, 08-7570554, Memo ERAMATZ eller Karin Enberg, 08-7641786, ERARMOAA.

DIGITALKONSTRUKTÖRER
Ericsson Telecom AB, Core Unit Basic Systems,
Ärstafärtet

Kontakta: Kjell Pettersson, 08-7572454 eller Lars
Lindqvist, 08-7641195. Ans. till KI/ERA/LZ/SES Mia
Nilsson.

Ericsson Radar Electronics AB, Kista
Till RMOA söker vi ett antal personer som inom enheten
Radio Systems Development skall arbeta med delsystemprovning av vår mobil- telefonistandard AMPS och D-AMPS.

Kontakta: Roland Fors, 08-7194461, Memo ETXT.ETXLAFO
eller AnrvKatrin Jangren, personal, 08-7194431, ETXT.ETXAKJ.

SUPPORT OCH UNDERHALL

Vi söker Dig som är minst gymnasieingenjör, har PC-vana
och lätt för språk (engelska). Vi värdesätter erfarenhet av
AXE-montage eller installationskonstruktion. Du är noggrann, ansvarskännande och kan arbeta självständigt.

Ericsson Radra Systems AB, RMOA, Kista

Din arbetsuppgift blir att ta fram Testspecar och
Testinstruk- tioner för delsystem MBStillhörandemobiltelefonsystem CMS88. Provningen gör du sedan i vår AXE-provanläggning. AUTOSIS används som verktyg.
Vi söker dig med några års AXE-erfarenhet

SYSTEMKONSTRUKTÖR
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het till skargård, möjlighet till ett billigt boende mm. M a o
LIVSKVALITET för Dig och Din familj.
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CHEF OCH MEDARBETARE TILL
PROGRAMME MANAGEMENT

Kontakten nr 14 1994

Konstruktion, konstruktionsverifiering och dokumentering inom området digital konstruktion medtillämpningarinom
presentation och motmedel.
Du är civilingenjör alt erfaren gymnasieingenjör med goda kunskaper i engelska, samt god förmåga att uttrycka sig
i tal och skrift.
Kontakta: Ulf Magnusson. 08-7573897, Ulf Starkenberg,
08-7573464 eller Anna Henricson, personal, 08-7571674.

EllEmTO, Avd. for valjarsystem och transportnät, Ärv-

NofTKOfHnjJ

CHEF FÖR PRODUKT-OCH
ANLÄGGNINGSSTÖD
till vår nybildade enhet Customer Delivery Centre Transport
Networks. CDC har ansvar för leverans av hela produktprogrammet till kund. Transportnätsverksamheten i Norrköping
etableras i nya lokaler under året. Du blir ansvarig for etablering av den nya produkt- och anlåggningsstödsverksamheten, anläggningskonstruktionsstöd, leverans av mjukvara,
dokumentation av produkterna, preinstallationstest och produktstöd.
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens.
Kontakta: Staffan Bem, 8611826 eller 010/6666998.
Ansökan till IN/ETX/SG/NP Britt-Inger Andersson, personal,
ETXS.ETXABRAN. Kopia av fullständig annons får du av BrittInger Andersson, ETXS.ETXABRAN.

SYSTEMERARE/MASKINVARUKONST
RUKTöRER

Elamtil, Avd. for koastraktionsstod pro»—vara,
Ährjö

Sektion EUA/XF ansvarar för maskinvarukonstruktionen av
en ATM - väljare (AMAX) avsedd för accessprodukter.
Sektionen har tidigare arbetat med konstruktion av STMväljare (Uniswitch), denna verksamhet håller på att flyttas till
TEI (Tidigare Fatme) i Italien. För AMAX behöver ett antal
ASICar och kretskort utvecklas, en del av dessa kommer att
utvecklas internt på sektionen andra kommer att läggas ut
på dotterbolag inom koncernen, så det finns goda möjligheter till externa kontakter. Du ska arbeta med systemering av
maskinvara samt digital konstruktion av kretskort och ASIC.

SYSTEMLEDARE

De verktyg som kommer att användas år Verilog,VHDL,
Synopsys design compiler, Synopsys test compiler.
Kunskap om dessa samt erfarenheter av maskinvarukonstruktion är meriterande.

Avdelning Systemledning SDS söker en ny medarbetare inom området Open Systems inom systemledning som vill utveckla sig i systemledarrollen. Du kommer att arbeta med
förberedelser ohc introduktion av COSE/CDE och
OMG/CORBA produkter/standarder i SDS. Alltså innebär arbetet att sätta sig in i dessa standards, göra experiment
kring dem, fastlägga införandestrategi och därefter systemleda införandet. I arbetet ingår också att lägga fast SDS arkitekturen så att den blir anpassad till dessa standards och
till valt CM-system. Arbetet innebär att i samarbete med EIT
välja basprodukter som erbjuder nödvändiga APIs.Du får
möjlighet a tt vidareutveckla Dig själv inom ett område som
blir mycket betydelsefullt de närmaste åren.

