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Stamma for alla generationer
Av Ericssons nästan 100.000 aktieägare mötte drygt 700
upp till bolagsstämman den 10 maj. Som vanligt var medelåldern i auditoriet påfallande hög, men den sjunker.

Om stämmans yngste deltagare var en pojke eller en
flicka är obekant, men som synes är det många damer
som bevistar stämman.

Industrin
vill stanna

Släpp lös
pengarna

Belgiskt
uppbrott

Trettio år
i Malysia

I sitt anförande på bolagsstämman tog Lars Ramqvist upp
den näringspolitiska situationen i landet. Trots problemen
med statsskulden och ett alltmer företagsledarfientligt klimat, vill industrin satsa på
Sverige. Det är enda vägen
ut ur krisen, menar man.
O

Miljarder kronor sitter fast i lager och ute i produktionen på
Ericsson. Därför arbetas det intensivt för att minska denna så
kallade kapitalbindning. Inom
affärsområde Publik Telekommunikation ska t ex andelen
icke betalda kundfodringar g±
ner till maximalt 5 procent. O

En uppbrottsstämning präglar
den belgiska telemarknaden.
Det gamla statliga monopolet
försvinner och nya internationella operatörer är på väg in.
Snart öppnas det andra GSMnätet. Ericssons belgiska bolag
vädrar morgonluft i den nya
situatioen på marknaden,
Q

Malysia är ett land som satsar
mycket på telekommunikation.
Här har Ericsson funnits på
plats i 30 år och sedan 10 år
har koncernen varit ledande leverantör av mobiltelefonsystem. Nu används radiotekniken
till och med för att bygga - _
ut landets fasta telenät.
1 4

4

Affärsstyrd produktledning
Jag heter Roland Nordgren och har just tillträtt
som chef för "GPLM-S".
Min uppgift är att säkerställa att AXE 10 är ett
fortsatt lönsamt och konkurrenskraftigt
system
långt in på 2 000-talet
vilket innebär att vi kontinuerligt måste förstärka
vår förmåga att ta produktutvecklingsbeslut på affärsmässiga grunder. Det
innebär också att vi måste leda utvecklingen och skapa
produkter som höjer våra kunders konkurrensförmåga
och som förbättrar deras affärsresultat.
För detta ändamål har vi skapat en organisation som
skall leda AXE 10s fortsatta utveckling utifrån fyra
tydliga behovssegment. Dessa är Local Switching, Network Expansion d v s kunder och marknader som
domineras av en kraftig linjetillväxt, Local Switching,
Service Expansion d v s marknader som domineras av en
kraftig tillväxt inom teletjänstområdet, Transit d v s
kunder som i huvudsak har förmedling av trafik som
affärside. Till sist, New Opportunities d v s i huvudsak
nya eller nyskapande kunder som sannolikt har väsendigen andra produktbehov än de kunder vi är vana att
arbeta med. Detta vill vi göra utan att för den skull ge
avkall på ambitionen att hålla samman AXE 10 som en
rationellt och hanteringsvänligt system av hög kvalitet.
Ansvaret för AXEs fortsatta utveckling är vårt, men vi
kommer att bedriva vårt arbete i nära samarbete med

AXE Produa Provisioning och vi kommer också art
behöva vara aktivt engagerade i marknadsenheternas
affärsverksamhet mot våra kunder.
Vi har stora utmaningar framför oss men också stora
framgångar att skörda. Trots att AXE systemet funnits
länge på marknaden och är världens mest sålda system
för publik telefoni, så har vi med största sannolikhet
ännu inte sålt mer än hälften av det totala antalet AXE
linjer som vi kommer att sälja, om vi spelar våra kort rätt.

våra produkter, eller, att du har en god teknisk
kompetens på produktnivå och vill närma dig marknaden och marknadsrelaterade arbetsuppgifter.

Product area management
Ansvarar för produktaffärsplaner, kravhantering, standardisering och strategiska kundsamarbeten inom sitt
produktområde. Även "sälja" produkterna inom sitt
produktområde internt och stödja produkt marketing
arbetet.
Lämplig bakgrund kan vara an du har god teknisk
kompetens på produktnivå, arbetat med konstruktionseller systemarbete. Du kan även ha varit delaktig i
teknisk marknadsföring eller marknadsföringsstöd.

För att lyckas med detta behöver vi förstärka oss med
ett antal duktiga medarbetare, främst inom följande
områden.

Business management
Strategisk planering och analys av segmentens krav på
produkter. Ställer utifrån detta krav på produktutveckling på GAS nivå. Ansvarar för segmentens lönsamhetsuppföljning och föreslår åtgärder för att förbättra
lönsamhet och konkurrenskraft inom segmentet.

Product line control
Agerar som växellåda mellan de olika behovssegmenten
och Product Provisioning. Sammanväger segmentens
krav till slagkraftiga produkdinjeutgåvor och tar fullt
beställaransvar för produktutveckling, inklusive kostnads- och kvalitetsuppföljning.
Lämplig bakgrund kan vara att du har arbetat med
system- eller projekdedning på tekniksidan och nu vill ta
ett steg närmare marknaden.
Vill du vara med och ta ansvar för AXE 10s framtid
kontakta mig eller någon av följande:
Hans-Erik Svensson, tel 719 41 54
Birger Kjellander, tel 719 91 68
Mats Eriksson, tel 719 90 19
ElUr

Lämplig bakgrund kan vara an du jobbar någonstans
inom vår affärsverksamhet eller med mer tekniskt
inriktade arbetsuppgifter på systemnivå.

Product marketing
Ansvarar för att segmentens Roll-Out planer kommuniceras och är accepterade av alla som är involverade i
segmentens affärsverksamhet. Stöder marknadsenheterna med Technical Compliance, produktpresentationer
och tekniska diskussioner med kunder.
Lämplig bakgrund kan vara att ha varit delaktig i
teknisk marknadsföring eller marknadsföringsstöd av

Kerstin Halén, personal, tel 719 20 54
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'Exportindustrin enda
räddningen för Sverige'

l i i t t tal pa
sig Lars Ramqvist vM den aktuella politiska situationen i Sverige.
- Sveriges enda väg ur krisen är
att ny industrialisera landet, lod

Det enda som kan rädda
Sverige ur den statsfinansiella knipan är en
satsning pä industrin.
Ericsson har visat att
det gär att expandera industrin. Nu behövs ett
samarbete mellan politiker och industri för att
andra företag ska kunna
följa efter.

Sä löd Lars Ramqvists
politiska budskap pä
arets bolagsstämma.
I sitt tal på Ericssons bolagsstämma gav Lars Ramqvist tillsammans med Kurt Hellström,
Anders Igel och CW Ros en
översikt av Ericsson just nu. Det
mesta av detta är tidigare känt för
Kontaktens läsare. 1 ett avslutande, personligt färgat, avsnitt kom
Lars Ramqvist in på den aktuella
politiska situationen i Sverige.
Det var med stort engagemang
han kommenterade den näringspolitiska situationen i landet.
Under året hade vi förmånen
att anställa ytterligare 5.200 nya
medarbetare i Sverige. Därmed
blev vi totalt 37.000 anställda i
landet. Och av 1994 års investeringar på totalt 5,1 miljarder föll
3,2 på Sverige, det vill säga drygt
60 procent.