Kontakta: Erik Abefelt, 08-7273594, Memo EUAEAT.
Ansökan till ÄS/EUA/K Nina Jaki, rum 107:099.

jö.

DRIFTSTÖD FÖR MOBILTELEFONI

Ericsson Radar Electronics AB, Kista

Kontakta: Christer Johansson, 08-7273803, Memo
EUACJN. Ansökan till ÄS/EUA/K Nina Jaki, rum 107:099.

Vi arbetar med utveckling, test, utbildning, AShantering och
support av OSS för mobiltelefoni. Vi har idag uppdrag inom
CMS 30 och CMS 8810 och behöver nu förstärkning inom
samtliga områden. Vi söker därför konstruktörer, system designers, teknisk skribent samt support personal.
Erfarenhet från något av dessa områden är meriterande.
Vi söker Dig som är uttåtri ktad och har lätt för att arbeta i
grupp samt är beredd på resor. Du måste behärska engelska i tal och skrift. Hos oss kommer att få arbeta i ett ungt
växande gäng. Att arbeta i Karlskrona innebär att Du far stora möjligheter till ett rikt Hv avseende fritidsaktiviteter, när-

PROGRAMMERARE - TESTSYSTEM

EP Consulting Group AB, Affärsområde Telecom,
Karlskrona

Du har erfarenhet av att utveckla programvara i UNIX-mil-

Ericsson Radio Systems AB, Kista
Inom sektionen för utprovning och verifiering behöver vi förstärkning med två programmerare. Sektionen ansvarar bl a
för att testa och verifiera funktioner i program och maskinvara som ingår i våra motmedelssystem. Arbetet består i att
utveckla programvara till våra interna testsystem, vilket
även innebär specifikation och noggrann dokumentation.
Miljöer är bl a UNIX och ADA, PC-dos/Windows.
Du är civilingenjör, ev MeHaningenjör med inriktning mot
realtidssystem (program och maskinvara).

SYSTEM DIMENSIONING
Enheten för Mobil Network Design inom Market Operation
ASW- PACIFIC behöver förstärkning av en AXE System
Dimensionerare. Enheten LN/S arbetar med
Radionätplanering, Mobilnät konfigurer- ing, Tekniskt säljoch projektstöd (RPM) samt System Dimensionering. Vi arbetar med GSM, NMT och TACS gentemot ett lOtal mark-
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nåder i Asien. Du ska göra trafik och signaleringsdimensioneringar av mobilnät, dimensionera noder och intelligenta
nät, skapa Bill of quantity-listor för offert samt göra projektfiler, medverka i utveckling av dimensioneringsmetoder och
hjälpmedel samt dokumentera
VI söker dig som har en god AXE HW-kännedom, goda
engelska kunskaper samt är utåtriktad, positiv och kreativ.
Kontakta: Rickard Hardy, 084042127, Memo ERA.ERAR1HA, Jan Lönnström, 08-7573314, ERAJAL

har några års erfarenhet av konstruktionsarbete inom
Ericsson och vill satsa på patent också komma ifråga.
Intresse för språk och vissa kunskaper i tyska är ett önskemal.
: Tage Lövgren, 08-7194005, Memo LMETAL eller
Kristina Johnsson, personal, 087198037, LMEKRU.

: Pelte Uhannus, 520 63442, Memo ETSPLUS etter Peter Nyström. 08-7193223, ETXNYPE.

Självklart är vi också intresserade av Dig med AXE lOerfarenhet

Objectory AB, Kista resp

: Henrik Voigt, 08-7571292, Elisabeth Johansosn,
084042524 eller Solveig Hassekjvist-AX, personal, 087572344.

SYSTEMUTVECKLARE. •
ADMINISTRATÖR, MANUALSKRIBENT

Ericsson

Systems AB, Kista

> Systems AB, Kista

samt PROJEKTLEDARE
ELEKTRONIKKONSTRUKTÖRER

CHEF • SANDARTEKNIK
Karistad

IN-KONSTRUKTÖRER
Du som gillar utmaningar och känner dig själv som en kreativ AXE konstruktör - varför inte prova något nytt!? vi är ett
ungt AXE gäng i KARLSTAD som behöver utöka med konstruktörer för att klara utvecklingen av ERICSSONS nästa INplattform (Intelligenta Nät) utgåva. Vi arbetar brett, med allt
från kravspecificering, projektledning till systemering, konstruktion och verifiering. Verifieringen sker till stor del i egna
anläggningar.
Kontakta: Rikard Othelius, 054-193060, ECN 863-3060,
Memo ETXT.ETXRIO.