Fördubblad export
- Vi ökade under 1994 exporten
från Sverige till nästan 41,5 miljarder kronor. Det motsvarar

Drygt 720 personer hade kommit till arets bolagsstämma. De fick lyssna till Lars Ramqvist, C W Ros, I
mans höll stämmans huvudanförande.

nästan 10 proc av landets hela
varuexport. Under den senaste
tvåårsperioden har Ericssons export ökat med över 100 procent,
och antalet anställda med 7.000
personer.
- Ericsson har alltså satsat hårt
på Sverige under de senaste fem
åren. Faktum är att få om ens något företag satsar mer på Sverige
än Ericsson. Jag vet att ni aktieägare är stolta över vad Ericsson
gjort för Sverige, men frågan är
om våra politiker tycker detsamma. Dom borde göra det, för
Sveriges stora problem med statsskulden kan nämligen främst lösas genom en satsning på industrin.

Var femte utan jobb
- Som alla vet är nu 318.000
människor öppet arbetslösa i
Sverige. Det är 7,5 proc av den
arbetsföra befolkningen. Ytterligare 5,3 proc eller 224.000 är satta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Med andra ord finns det
540.000 arbetslösa i landet. 12,9
procent av befolkningen.
- Till detta måste vi också läg-

wmasm

ga de 400.000 förtidspensionärer
som ofta blivit pensionerade just
av arbetsmarknadspolitiska skäl.
Om vi summerar allt detta ser vi
att 22 proc av den arbetsföra befolkningen inte får chansen att
bidra till landets försörjning!

Inga nya industrijobb
- Det är också viktigt att påpeka
att sedan 1970 har det inte skett
någon som helst nettoökning av
antaletjobb i den privata sektorn.
Jag behöver väl knappast påpeka
att under samma tid fördubblades
däremot antalet jobb inom den
offentliga sektorn.
- Inte konstigt att budgetunderskottet är stort. Var finns det
politiska ansvaret? Var finns det
personliga ansvaret? Det politiska krismedvetandet? Hur har vi
kunnat komma så snett?

Igel och Kurt Hellström som tillsam-

för minst 20 proc av Bruttonationalprodukten.
- Industrin är viktig. Varje nytt
industrijobb skapar ytterligare
två jobb i den privata tjänstesektorn. Ericsson har visat att det
med stora egna insatser går att
expandera industrin, men det
krävs mycket mer än våra ansträngningar.
- Industrin är beredd och kan
på ett avgöra sätt bidra till att
återställa välstånd och tillväxt i
Sverige, men då behöver vi stöd
från politikerna.
- Det krävs förutsägbara villkor som stimulerar investeringar,
arbete och kompetensutveckling.
I en gränslös, konkurrensutsatt
värld är det bara kompetens,
flexibilitet och kvalitet som räknas. Det finns inga genvägar.

Marknaden är vi själva
Satsa pä industrin
Vi inom industrin ser bara en lösning: Ny industrialisera Sverige.
Idag har landet så liten industri
att vi inte ens når upp till OECDs regler för ett industrisamhälle,
nämligen att industrin ska svara

Lars Ramqvist kom sedan in på
den senaste tidens politiska attacker mot industrin och dess ledare. Bland annat har storföretagen utpekats som medansvariga
för oron på valutamarknaden.
- Alla, även politiker, måste
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förstå att marknaden är vi själva,
ofta våra pensionspengar. Sverige, som idag är en av världens
största enskilda låntagare, med
behov att låna flera hundra miljoner kronor varje dag, är beroende
av att det finns långivare.
- Det kan vara pensionspengarna från Folksam, AMF, stålarbetarnas fonder i Pittsburg eller
många andra som lånar ut pengar. Alla vill de ha ränta på sina
besparingar. Så länge Sverige är
tvingat att låna så mycket som nu
ser långivaren en risk och vill ha
betalt för den - i form av högre
ränta.

Stannar i Sverige
- Vi inom industrin vädjar till
sunt förnuft. Vi måste etablera
det samarbete mellan politikerna
och industrin som landet så väl
behöver. För trots allt är vi inom
industrin bestämda:
- Vi stannar i Sverige.
- Vi nyindustrialiserar Sverige- Och vi gör det för människornas skull!
R e f e r a t : Lars-Göran H e d i n

Redaktionssekreterare: Pia Rehnberg,
tel 08-719 78 6 9 , memo: LMEPRG
Distribution: Birgitta Michels, tel: 08-719 2 8 1 4
Layout: Paues Media AB, tel 08-665 8 0 72
Tryck: Aftonbladet Civil, Göteborg, 1995
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annonser) kontakta Display AB tel 090-13 37 2 1 .
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Bolagsstämma
i samförstånd
Ericssons aktieägare är
nöjda med företagsledningens skötsel av företaget. Någon annan slutsats kan man inte dra av
årets bolagsstämma.
Ericssons ordinarie bolagsstämma hölls på Älvsjömässan onsdagen den 10 maj. Solen lyste, som
den brukar göra, över Stockholm, även om temperaturen var
låg. Inne i stämmolokalen andades dock allt frid och förnöjsamhet. Det år som stämman skulle
handla om - 1994 - blev ju ett
mycket bra år för koncernen. För
detta fick företagsledningen applåder.
Den enda grupp som höjde en
kritisk röst var aktiespararna. De
efterlyste en mer detaljerad resultatredovisning och var kritiska till att koncernchefen fått ett
så stort bonuspåslag. Man ifrågasatte inte nivåerna utan tidpunkten.
- Det här är inte en fråga om
storleken på lön eller bonus, utan
om själva "timingen", att det
skett i år när alla varit bekymrade
inför avtalsrörelsen. Hur blir bonusen för detta året? löd också
frågan.
Styrelsens ordförande - och
som vanligt också mötesordfö-

slag från Lars Ramqvist - att utöka koncernens verkställande ledning till fyra personer. Sedan Jan
Stenberg lämnade Ericsson för
att bli chef för SAS har högsta
ledningen bara bestått av Ramqvist själv och C W Ros.
- Vi har fått en ny titel inom
koncernen idag, berättade Björn
Svedberg. C W - eller Carl Wilhelm - blir nu "förste vice VD".
Samtidigt blir Anders Igel och
Kurt Hellström vice VD och ingår därmed i verkställande ledningen - vid sidan om sina roller
som affärsområdeschefer.

Omvalda
Det här är Ericssons nya Verkställande Ledning: Anders Igel, vice VD;
Lars Ramqvist, koncernchef; C W Ros, förste vice VD och Kurt
Hellström, vice VD.

rande - Björn Svedberg medgav
att de höga bonuspåslagen blivit
en tung frågeställning idag, men
att det nog mest är en fråga om
hur detta upplevs, mer än en rättvisefråga.
- För innevarande år får VD
räkna med en kraftig sänkning av
bonusen och därmed av sammanlagda lönen, eftersom den då inte
baseras på tre års sammanlagda
ansträngningar, som fallet var nu
senast.

Beträffande
resultatredovisningen, hänvisade Björn Svedberg till förhållandena inom telebranschen. Där är Ericsson inte
ensamt om att hålla inne med resultatet för olika produktområden. Det är av rena konkurrensskäl som dessa siffror inte redovisas i årsredovisningen.

Nya i toppen

I övrigt omvaldes hela Ericssons
styrelse. Ordinarie ledamöter är
Peter Wallenberg, Tom Hedelius, Bo Berggren, Claes Dahlbäck, Sverker Martin-Löf, Sven
Olvin, Lars Ramqvist, Clas
Reuterskiöld och Sven Ågrup.
C W Ros omvaldes som suppleant.
Styrelseledamöter från arbetstagarsidan är nu Per Lind från
SIF, Jan Hedlund från Metall och
Göran Engström från CF. Suppleanter är Christer Binning och
Christer Åkerlind, båda från Metall.

Text: Lars-Göran Hedin
Foto: Peter Nordahl

En viktig nyhet som redovisades
var att styrelsen beslutat - på för-

1,2 miljarder i kvartalsvinst
Ericssons delårsrapport
för första kvartalet 1995
bekräftar att koncernens positiva utveckling
fortsätter. Kvartalsvinsten blev 1,2 miljarder.
Det är en ökning med 48
procent jämfört med
samma period förra året.
Både orderingång och
fakturering fortsätter
att öka kraftigt.
Orderingången ökade med 21
procent till 25 921 MSEK
(21 499 MSEK motsvarande period 1994). Faktureringen ökade
med 24 procent till 19 806 MSEK
(15 983). Resultatet före skatter
ökade med 48 procent till 1 206
MSEK (813), varav -17 MSEK
(9) var realisationsresultat netto.
Resultatet per aktie efter skatteutgifter och latenta skatter och efter
full konvertering blev 3,82 kr
(2,35 kr).
Samtliga affärsområden bidrar
till såväl den ökade orderingången som den ökade faktureringen.
Den starkaste utvecklingen sker
inom Radiokommunikation, som
svarar för sextio procent av koncernens totala orderingång.

USA är fortsatt koncernens
största enskilda marknad med en
andel av faktureringen på drygt
10 procent. Därefter följer Sverige, Kina och Storbritannien. Japan, Australien, Malaysia och
Frankrike visar en stark faktureringsökning.
Antalet anställda i koncernen
har under de senaste tolv månaderna ökat med 5 823 personer,
och uppgick vid första kvartalets
utgång till 77 966. Under årets tre
första månader nyanställdes 1
822 personer, varav 1 000 i
Sverige. Nyrekryteringarna har
framförallt skett inom affärsområde Radiokommunikation.

Utsikter
Tidigare prognos ligger fast.
Resultatet före skatter förväntas
utvecklas fortsatt positivt under
1995, om än inte i samma procentuella ökningstakt som under
det första kvartalet.

Affärsområden
• RADIOKOMMUNIKATION svarade för en mycket stark ökning
av såväl orderingång som fakturering. Särskilt stark var ökningen för mobiltelefoner, men även
för mobiltelefonsystem var ökningen fortsatt stabil. Affärsom-

rådets största marknader är USA,
Kina, Australien, Storbritannien
och Tyskland. Resultatutvecklingen var stark under första
kvartalet.
• PUBLIK
TELEKOMMUNIKATION har under början av året ge-

nomfört en intern omorganisation med koncentration till två
huvudområden, dels det framgångsrika AXE-området med
publika växlar, och dels det nya
bredbandsområdet med transmissionssystem (SDH) och bredbandsväxlar (ATM). Det senare
är växlar som ska klara av stora
överföringshastigheter för både
bild, ljud och data. Ökningen av
faktureringen är främst hänförlig
till Kina. Även orderingången
ökade, främst i Italien, Storbritannien och Sverige. Lönsamhetsutvecklingen var svag under
första kvartalet.
•

FÖRETAGSKOMMUNIKATION

OCH NÄT redovisar en liten ökning av såväl orderingång som
fakturering. Lönsamhetsutvecklingen var fortsatt svag. Den
trådlösa företagskommunikationen började ta fart med starkt
ökade beställningar, medan utvecklingen av nätverksamheten
var något svagare.
•

KOMPONENTER

redovisar

ökad orderingång och fakturering. Marknaden kännetecknas
av hög efterfrågan på elektronikkomponenter. Den största marknaden är Sverige, vilket främst
beror på internleveranser till andra Ericssonbolag.
•

MIKROVÅGSSYSTEM, som

ti-

digare hette Försvarssystem, redovisar en mycket stark ökning
av faktureringen och ett gott resultat. Detta beror på fortsatta
framgångar för mikrovågssystemet MiniLink, samt leveranser
av tre JAS-plan, där affärsområdet svarat för en betydande del av
elektroniken. Även orderingången ökade.

Finansiering
Koncernens kassaflöde utvecklades svagt under första kvartalet,
främst beroende på lageruppbyggnad för kommande leveranser. Soliditeten var 34,5 procent,
jämfört med vid årsskiftet 34,4
procent, och 1,7 procentenheter
högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Investeringar
Koncernens investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier uppgick till 1 277 MSEK (1
025) varav i Sverige 621 (704).

Utbyggnaden av de digitala
mobiltelefonsystemen i Japan
fortsätter i rasande takt. Antalet
abonnenter ökar kraftigt. Idag
har 3,5 proc av befolkningen
mobiltelefon.
Ericsson är leverantör till flera digitala nätoperatörer. En av
dem är KDP - Kansai Digital
Phone Co. - i Osaka, som gett
Ericsson en utökningsorder till
sitt nät, värd 1 miljard kronor.
Kontraktet omfattar leverans
av mobil växelutrustning och
radiobasstationer. Dessa ska
levereras och successivt tas i
drift under detta och nästa år.
KDP-s nät betjänar idag
120.000 abonnenter i bland annat städerna Osaka, Kyoto,
Nära och Kobe.

Mer AMPS
till Brasilien
Utbyggnaden av det analoga
mobiltelefonnätet fortsätter i
Brasilien. Ericsson har fått fem
utökningsorder på mobiltelefonutrustning enligt den amerikanska AMPS-standarden i
landet. Totalt är dessa order
värda 600 miljoner kronor.
Leverans och installation av
den beställda utrustningen
kommer att ske under detta år.

Mobitex
tar taxi
Comfort Transport Pte Ltd i
Singapore är världens största
taxioperatör. Företaget har nu
beställt ett Mobitex-system
från Ericsson. Systemet ska utgöra stommen i ett heldatoriserat taxi-dirigeringssystem som
tas i drift nästa år.
Mobitexnätet ska användas
för att skicka information om
hämtadress, acceptans av körorder och andra meddelanden
mellan beställningscentralen
och taxibilarna. I första fasen
omfattar nätet 500 taxibilar.
Slutmålet är att alla Comforts
9.500 taxibilar ska vara utrustade med Mobitex.