Ericston Components AB, Energy Systems Division,
Kungens Kurva

Arbetet som enhetschef innebär ledning av konstruktionsarbete av radio, främst sändardelar i GSM samt utveckling av
Radio-ASIC. Du kommer att ha ett stort kontaktnät, såväl internt som externt. De externa kontakterna innebär bl a förhandlingar med underleverantörer av radiokomponenter och
systemdelar.
VI tror att Du år civilingenjör med flerårig erfarenhet av
radioutveckling. Som chef för enheten krävs ett gediget intresse och engagemang att åstadkomma resultat genom
god personalledning. Då vi har internationella samarbetspartners kräver vi även goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Bengt Hedlund, 08-7573032 eller Britt
Alexanderson, personal, 08-7570338. Ansökan till
KI/ERA/LRH Britt

Ericsson Radio Systems AB, Kista

CHEF - SYSTEM OCH METODIK
SYSTEMSPECIALIST
Du kommer att leda och rådgöra i tekniska diskussioner
med kund, ansvara för framtagning av kravspecifikationer
och verifikationskravsspecifikationer samt planera och genomföra verifiering av kraftförsörjningssystem. I dina arbetsuppgifter ingår även att utföra eltekniska mätningar samt diverse annat praktiskt arbete. Emellanåt kommer du dessutom att göra djupdykningar i tekniska svårigheter av skiftande art.
Du är en analytisk civil- alt. gymnasieingenjör med flerårig erfarenhet och förmåga att finna praktiska lösningar på
tekniska problem. Du har även erfarenhet av elkonstruktion
av kraftaggregat, allmän kunskap inom datorteknik samt
kunskap om elteknisk mätteknik. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Kunskaper i tyska är meriterande.
Kontakta Tomas Isaksson, 087216262. Memo EKAT00IS
eller Anette Johansson, personal, 08-7217461, EKAAJO.
Ans. till KK/EKA/K/P.

Som enhetschef kommer Du att leda arbetet inom delsystemet Radio i GSM basstationer. Du kommer att ha täta kontakter med företagets övriga kompetensenheter. Det ingår i
ditt ansvar att vara pådrivande i teknikframförhållning för
framtidens radiobasstationer vad gäller komponenter och
byggsätt. Du kommer även att arbeta med metodikfrågor,
främst simuleringar.
Vi tror att Du är civilingenjör med flerårig erfarenhet av
radioutveckling. Som chef för enheten krävs ett gediget intresse och engagemang för att åstadkomma resultat genom
god personalledning. Då vi har internationella samarbetspartners kräver vi även goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Bengt Hedlund, 08757-3032 eller Britt
Alexanderson, personal, 08-7570338. Ansökan till
KI/ERA/LRH Britt Alexanderson.

Ericsson Telecom Sverige AB, Nynäshamn och
Ärstadai

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Patent & Trademark
Dept, Marievik

FYRA PROVARE TILL NYNÄSHAMN,
FYRA TILL ÅRSTADAL

PATENTINGENJÖRER

VI söker 8 nya medarbetare till ett ungt gäng som gillar utmaning- ar. Vi ansvarar för verifiering, förvaltning och systemstöd av applikationssystem för den svenska marknaden
samt utveckling av tjänster mot kund. Dina arbetsuppgifter
blir att verifiera och levereranya applikationssystem och ändringspaket till kund samt medverka i systemstöd och felsökning av dessa. Arbetet innebär också att medverka vid
större uppdateringsprojekt. Resor i Sverige, utlandsuppdrag
samt arbete nattetid förekommer.
Du bör ha goda kundskaper inom AXE, gärna med kännedom om APZ/IO, IN eller produktlinjerna 8.1, BM och FM.
Desutom är det en föredel om Du har provningserfarenhet
motsvarande Ericssons kurser Testing 2 och 3 och kan arbetaflexibeltunder eget ansvar.

Vi sköter patent-, varumärkes- och mönsterfrågor m.m. åt
koncernens svenska bolag samt viss samordning avsådana
frågor i bolagen uto mlands. På enheten arbetar drygt tjugo
personer. Dina viktigaste arbetsuppgifter blir att utreda möjligheter att få patent, utarbeta och fullfölja patentansäkningar samt utreda eventuella och obehöriga användningar av
patent.
Du har teknisk utbildning med inriktning på telekommunikation, elektronik eller data. VI ser gärna att Du har erfarenhet av att utarbeta patentansökningar för Sverige och internationnellt, av att göra invändningar mot patentansökningar
samt utredningar av patentintrång. Eventuellt kan Du som

Objectory AB grundades 1987 av Dr. Ivar Jacobson.
Sedan 1991 år Ericsson-koncernen majoritetsägare.
Vi år idag efter 7 års framgångsrik verksamhet 80
anställda i Kista, USA och Tyskland. Vår produkt