Stärkt närvaro
i nordöstra USA
Den amerikanska mobiltelefonoperatören Southwestern Bell
Mobile Systems, SMBS, har
gett Ericsson i uppdrag att bygga om och förbättra kapacitet
och servicekvalitet i företagets
mobilnät i Syracuse, Utica och
Waterton i staten New York.
Nätet, som är enligt den analoga AMPS-standarden, ska nu
utrustas med AXE-växlar som
har s k HLR-noder (Home
Location Register) för intelligenta nät. Som en förberedelse
för övergång till digital teknik
utrustas det också med
Ericssons nya "dual-mode" radiobasstationer, RBS 884.
De nya kontrakten kommer
att betyda en påtaglig förbättring av vår närvaro i nordöstra
USA.
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Ny generation
antenner växer
fram i Mölndal

Mobiltelefonin
ökar i tyngd

I takt med att mobiltelefonin utvecklas växer
systemens antenner i
betydelse.
Ett samarbetsprojekt
mellan två Ericsson-företag arbetar därför med
för att fä fram konkurrenskraftiga avancerade
antenner.
I USA har man nyligen släppt ett
nytt frekvensband för s k Personal Communication Systems,
PCS, på 1900 MHz. Under perioden december 1994 till april i år
auktionerades delband ut för sju
miljarder dollar. I kölvattnet på
det nyöppnade frekvensbandet
investerar nya operatörer stora
pengar i licenser och infrastruktur, pengar som de snabbt vill ha
tillbaka.
Dagens frekvensband, som nu
är i det närmaste fullt utnyttjat,
ligger på bara 800 MHz. Med de
högre frekvensband som nu måste börja användas, minskar de
nuvarande systemens räckvidd.
För att behålla räckvidden i kommunikationen mellan mobiltelefon och basstation behövs avancerade antenner.

Ny generation
Mot denna bakgrund startade i
höstas ett samarbetsprojekt,
EWACS/IDA, mellan Ericsson
Microwave Systems, i Mölndal
och Ericsson Radio, i Kista.
Syftet är bl a att utveckla den nya
generation antenner som ska tillfredställa de nya krav som PCS
ställer.
För att få fram basstationer
med stora celler som ger god
täckning snabbt bygger man
avancerade antenner. Man tar vara på Microwaves antennkunskap från det militära området,
tillämpar det i ny applikation och
kombinerar det med Radios kunskap om mobiltelefoni.
- Antennerna börjar mer och
mer bli en del av mobiltelefonisystemet, säger Hans Mähler vid
Ericsson Microwave Systems
(EMW) i Mölndal. Därför ger vi
oss in på marknaden.
Antennerna med tillhörande
utrustning konstrueras nu som
bäst i Mölndal och kommer att
tillverkas i Borås. I slutet av året
blir en prototyp klar och under
1996 beräknas antennen vara
klar för serieproduktion.

Efterföljare
EWACS/TDA-projektet startade
i höstas och har redan fått efterföljare i två närbesläktade projekt. I det ena projektet prövas
nya idéer för att förbättra basstationsprestanda med mer konventionella antenner. Det andra är ett
forskningsprojekt tillsammans

Antennerna som utvecklas inom EWACS/IDA-projektet okar basstationernas räckvidd.

i
Hans Mähler från dan nybildade Sektionen för antennprodukter och
Björn Johannisson från antennavdelningen arbetar med aktiva antenner
vid Ericsson Microwave Systems AB i Mölndal.

med Ericsson Radios teknikinstans där man förbättrar de mobila systemens kapacitet så att ännu fler kan ringa samtidigt genom s k adaptiva aktiva antennsystem.
- Med adaptiva antenner kan
vi rikta antennloben endast dit
där den behövs och därmed minska störnivån i systemet, säger
Hans Mähler.

Eldsjälar
Utvecklingen har varit explosionsartad. För ett halvår sedan
arbetade Hans Mähler och ett par
eldsjälar på antennavdelningen
ensamma med den nya antenngenerationen. Sedan den första

april har en helt ny enhet etablerats, Sektionen för antennprodukter inom Sektor mobiltelefonsystem. Den har sina hörnpelare i försvarssidans traditionella
militära antennkompetens samt
S-divisionens mobiltelefonkunnande och erfarenheter av utomhuselektronik genom Minilink.
När den inom kort är helt uppbyggd, omfattar den ett 30-tal
personer, inräknat berörda delar
av antennavdelningen.
De båda företagens gemensamma mål är att etablera Microwave Systems som centrum för
aktiva antenner inklusive framtida adaptiva aktiva antenner.
Gunilla Bergman

• Alcatel Altshoms helårsbokslut för 1994 innebar en
minskning med 49 proc jämfört med föregående år, från
7,06 miljarder franc 1993 till
3,62 miljarder. Analytiker betecknade resultatet som en
milt negativ överraskning, eftersom rörelseresultatet från
telekom-verksamheten gick
ned med mer än 60 proc.
Efterfrågan på växlar och lenät. Företaget ska samarbeta
med lokala partners för att annätverksprodukter sjönk i
Europa, samtidigt som Alca- lägga ett integrerat fast bredtel i stor utsträckning missat bands- och s k fixed wireless
(radiobaserat) nät i den indiska
boomen inom mobiltelefonin.
• Nortel rapporterar däremot delstaten Tamil Nadu.
Under de närmaste åren komen stark tillväxt i företagets första kvartalsrapport för 1995. mer det att behövas investeringOrsaken är ökande försäljning i ar på 20 miljarder dollar för att
de flesta delar av världen. Net- nå upp till den indiska regeringtoresultatet ökade till 62 miljo- ens mål att kunna möta efterfråner dollar, att jämföra med 16 gan på telefoner i stadsområdemiljoner ett år tidigare. Omsätt- na och installera minst en teleningen ökade med 12 procent fonlinje till varje telefonlös by.
Totalt kan det krävas så mycket
till 2,25 miljarder dollar.
Nortels tyngdpunkt förskjuts som 10 miljoner nya linjer.
i och med att företagets traditio- • Asien har tagit över Euronella styrka inom växelteknik pas och Nordamerikas roll
nu alltmer lämnar plats för en som den snabbast växande
i
större koncentration på produk- mobiltelefonmarknaden
världen. Nyttjandet av mobil| ter för mobiltelefoni.
• Siemens meddelar att vin- telefoner är högre i Asien än i
sten ökade med 7 procent i sitt både Europa och Nordameförsta halvårsbokslut. Netto- rika, främst därför att de celresultatet ökade till 939 miljo- lulära systemen ofta används
ner D-mark under sexmåna- som ersättning för fasta nät. I
ders period en fram till den 31 genomsnitt ligger användanmars. Det skall jämföras med detiden mellan 250 och 300
879 miljoner D-mark året in- minuter i månaden i Asien, att
nan. Siemens varnar dock för jämföra med ett snitt på melatt den starka D-marken kan lan 100 och 150 minuter per
hota företagets lönsamhets- månad i Västeuropa och USA.
prognoser för bokslutsåret. • Enligt ett avtal med Nokia
Försäljningen ökade med 5 skall Moscow Digital Telephoprocent till 40 miljarder ne Co. tillverka televäxlarna
mark, medan den för publika Quantum-E och ATSTs-90.
kommunikationsnät minska- Båda är varianter på Nokias
de med 19 proc, främst som DX-200-växel. Växlarna ska
en följd av minskande efter- sättas samman av ryska kompofrågan på den tyska markna- nenter.
Radiotekniken erbjuder den
den.
• Regeringen på Filippinerna mest kostnadseffektiva lösninghar lämnat ut åtta licenser till en för uppgraderingen av telenybildade företag som skall till- näten i stora delar av Centralhandahålla internationella tele- och Östeuropa. I områden där
tätheten är lägre än 200 abontjänster i landet. Ytterligare fem
licenser har tilldelats olika nya nenter per kvadratkilometer är
mobiltelefonoperatörer.
Det radioteknologi den billigaste
finns idag endast 2,1 telefoner lösningen i många fall.
per 100 invånare i Filippinerna, • I början av 1995 fanns det
varför PLDT - den största ope- 909,043 hem som hade anratören - har krav på sig att in- knytning till bredbandsnät i
stallera ytterligare 1 miljon lin- Storbritannien. Antalet telejer till 1996 och ytterligare 1,1 fonlinjer i dessa nät uppgick
miljoner linjer fram till 2001. till 649.350 privata och 68.236
Detta behövs för att klara det of- företagsägda. Tillväxten fortficiella målet att fyrdubbla tele- sätter och förmodligen passerades milstolpen för 1 miljon
fontätheten till år 2000.
• Framgångarna för mobil- linjer under april månad. Den
telefonin, och dess potential största drivkraften bakom
för ytterligare tillväxt, är en denna expansion är det fakav orsakerna till att Italien nu tum att kabelbranschen kan
anses vara en av Europas ta in pengar från två olika
mest attraktiva telemarkna- verksamheter, som kan markder. Den italienska markna- nadsföras för att backa upp
den kommer att fortsätta att varandra - TV och telefoni.
växa, och möjligen till och • Bellcore är till salu. Dess
med överträffa Telecom Itaägare, de sju Bell-bolagen, förlias förväntningar.
väntas finna en köpare som en• US West skall gå in med 100 ligt de hetaste tipsen återfinns
miljoner av totalt 1 miljard dol- bland någon av de större tillverlar i byggandet av ett pilotpro- karna av televäxlar utanför
jekt för Indiens första privata te- USA.
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Spaden i jorden för
nybyggnad i Gävle

J
Kina

Onsdagen den 26 april
1 9 9 5 togs det första spadtaget för Ericssons nybyggnad i Gävle.
Platschef Anders Thörn.
kommunstyrelsens ordförande Håkan Vestlund och
Per Palmber, VD för
Ericsson Fastigheter AB,
höll i spaden.

2. E r i c s s o n Teteecwn via dbfanbaiionsfcobg
Lokalbolag-utan prod.
Produktion

Marknadsenhet b* <
Distribution |
Holland

Ericsson f&Jsfcaw n pnMhäUiBMAjofBC
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- Ericsson är en av våra mest
betydande industrier i Gävle
idag, sa kommunalrådet Håkan
Vestlund. Ni rekryterar ungdomar och ni är i en bransch som
gör er mycket intressanta.
Ericsson i Gävle bygger alltså
ut. En golvyta stor som en halv
fotbollsplan skall ersätta de lokaler som idag ligger utspridda
runt stadskärnan.
- 1 och med att vi nu får allt
samlat under ett tak, så gör vi
stora besparingar, sa Anders
Thörn, platschef i Gävle.
- Vi får större flexibilitet vad
gäller produktion och även
godshanteringen blir enklare.

England

Affärsområde Publik Telekommunikation "krattar" fram pengar ur orderflödena, för att säkra tillväxten.
- VI koncentrerade oss pä att följa kapitalbindningen I tre huvudtyper av flöden, säger Anders Bremmer.
Flödena än 1) frän Ericsson Telecom direkt till kunden 2) frän Ericsson Telecom, via ett större lokalt bolag
som distribuerar produkterna till kunden 3) frän Ericsson Telecom, via ett större lokatt bolag som bade producerar och distribuerar till kunden.
- VI har vatt att fokusera pä tid, genom att mäta kapitalbindningen i "dagar". Vi mäter alltså inte i kronor och
ören, utan i hur mänga dagars produktlon som ligger bundet i flödets olika delar, säger Anders Bremmer.
Förändringsagenterna undersökte tre marknader som var och en är typiska för ett av huvudflödena. Kina representerar det första flödet, Holland det andra och England det tredje.
Illustration: Jonas Bergengren

Bind inte
pengarna
i lagret!
Miljarder att tjäna på lägre kapitalbindning
Kunderna betalar när de har fatt det de har köpt. Så
länge kundernas varor ligger i lager, eller sitter fast
i produktionen någonstans, får Ericsson inga pengar. Så enkelt är det, och det kallas kapitalbindning.
Inom affärsområde Publik Telekommunikation är
målet att sänka kapitalbindningen och att inte låta
andelen kundfordringar som förfallit till betalning
överstiga 5 procent. Här finns flera miljarder kronor
att hämta.
När stora summor pengar är
bundna i produkter som inte har
nått sitt slutmål måste Ericsson
låna till utveckling och investeringar, och lån är som bekant dyra i dessa tider. Det gäller alltså
att se till att produkterna når kunden så snabbt som möjligt, så att
Ericsson kan förfoga över sina
pengar.
Inom affärsområde Publik Telekommunikation har första steget varit att skaffa sig en överblick över hur kapitalbindningen
i orderflödet ser ut, det vill säga
få en helhetssyn på kedjan från
anskaffning av en komponent till
betalning från kunden.
- När vi hade skaffat oss en
bild av hur kapitalbindningen
såg ut i de olika flödena (se bilden här ovan) gällde det att klara

ut ansvarsfördelningen, säger
Anders Bremmer, som har arbetat med detta på affärsområdets
controller-funktion.
I klartext betyder det att man
ska lägga ansvaret där det hör
hemma. Den som orsakar förseningarna ska bära kostnaderna
för dem.
- För att ta ett exempel får produktionen bära kostnaden och
ansvaret för kapitalbindningen
tills de har levererat komplett till
marknadsenheterna. Därefter är
det marknadsenheternas ansvar
att produkterna kommer fram till
kunden så snabbt som möjligt.
Krattan
Allt detta beskrivs i en modell
som populärt kallas Krattan.
- Krattan visar hur mycket