Vi är idag efter sju års framgångsrik verksamhet 80 anställda i Kista, USA och tyskland. Vår produkt rankas idag som
den ledande i världen för objektorienterad analys och design. Det går bra för oss, speciellt i USA. Stora försäkringsbolag, banker och tetekomföretag väljer nu Objectory.
VI satsar nu stenhårt på alla sätt för att etablera oss
som en stor internationell leverantör av produkter och tjänster inom systemutvecklingsbolag, banker och tetekomföretag väljer nu Objectory. Vi arbetar i projektform och använder Objecotry för analys och design samt imptementerar i
Smalltalk. Vi använder mest Unixmaskiner men även
Windows och OS/2 förekommer.
VI söker Systemutvecklare till Kista och Ronneby, gärna
med datalogisk högskoleutbildning men viktigast är att Du
är nyfiken och har en stark motor. VI söker Systemadministratör till Kista med erfarenhet av lokala nätverk administration och -utveckling.
Vi söker Manualskribent till Ronneby som ska ansvara
för användardokumerrtationen till vår verktygsmiljö. Du skriver bra på engelska och har erfarenhet av systemutveckling.
Vi söker Projektledare till Ronneby med erfarenhet avprojektledning och som är insatt i objektorienterad teknik samt
moderna utvecklingshjälpmedel. Du bör även ha erfarenhet
av produktutveckling.
Objectory AB grundades 1987 och ingår sedan 1991 i
Ericssonkonceren.
Kontakta: Svante Lidman, 08-7034569 eller Per-Arne
Gussander, 08-7034591.

Ericsson Racäo Systems AB, Kista

SYSTEMUTVECKLARE - AXE-N
Vi är ett kompetenscentrum i Kista som ska svara för utveckling av tillämpningar i AXE och införandet av AXE-N i mobiltelefon- system. Inom enheten ligger ansvaret för den första kommersiella produkten, HLR/AUC för GSM. Då HLR år
en central nod i GSM-nätet, långt mer än en databas, får vi
en kompetensmässig grund för att senare åta oss bredare
uppdrag inom mobiltelefoni. vi jobbar idag mest tillsammans med EUA men inom kort kommer våra 29 marknader
och utvecklingscentra i ca 10 länder att öppna oss utåt.
Inom affärsenheten finns en mycket väl utbyggd marknadsorganisation som ställer hårda och konkreta krav på oss.
DESIGN/SYSTEM DESIGN Hos oss kommer du som designer att delta i alla faser i våra utvecklingsprojekt. Eftersom
vi arbetar på högsta tillämpnings- nivå får Du en så pass
god överblick över hela systemet att Du kommer att bli en
viktig kugge i BR:s förväntade kraftiga expension.
RELEASE- OCH TR-HANTERING Du kommer att få arbeta
med att utföra releaser för våra utvecklingsprojekt samt
med att ta fram rutiner för att underlätta detta arbete. Du
kommer också att få arbeta med hantering av felrapporter
vilket bl a innebär att ta fram statistik med avseende på vilken status aktuella felrapporter befinner sig.
VI vänder oss i första hand mot Dig som har erfrenhet av
AXE-N och som vill växa in i Ericssons internationella miljö.

rankas idag som den ledande produkten i världen
för objektorienterad analys och design. Det går bra
för oss, speciellt i USA. Stora försäkringsbolag,
banker och telekomföretag väljer nu Objectory.

Vill du bygga en världsprodukt?
Vi EXPANDERAR
Vi satsar nu stenhårt på alla sätt för att
etablera oss som en stor internationell
leverantör av produkter och tjänster inom
systemutveckling. Bland annat satsar vi
aggressivt på produktutveckling och
expanderar i Kista samt öppnar en ny
utvecklingsenhet i Ronneby.

VÅR ARBETSMILJÖ
Vi arbetar i projektform och använder
Objectory för analys och design samt
implementerar i Smalltalk. Vi använder
mest TJnix-maskiner men även Windows
och OS/2 förekommer.

V i SÖKER
Systemutvecklare
till Kista och Ronneby
Du har gärna datalogisk högskoleutbildning, men viktigast är att du är
nyfiken och har en stark motor.
Systemadministratör
tia Kista
Du kommer att dela din tid mellan systemadministration och systemutveckling. Du
har erfarenhet av lokala nätverk under
DOS/Windows eller OS/2.
Manualskribent till Ronneby
Du kommer att ansvara för användardokumentationen till vår verktygsmiljö. Du
skriver bra på engelska och har erfarenhet
av systemutveckling.

Projektledare
titt Ronneby
Du har erfarenhet av projektledning och är
insatt i objektorienterad teknik samt
moderna utvecklingshjalpmedel. Du bör ha
erfarenhet av produktutveckling.

INTRESSERAD?
Om du har frågor, ring (även kvällstid)
Svante Lidman tel 08-703 45 69 eller PerArne Gussander tel 08-703 45 91.
Skicka snarast din ansökan per post eller email, dock senast 94-09-30 till:
Objectory AB, Per-Arne Gussander
Box 1128, 164 22 KISTA
E-mail: pag@os.se

för konstruktion och förvaltning av styrdatom i vart mobiltelefonsystem utvecklat för den japanska marknaden, ett utåtriktat jobb som stiller stora krav på förmåga att självständigt driva ansvarsområden.
Kontakta: Jan-Erik Haraldsson, 08-7572962. Ans. till
KI/ERA/J/H Elsa von Kantzow Brodin.