pengar varje flöde binder, och
det ger ett bra underlag för beslut
om hur vi ska lägga upp vår verksamhet, säger Anders.
Några som konkret arbetar
med att minska kapitalbindningen inom affärsområdet är förändringsagenterna.
Förändringsagenterna, som är
tiotal till antalet, arbetar på bred
front inom Publik Telekommunikation. Syftet är att minska
ledtiderna, kostnaderna och kapitalbindningen inom affärsområdet.
- Om vi kan åstadkomma reella förkortningar av ledtiderna får
vi direkt en ökad kapitalomsättning. Här jobbar förändringsagenterna intensivt med att uppnå förbättringar.
Beställer för tidigt
- I det här sammanhanget gäller
det också att skapa förtroende
mellan de olika enheterna (produktion, marknad, utlandsbolag)
i flödet. Idag bygger beställarna
gärna in "tidsmarginaler" i flödet
för att de inte litar på att de ska få
produkterna i tid. De beställer
alltså helt enkelt tidigare än de
behöver. Detta skapar automa-
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Koncernen kan spara miljarder i räntekostnader pä att snabbt fä ut varorna till kund. Varje dag som en packad lada stär pä t ex centrallagret

tiskt längre ledtider och högre
kapitalbindning, säger Anders.
Viktig dialog
- Dessutom är det viktigt att ha
en dialog med organisationen när
det gäller kapitalbindning.
Varje vecka skickar Anders ett
memo till personer inom Ericsson Telecom som ansvarar för

kapitalbindning. Han ger där information om hur mycket kapital
som finns bundet i form av packade lådor i centrallagret i Huddinge.
Varje kvartal ska Ericsson
Telecom och de större lokala bolagen förklara sin kapitalbindning och sina förfallna kundfordringar för Karl-Henrik Sund-

I Huddinge kostar pengar. Ju fortare varorna levereras, desto fortare kan
kunden faktureras och desto snabbare far Ericsson in sina pengar.

ström, controller på affärsområde Publik Telekommunikation.
Dessutom ska de redogöra för
vilka åtgärder de konkret ska göra.
Och varje kvartal presenteras
och diskuteras Krattan och pågående aktiviteter inom affärsområdet i koncernens ESCR-forum, det vill säga det forum där

man diskuterar Ericssons program för systematisk kapitalreducering.
Affärsområdet har också satsat
stort på utbildning. Hittills har ett
par tusen medarbetare gått kurser
i affärsmannaskap, kurser som
ger träning i lönsamhetstänkande
och helhetssyn.
Isabel Werner

Kom i annan dager
Från början var det meningen att
Gävle kommun skulle bygga lokalerna, men strax före jul antog
regeringen ett förslag om direktavskrivningar i egna fastigheter.
Gävleutbyggnaden kom i annan
dager. Det avgörande beslutet
om självfinansiering tog Ericssons styrelse i början av mars.
Lokalerna som om drygt ett år
kommer att hysa en stor del av
verksamheten blir alltså Ericssons egna.
- Expansionen inom mobiltelefonin, där Ericsson fördubblat
sin produktion de senaste åren,
ligger till grund för denna nysatsning, berättar Anders Thörn.
- Idag arbetar 1400 personer i
fabriken i Gävle. Men just nu
anställer vi folk i storleksordningen 20 i månaden. Vid årsskiftet 1995-96 beräknas Ericsson ha 1600 anställda i Gävlefabriken. Vi behöver både operatörer och ingenjörer och tekniker med olika utbildningsnivå.
I den senaste "kullen" som anställdes vid Ericsson i Gävle
finns Margareta Ohlin.
För henne var det ett mycket
bra tillfälle, eftersom hon varit
barnledig de senaste två åren.
- Det är underbart att få vara
ute i arbetsmarknaden igen, säger hon. Jag har underbara arbetskamrater.
- En överraskning för mig var
"pausgympan". Två gånger om
dagen kliver man ut på de fria
ytorna på golvet och har gymnastik. Instruktörer leder sina
arbetskamrater i rörelserna.
Företaget i Gävle tillverkar
digitala och analoga radiobasstationer inom mobiltelefoniområdet. Idag exporterar Ericsson denna utrustning till ett trettiotal olika länder i veckan. Vart
tredje mobiltelefonsamtal i världen passerar genom utrustning
som är tillverkad i Gävle.
Lars-Erik Wretblad

Den 26 april gick startskottet för Ericssons utbyggnad i Gävle.
Fr v kommunstyrelsens ordförande Hakan Vestlund, platschef Anders
Thörn och Per Palmber, VD för Ericsson Fastigheter höll i spaden.

Bland de senaste som anställts i Gävle finns Margareta Ohlin, som
fick Jobbet efter tvä års barnledighet.
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Frihet och
flexibilitet
Med nya ASIC-teknologier växer storleken och
komplexiteten på kretsarna explosionsartat. När man
tar steget till sub-micron-teknologi blir kvalitén på
testverktygen av avgörande betydelse för
slutresultatet.
För dagens ASIC-utvecklare är det av vital
betydelse att kunna testa sina konstruktioner snabbt
och effektivt. Att snabbt kunna detektera defekta
kretsar kan vara avgörande för om ett projekt blir en
framgång eller ett misslyckande.
En riktig "Design For Test"-metodik
bör stödja testning på flera olika
nivåer genom konstruktionsarbetet.

VM 07-mätet i Bryssel träffad* koncernchef Lars Ramquist och Göran Schlyter, VD för Ericssons belgiska dotterbolag, bland andra representanter för konsortier som konkurrerar om Belgiens andra 08M Hcans - till vinstår Paul Henri Denurt, Coditel, och Joaquin Carbonell, Boll Soutn-konsortiet.

Ut med det
gamla, in
med det nya
Stora förändringar på gång
i den belgiska telemarknaden
Det råder u p p b r o t t s t ä m ning på den belgiska telemarknaden. Det gamla
statliga monopolet forsvinner och nya internationella partners är på
väg in. Det andra GSMnätet ska öppnas.
Dessa förändringar och
framgångar inom mobiltelefon! gör att Ericsson
Business Communications vädrar morgonluft.
Den som stått tre timmar i kö
utanför monopolets telebutik i
Bryssel för att få ett nytt abonnemang, vet att det finns en grund
till kraven på förändring.
Bryssel har sedan länge kallats
Europas huvudstad, säte för EUs
och NATOs högkvarter och en
knutpunkt för internationell politik och affärer. Men det gamla
belgiska televerket svarade inte
riktigt upp till omvärldens krav.
Dålig service och höga taxor
gjorde att utländska operatörer,