UTBILDNING
Ericsson Radto Systems AB, Lsdmngiftmfcl. Persoaal
* Ort, Kista

CHEFSTRÄNARE
Du kommer att vara lärare på vår ledarskapsträning och ansvara för utveckling och dokumentation av vissa delar.
Arbetet kan även innebära att utveckla och stödja ledningsgrupper.
Du har bred erfarenhet av arbete med ledarutveckling,
gärna på ett stort företag, och troligen beteendevetenskaplig högskoleutbildning i botten. Du kan uttrycka Dig väl i tal
och skrift på svenska och engelska. Egen chefserfarenhet
är en fördel. Du är drivande, har lätt att samarbeta och en
utvecklad pedagogisk förmåga.
Kontakta: Annika Bramsen, 08-7570741 eller Marie Fredin,
personal, 08-7572287. Ansökan till KI/ERA/BR/H Marie
Fredin.

Ericsson Infocom Consultants, Utbildningsavd. Kista

UTBILDNINGSKONSULT
Du ska huvudsakligen fungera som koordinator för våra
kursutvecklingsuppdrag och ibland själv fungera som projektledare i kunduppdrag. Tjänsten innebär att aktivt bearbeta våra kunder såväl inom som utanför Ericsson Samt att
arbeta inåt vår egen organisation genom att medverka i de
olika avdelningamas kundaktiviteter och projekt. Tjänsten
avser placering i Kista.
Du skall ha god erfarenhet från utbildningsplanering och
kursutveckling, kunna göra verksamhets- och behovsanalyser, gärna ha säljerfarenhet och ha ett kundorienterat arbets- och förhållningssätt, vara affärsmässig och ha hög
servicenivå, kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och
balansera stressituationer, vara kreativ och samtidigt stå
med båda fötterna på jorden.
Kontakta: Sylvia Michel, 054-193292 eller Marianne
Ohlson, personal, 054-193274.

DIVERSE
Ericsson Data, Kista / HF

MANAGEMENT OCH
PROCESSKONSULT
VI är en växande grupp konsulter med uppdrag främst inom
koncernen. Vi är kända för att i samarbete med våra kunder
städja dem med att utveckla deras verksamhet och förbättra deras resultat med lösningar avseende processer, verksamhetsstrukturer, ledningssystem mm.
Med kundnytta i fokus ska du arbeta med kvalificerade
uppdrag - ofta på ledningsnivå - inom ovanstående områden
och agera i rollen som coach, seminarieledare, metodstöd
etc hos kunder i Sverige och utomlands.
Du har högskoleutbildning eller motsvarande och är en
bra bit över 30 ar med bred och bitvis djup erfarenhet inom
området. Din nuvarande befattning, gärna i ansvarig position, kan ligga i linje/stab men Du kan också vara konsult.
Erfarenhet från Major Local Company inom Ericsson är en
merit.
Du talar svenska/engelska och gärna spanska/portugisiska, du ska vara problemlösare och idÄgivare samt intresserad av att dela med Dig av kunskaper och erfarenheter för
att få människor att växa.
Kontakta: Margareta Pettersson, 08-7192291 eller Göran
Haner, 08-7573800. Ansökan till Ericsson Data, personalenheten, 125 82 Stockholm snarast möjligt.

JOBB-NYTT
INTERNATIONELLT
Eric l I M General Electric Co, Toronto. Canada

MARKETING MANAGER
The PCS market place is rapidly taking of both in US and
Canada and will be a fomidable challange. Presently we are
discussing with potential customers around projects likely
to be in the air in the 95-96 timeframe. Main tasks will be
customer presentations, tender preparation, create relations with potential PCS customers, negotiate and finalize
agreements, prepare and carry out marketing strategies,
budgets and forecasts.

marketing of systems e.g. AXE 10, services and preferably
complex projects for non traditional operators. Knowledge
of the Polish business culture and language is an advantageThe marketing function is placed within the organisation
of the Ericsson subsidiary in Warsaw,reportingto the
General Manager of this office. Market and business activities are reported directly to respectiveArea Manager of
ETX/C and EBC/ZD.
Contact Torsten Pålsson, 08-7192150 or Hetene Palm,
personnel, 08-7197971.

CELL PLANNER TO MALAYSIA
Contact Tomas Mikaelsson 08-7571148 or Mats
Lundberg, 084042685. Appl. to KI/ERA/LFH Gogo LandÄn.