Nu finns Sunrise Design
Optimised Test Strategies'" - och
TestGen™, världens ledande
ATPG-lösning. Medvetet
utvecklad med fyra integrerade
moduler - ett första
testbarhets-analys och
"design rule check"-verktyg,
en mycket snabb
felsimulator, ett
verktyg för
test-logik-syntes
och en
testvektor-generator.
Allt i en väl
utprövad
verktygslåda.
Bryssel ska komma ikapp när dot gallor mobirtelefoni. Fram till 1994
farms inget GS M-nät över huvud taget i Belgien. I fjol öppnade den stat-

bl a Telia, ett tag framgångsrikt munications följer uppmärksamt Det är en del av den demoanläggvärvade kunder på långdistans- utvecklingen av affären.
ning man byggt upp för att kunna
förbindelser.
- Vi har gett oss den på att visa GSM-tekniken i praktiken.
- Det har hänt så mycket i om- komma in som leverantör på det Det gör att man i princip kan starvärlden, tekniskt och ekonomiskt nya GSM-nätet, och i viss mån
ta från dag 1 eller 2 om man vinatt utvecklingen sprang ifrån oss, också på det gamla, säger Göran ner ordern till det nya nätet.
medger en handläggare på det Schlyter, VD i det belgiska dot- Bland tänkbara operatörer till det
belgiska kommunikationsdepar- terbolaget.
nya finns bl a Telecom Finland.
tementet.
Besökare till huvudkontoret Vem som än får licensen så är orDet första steget mot förnyelse mitt emot Nato-byggnaderna dern på infrastrukturen en nyckav det belgiska televerket var utanför Bryssel noterar genast elaffär.
ombildningen från myndighet till den höga radiomasten utanför.
Radio kommer a t t växa
ett fristående statligt bolag 1992.
EU-ländernas överenskommelse
Hittills har försäljningen av föreom liberalisering av rösttelefoni
tagsväxlar varit den bärande
• Drygt 10 miljoner in1998, samt ökad konkurrens
verksamheten i Ericssons förvånare
på mobiltelefoni ökade kra
säljning på cirka 300 miljoner
• Landareal 30 518 km (jmf Småven på reformer.
svenska kronor. Men Göran
land)
Schlyter räknar med att
• 4,5 miljoner teleabonnerrter
Nytt nät öppnade
området radiokommuniFram till 1994 fick frustre- , • 75 000 GSM-abortnerrter (Belgacom) I kation kommer att växa
• En majoritet av befolkningen, 60 prorade
GSM-abonnenter
kraftigt och fördubbla
stänga av telefonen när de j cent talar flamländska, övriga franska, I omsättningen 1995.
• Välutbyggd infrastruktur, två storhamlandade i Bryssel. Förra
- Våra företagsväxlar
året öppnade Belgacom sitt
' var en viktig anledning till
nar, 850 km motorväg
eget nät. Efter stark kritik V • Drygt 1000 utländska tillverkanatt Ericsson startade verkfrån EU-kommissionen bör- ^ de företag Cirka 15 000
samheten här. Vi har nu över
jade Belgien planera för en '
6000 kunder och har nått en
ska marknads- och
konkurrerande operatör. Offertposition som nummer två på
^ 1
viceDoJag.
tiden är snart till ända och inte
marknaden.
minst Ericsson Business Com- Belgien är en bra testmark-

nad, här finns stark konkurrens
och vi känner verkligen att vi
jobbar på en internationell marknad. Vi arbetar mycket för att
komma in som leverantör i de
stora multinationella bolagen, säger Schlyter.
Radionät åt polisen
Ett aktuellt projekt som man
hoppas mycket på är den federala
polisens rikstäckande radionät.
Ericsson vill bygga upp hela infrastrukturen med systemet
Edacs, utvecklat av General
Electrics, med stora installationer i USA. Ordern är värd i storleksordningen ett par miljarder
svenska kronor. Ericsson samarbetar i ett joint venture med Siemens, för att få en bättre politisk
förankring.
— Vi lider fortfarande av att tidigare offentliga upphandlingar
har gått märkligt till. Nu arbetar
vi på att komma in som en partner och visa att de gamla spelreglerna inte gäller längre - nu
handlar det om att man ska köpa
där man får mest värde för pengarna, förklarar Schlyter.

liga operatören Belgacom sitt nät. Efter hård kritik från EU-kommissionen är det i i dags för ett andra konkurrörande GSM-nät och avreglering av telemarknaden.
Foto: Claes Lofgren

Andra delar av verksamheten
som går bra är wide area paging
(Ermes) och Mobitex där Ericsson är i full färd med installation
av infrastrukturen. Dessutom är
försäljningen av GSM-terminaler lönsam, med 30 procent av
marknaden och vilket ger en
knuff framåt för företagets image
i Belgien.
- Folk ser vad man har i fickan,
skämtar Schlyter.
Splittrad bild
I den brytningstid som nu råder
på den belgiska liksom på övriga
europeiska telemarknader, gäller
det för Ericsson att hålla ett vakande öga på aktörer och konkurrenter. Bilden är minst sagt splittrad och ibland motsägelsefull.
Ett exempel är att Bessel Kok,
Belgacoms fd VD numera arbetar
som konsult för Unisource, där
bl a Telia ingår som delägare.
Belgacoms nye VD John Goossens kommer från Alcatel, huvudleverantör till Belgacom. Han
kom in vid årskiftet tillsammans
med en helt ny styrelse för att ta
itu med moderniseringen av Bel-

gacom. Ökad marknadsanpassning, klarare linjer för rationaliseringar, mm är hans uppdrag. Belgacom visade en vinst på drygt
två miljarder svenska kronor förra
året och bolaget ska nu värderas i
samband med att staten ska sälja
ut mellan 25 och 49 procent.
Förhandlingar pågår
Enligt uppgifter i belgisk press
pågår bl a förhandlingar mellan
det belgiska telebolaget och Unisource. Därutöver är bl a brittiska BT samt franska och tyska
statliga operatörer intresserade.
Redan i sommar ska beslutet om
Belgacoms framtid fattas.
- Vi följer uppmärksamt utvecklingen och har en öppen dialog med de flesta operatörerna
här. Vi vill få fart på public switching, Belgien är jämte Albanien
och Tjeckien vita fläckar på
Ericssons karta, säger Göran
Schlyter.
Det belgiska bolaget kommer
också att ge sig i kast med upphandlingar kring SDH-tekniken
och ATM-systemen för bredbandskommunikation.

För att på allvar komma med i
de stora affärerna i Belgien måste man ha ett förtroendekapital.
Det har Ericsson skaffat sig genom en stark närvaro på företagsmarknaden.
Men det krävs också att man
har en förankring i området genom att etablera tillverkning eller
utveckling. Ericsson kan därför
eventuellt komma att bygga upp
resurser för utveckling eller training centers i området. Det finns
också möjligheter med kopplingar till universitetet i Liége och
Ericssons anläggningar i Aachen.
Framtidsmarknad
Belgien är ett komplicerat samhälle med uppdelning i språkgrupper och regioner, sammanhållet av en federal stat. Men det
håller också på att bli en dynamisk marknad, med många olika
operatörer och stora internationella kundgrupper.
- Det finns flera anledningar
till att det är viktigt för Ericsson
att vara med i Belgien, säger
Göran Schlyter.
Jacob Schulze

Ingen gör det bättre.
Om du vill testa oss, så skicka ett email till
marcom@vluk.viewlogic.com eller
faxa på 08-962659 så skickar vi
mer information.