GSM Support personnel
to sunny Greece
Two vacancies will open up during 1994 for CME 20
System Experts at Ericsson Hellas at our Relsd Support
Centre. The Support Centre isresponsiblefor System
Support towards Panafon, one of the two Greek mobile telephone operators. The Greek GSM organisation is very new
and currently consists of a dozen people, half of which are
working in the FSC. The Greek GSM market has taken off
quickly with a very strong growth a nd offers a challenging
and dynamic environment with very good opportunities for
close contacts with the customer We are working very closely with the Ericsson Support Office at ETL in Guildford so
the jobs include quite a lot of travelling to England.

Position 1, FSC Manager
We are looking for somebody with both managerial skills
and qualified knowledge and experience of trouble shooting
and fault fixing in AXE. The job consists of: Managing the
day to day activities of the FSC. Work as System Expert, including Emergency Call outs from the customer Act as technical liason between Ericsson and the customer
Applicants should have: Experience from similar support
activities at ESO or FSC level Solid background in AXE SW
testing, support or design, with proven trouble shooting and
fault fixing ability. Very good verbal and written communication skills and ability to interface with the Customer. Very
good knowledge of AXE and at good knowledge of Mobile
Systems (CME 20 or other). Experience of CME 20 R4 is a
plus.

Position 2, System Expert for CME 20 SS
We are looking for someone with solid experience of AXE
trouble shooting. The prime task is to support the customers GMS Switching System, but the job will also cover the
other CME 20 nodes.
The job consists of: Work as System Expert, including
Emergency Call outs from the customer Act as technical liason and consultant between Ericsson and the customer for
the CME 20 SS. Handle trouble reports, customer SW audits and SW upgrades for the Customer.
Applicants should have: Solid background in AXE SW testing, support or design, with proven trouble shooting and
fault fixing ability. Very good knowledge of AXE and at good
knowledge of Mobile Systems (CME 20 or other).
Experience of CME 20 R4 is a plus.
Contact- Michael Westberg (ETG/R/MC, +30 94 300106)
or Mohamad Khattab (ETG/R/TC +30 94 300026) or
Mikael Steijer (ERA/LF/PGC +46 8 7570886)

Ericsson Telecom AB, Warsaw, Poland

MARKETING
We are looking for a marketing person representing both
Ericsson Telecom (ETX) and Ericsson Business Networks
(EBC/Z) at the local Ericsson office in Warsaw, Poland to
act as a liaison officer between Principals and the Polish
market, monitor the market development especially with reference to business opportunities in public telecommunications, identify and pursuit business prospects and create
and maintain close contacts on different levels with Public
Telecom Operators and other authorities influencing the telecom business. All with the aim to get system, products
and services of ETX/EBC established as laid down in the
market plan.
Given the dual responsibility it is desired that you have a
broad experience of public telecommunication including

For an immediate assignment to work for RMOA's activities
in Malaysia we need an experienced cellplanner. It will
mainly be work for the upcoming fixed cellular AMPS
Network to be implemented nationwide in Malaysia. Some
work is also needed for the already in operation AMPS/DAMPS cellular network.
For further information please call Bo Mejner in Malaysia
+60/3/5591821 or Ulf Malmerberg in Kista +46 8
7572949

Ericsson (China) Company Urnfted- ETC, Bejing, CNna

ADMINISTRATION MANAGER
Our activities in the Peoples Republic of China is expanding
rapidly. To be able to handle this expansion we need to recruit an experienced Administration Manager for our head
office in Beijing. You will beresponsiblefor all types of administrative matters such as office premises, cars/transportation, accomodation for expatriates and travel. You will
also update and develop administrative routines and systems. Training and development of local staff is a key responsibility.
The qualified applicant must have management expereience from an administrative or similar position.
Knowledge of administrative routines and systems as well
as very good command of the english language are other
important qualifications.
You must also be able to handle the pressure and demands that is placed on this function as a result of the rapidly growing organization. The successful candidate will be
offered minimum one year assign- ment with family or as
single status.
Contact Lars Ahlbom in China, Memo ETC.ETCLARS or
HF/LME/DK Magnus Ask, Memo LME.LMEMASK, tph +46
8 719 7481. Please send your applications to Magnus Ask.

Ericaten Systems Expertise Ltd., Ireland,
biajonurtJotial Customer Training Centre, Dublin.

ACCOUNT MANAGER
(Long-term contract)
The Marketing and Customer Services unit within Ericsson
Systems Expertise Ltd. has a vacancy for an experienced
Ericsson staff member to work as an Account Manager in
the International Customer Training Centre in Dun
Laoghaire, Dublin. The successful candidate will be responsible for dealing with existing internal Ericsson and enc-customer accounts, generating new business and working to
strict budget and time deadlines. He she will deal with all
levels of management at home and abroad and will be an
enthusiastic self-starter with maturity and confidence.
Extensive foreign travel will be required.
The position will report to the Sales manager, Tom
Walsh.
Skills/knowledge required:
• Degree in Marketing or Engineering
• Good writing and presentation skills
• Fluency in written and spoken English
• Fluency in another major language
• Self-motivation
• Team orientation
• Knowledge of Ericsson products and services
• Knowledge of the Ericsson organisation
The International Customer Training Centre develops
and delivers courses in AXE 10 and in a number of the latest Ericsson products, including AMPHION, MXE, ATM etc.
Ericsson Systems Expertise Ltd. is also the Ericsson competence centre for Computer-Based Training
If you are interested in this position please contact either
Tom Walsh, Sales Manager, EEI.EEITWH or Margaret
McManamon, Contracts Manager, EEI.EEIMMM.
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Ericsson,
jobben och
Europa
LOKALA INFORMATIONSMÖTEN
OM EUROPAFRÅGANS
BETYDELSE FÖR ERICSSON
Under de närmaste veckorna kommer det att anordnas
informationsmöten vid alla större Ericsson-arbetsplatser.
Mötena anslås lokalt i god tid i förväg. De hålls på betald
arbetstid. Förutom information om Ericsson och Europa, inkl
en video-film i ämnet, blir det tillfälle att ställa egna frågor till
representanter från företagsledningen, bl a. Missa inte detta
tillfälle att få veta mera om vad EU betyder för ditt företag!
Under de närmaste veckorna kommer möten att avhållas på
dessa platser och vid dessa tidpunkter (fler möten
utannonseras i nästa tidning):
Datum

Ort

Ericsson-enhet

26 september
28 september
29 september
30 september
03 oktober
03 oktober
04 oktober
08 oktober
10 oktober
11 oktober
1 1 oktober
1 1 oktober
12 oktober
12 oktober
17 oktober
18 oktober
19 - 2 1 oktober
24 oktober
25 - 28 oktober
28 oktober
3 1 oktober
0 1 november
02 november
03 november
04 november

Mölndal
Mölndal
Norrköping
Arsta
Luleå
Skellefteå
Umeå
Kristianstad
Katrineholm
Sundbyberg
Bollmora
Nynäshamn
Borås
Söderhamn
Linköping
Stockholm SV
Stockholm SV
Karlstad
Kista
Karlskrona
Älvsjö
Mölndal
Gävle
Östersund
Hudiksvall

ETX, EIN

ERE
ETX
ETX
Erisoft
Erisoft
Erisoft

ETX
ETX
EBC
EBC
ETX
ERE
ETX, EKA

EIN
ETX, KK/EKA

ETX
ETX, EIN
ERA, EKA, ERE, EIN, EDT
EBC, EP Consulting
EDT, ETX
ETX, EIN

ERA
ETX
ECA

Europa-videon finns till utlåning!
Du som vill visa den nyproducerade videon om Ericsson och
Europa eller kanske titta på den hemma, kan få låna ett
exemplar kostnadsfritt. Ring till Birgitta Michels på Ericsson
Events, tel 08-7192814, eller skicka ett memo till
LME.LMEBIMI, så kommer videon om några dagar!

NÄSTA NUMMER AV KONTAKTEN UTKOMMER DEN 13 OKTOBER,
BILAGA OM ERICSSON OCH EU MEDFÖLJER

KONTAKTEN

Posttidning A

Ericsson, HF/LME/A, Rum 4313,126 25 Stockholm

Kvinnlig
chef inget
att prisa!

H

Ett gott skratt
förlänger munnen
Humorn har avgörande betydelse
för miljön på arbetet. len arbetsgrupp med humor minskar prestationsångest och kampen om prestige. Skratten gör att stämningen förbättras och alltflyter smidigare.
Det hävdar Bertil Neuman som
skrivit boken "Vad är vitsen med
humor i ledarskap och arbetsliv?"
Bertil driver ett managementkonsultföretag
med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark
och Finland. Tidigare har han sysslat med arbetsmiljöfrågor åt Ericsson. Han säger att det är
viktigt att göra ett gott första intryck. Man har
ju aldrig någon möjlighet att göra om det. Ett
trevligt leende är ofta en öppning till en positiv
relation.
- När jag var i tonåren och log mot en flicka,
log hon alltid tillbaka. Jag gick omkring och
trodde att jag hade charm. Min självtillit växte
tills jag träffade uppsalapsykologen Ulf
Dimberg. Han förklarade kort att det var en
återspegling, ja, att leenden smittar. Där försvann min charm - men det gjorde inget. Det
var väl 40 år mellan tonåren och samtalet med
Ulf Dimberg.

Glad invärtes
När man ler slappnar man av och enligt nya rön
blir man samtidigt glad invärtes. Och det går
fort. På bråkdelen av en sekund kan man få sina
medmänniskor att le och dessutom bli glada invärtes. Genom leendet kommer människor varandra närmare och det blir lättare att samtala.
Enligt Bertil Neuman är den kortaste - och
snabbaste - vägen mellan två människor leendet, skrattet.

- När jag talar om leende menar jag ett riktigt, varmt leende, där ögonen spelar med. Ett
mysleende som hos Hans Werthén och inte
JR:s kalla flin i Dallasserien.
Men Bertil menar att det inte är själva leendet eller skrattet som är vitsen med humor.
Poängen är snarare fortsättningseffekten, som tar sig
många uttryck: den löser upp
spänningstillstånd.
mildrar
ångest, dämpar smärta, river
murar, åstadkommer trivsel,
ger inspiration, ökar uthålligheten och gör människor mer
öppna och mottagliga.
- Kan vi skratta tillsammans, så kan vi
kanske lättare arbeta
tillsammans.
Vetenskapen står bakom
dessa ord. Många moderna undersökningar pekar på att ökad
trivsel ger ökade arbetsresultat. Efter ett "humorseminarium" i USA för ett några år sedan med 20 chefer på mellannivå ökade produktiviteten
med 15 procent och under en
töjande period gick sjukfrånvaron ned till hälften.
En annan aktuell amerikansk undersökning
visar att 96 procent av tillfrågade chefer anser
att medarbetare med sinne för humor gör ett
bättre jobb. De är mer produktiva och kreativa
och de trivs oftast bättre.
Rekryterare idag har förstått detta och sneglar allt mer på graden av humor hos sökande.
Viveca Adelswärd har i en avhandling för ett
par år sedan visat, att det förekom fler skratt i

de intervjuer som ledde till anställning än i sådana som blev resultatlösa.
Men alla har inte lika lätt att locka fram skratt
och vissa hävdar rentav att de saknar humor. På
det svarar Bertil glatt att alla har humor! Det
gäller bara att våga försöka. Övning ger färdighet. Tidningen Biandaren
har konstaterat: Har man inte humor, så har man.

Älta inte
- Visst är tillvaron fylld av
elände. Vi kan inte dölja det,
men varför älta det. Varför
plocka fram det i onödan?
Är man positiv, spanar efter
eller letar upp det positiva,
så ler man lättare. Man
skrattar lättare, blir mer
gladlynt, mår bättre och
upptäcker möjligheterna i
hoten istället för att endast
se mörkret.
Bertil är orolig för framtiden. Vi håller på att bli avhumaniserade
robotar.
Skratten minskar i korridorerna. Det mänskliga i människan håller på att försvinna. Särskilt stressade människor bör ta humor
på allvar. För några tiotal år sedan skrattade
man i Frankrike 19 minuter om dagen - i början
av 90-talet är man nere i en enda minut.
Humorn är en tillgång och det är synd att låta
den gå till spillo.
- Ät gärna sex till åtta brödskivor om dagen,
men du mår bättre och lever längre om du skrattar sex till åtta gånger per dag. Där finns din
dolda reserv. Och företagets, avslutar Bertil.

Kan vi skratta
tillsammans,
så kan vi
kanske lättare
arbeta tillsammans

ärom veckan fick Ericsson en
hedersutmärkelse av stiftelsen
Ruter Dam för att en kvinna
befordrats till en inflytelserik, operativ
position inom företaget. Kvinnan var
Sigrun Hjelmquist, som är ansvarig för
affärsenheten mikroelektronik inom
affärsområde Komponenter.
Tänk så illa det är ställt med det
svenska näringslivet! Jag menar inte
därför att man nu tvingas ta till kvinnor
for att rekrytera chefer, som en och annan gammal mansgris tänker, utan just
för detta att man kan få pris för det! Så
ovanligt är det alltså att kvinnor får inflytelserikajobb, att det företag blir hedersutmärkt som utnyttjar denna självklara möjighet att berika sitt ledarskikt.
På något sätt känns det som om
Stiftelsen Ruter Dam, som delar ut priset, accepterat tanken på att det bara
ska vara ett fåtal kvinnor som kan
avancera högt i samhället, när den delar ut hedersutmärkelser på det här viset. Att hylla någon för att han förmått
att göra det självklara verkar på något
vis meningslöst, tycker jag.

Nå, nu ska man väl inte ta heder och
ära av Stiftelsen Ruter Dam. De gör ett
viktigt jobb för att understödja de tjejer
som vågar sticka ut hakan och satsa på
en chefskarriär.

I

den svenska riksdagen har det nu i
alla fall blivit en bättre könsfördelning, sedan flera partier gått in för
"varannan damernas", även om det i
många fall mest tycks vara röstfiskeri
från partistrategernas sida.
Oavsett vilka bevekelsegrunder man
inom partierna haft för att föra fram
fler kvinnor, så har man ändå uppnått
en bättre könsfördelning. Frågan är bara om man har valt rätt väg för att uppnå målet.
Det behövs fler kvinnor i riksdagen
och i ledningen för företag, men ingenting kan skada kvinnosaken mer än att
man börjar rekrytera efter någon slags
kvoteringsprinciper. Ingen ska behöva
ifrågasätta kompetensen hos en person,
bara för att hon är kvinna. Rätt man på
rätt plats, ska det vara - om också inte
alltid just en sådan.