SUNRISE
Test Systems
A Viewlogic Company

Box 955, Sollentunavägen 15,
5-/97 29 Sollentuna, Sweden.
AU products are either trademarks or registered trademarks of their respective companies.
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What's in it for us?
Idén är i grunden mycket enkel,
säger Lars Antman, som är ytterst
ansvarig för Core Unit Basic
Systems, där Product Information
Managements (IMVI) verksamhet
ingår.
- Vi ska se till att Ericsson har den
bästa dokumentationen på marknaden av produkter som konkurrerar
med våra!
Dessutom ska detta göras med hög
effektivitet för att uppnå bra ekonomi.
För detta håller vi nu på att arbeta fram
en ny struktur byggd på begreppen
SKAPA - LAGRA - PRESENTERA.
Varje länk i den kedjan är lika viktig för
det ekonomiska slutresultatet. Lagringskapaciteten har vi redan, presentationsverktygen förfinar vi i takt med
att nya programvaror utvecklas. Återstår att fasa in "skapa-processerna" i
den nya strukturen.

Lars Antman vill spara 250—300 miljoner genom effektivare
dokumentation.

Nya konstruktioner av olika slag tas
idag fram på många håll inom koncernen och så kommer det att förbli. Men
med vår nya flexibla informations- och
dokumentationsstrategi är detta inget

hinder. Lokala anpassningar kan göras
både snabbt och billigt, trots att de
skräddarsys för respektive kunds eller
lands specifika önskemål och förhållanden.
Lars-Olof Lindgren är chef på den
avdelning som direkt arbetar fram den
nya dokumentationsfilosofin.
- Vi har jobbat med detta ett par tre år
nu och vi börjar redan tjäna in initialkostnaderna, om man ser det totalt.
Men än kan det i enskilda fall, på kort
sikt, kosta mer när man går över till ny
teknik. Det är ju ett välbekant fenomen, inte minst inom vårt högteknologiska område. Sett på längre sikt är
det ändå ingen tvekan om att vi kommer att spara pengar jämfört med äldre
metoder. Dessutom medför vår metodik att vi kortar ner ledtiderna, säger
Lars-Olof Lindgren.

Fransk framsyn
kapar kostnader
Matra Ericsson Telecommunications
SA i Frankrike (MET) har beslutat att
använda DWID-konceptet i sina AXE
10 designprojekt.
- Beslutet ger betydande besparingar
i ledtider och därigenom i vår totala
projektkostnad. Våra tekniska skribenter kan engageras i designprocessen på ett tidigare stadium, vilket
i sin tur underlättar designerns arbete.
Docware-in-Design-konceptet medger
semiautomatisk översättning till
franska, vilket är ytterligare en fördel,
säger Gilbert Clement, chef för Projektoch Docwareavdelningen.

Kompetenscentrum

Fas 1 i Ericssons stora Japan-projekt
är nu klar och dokumentation finns på
japanska.
Nu inleds fas 2: att kunna presentera
Electronic Docware även
on-line.

Alltid ett steg
före med
Ericssons
Electronic
D o c w a r e EDW
Snabb och enkel tillgång till strukturerad information är en nyckelfaktor vid effektiv informationsbehandling. Det betyder också att
anlitande av dyrbar expertis kan
hållas nere.
Med Ericssons nya koncept för
informationsbehandling i AXE-växlar
garanteras kunden säker funktion och
rationellt underhåll. Om avbrott uppstår kan rättelser göras genast,
interaktivt med växeln. EDW erbjuder

snabb manövrering med "point-andclick"-kommandon och hyperlinkade
informationselement ger användaren
uppgiftsorienterade instruktioner (Task
Oriented Instructions).
Informationsspårning är en annan
viktig funktion. Den medger snabba,
enkla och korrekta uppdateringar.
Inom en inte alltför avlägsen framtid
beräknas EDW kunna erbjuda global
tillgänglighet och översättning till de
vanligaste språken vid begäran.

Enkel och snabb
presentation bra
säljargument
Tillgång till rätt information vid
behov är grundtanken i Operation
&Maintenance-manualen för AXE.
Ericsson ligger i teknologins framkant inom utvecklingen av Elektronisk Dokumentation (EDW), då
det gäller att Skapa-Lagra-Presentera sådan information interaktivt
on-line.
EDW bygger på att all information
"SGML-taggas" redan när den skapas.
Detta är garantin för att informationen
är tidlös och kan sorteras, återanvändas
och presenteras på ett intelligent sätt.
För kunden är faktorer som t.ex.
snabb sökning, enkel layout och god
läsbarhet synnerligen viktiga, något
som Ericsson tar hänsyn till redan i
skapandeprocessen, där sådana krav
tillgodoses genom användande av
standards. Därigenom blir även produktinformationen ett starkt argument
i säljarbetet.

Product Information Management söker

4DW
Vi arbetar med informationsutveckling Docware, just nu med en ny drifts- och
underhållningsmanual for AXE 10. Nya
metoder och verktyg ska ge en kvalitetsförbättring över hela Ericsson.
• Vi granskar språket och definierar språkregler • producerar teknikinformation
• utvecklar metoder och verktyg inom
området "skapa information" • samordnar
utbildning/kursutveckling • administrerar
produkter och deras förändringar.
Vi söker dig som ser produktinformation
med kundens ögon och som känner att
våra arbetsområden passar dig. Du blir
en länk mellan de som tar fram olika
produkter och de som använder dem.
Ditt arbetsspråk är engelska.

1 ELSC I 4 SGML
Du ska fungera i vår PICS-support med
huvudinriktning ELSC. PICS hanterar
kundfrågor rörande avdelningens system
och hjälpmedel, t.ex. PRIM och GASK2.
ELSC innebär att följa upp licenshantering för mjukvaror som Ericsson köpt.
Här samarbetar du med Inköp och TX/PP
med rapportering till leverantören.
Din bakgrund är teknisk utbildning på
gymnasienivå och du bör ha erfarenhet av
produkt- och kunddokumentation samt
kunskaper om AXE och UNIX.
Förutom mycket goda kunskaper i engelska, krävs att du är en serviceinriktad
ordningsmänniska med god samarbetsförmåga, som klarar att hålla många
bollar i luften samtidigt.

Är du intresserad av något av de här jobben eller vill veta mer om dem?
Kontakta då PICS, som vet vem du ska tala med och skicka din ansökan till. Välkommen.

L.

i

Vi söker två programmerare, en projektledare och en support-person,
önskvärd bakgrund är teknisk högskoleutbildning, datorvana - UNIX - samt
erfarenhet av C-programmering respektive
projektledning och support.
Din viktiga uppgift blir att arbeta med
implementeringen av SGML i Ericsson.
Du är intresserad av att arbeta med uppgifter i "teknikens framkant" inom området Information Development - SGML.
Du är självständig men också flexibel och
gillar att kommunicera och samarbeta
med andra människor.
Självfallet har du goda kunskaper i vårt
arbetsspråk engelska.

ERICSSON 5
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Det är ingen överdrift att säga det utan PRIM och GASK 2 skulle
Ericssons verksamhet ganska snart
stanna. Alla Ericssons bolag hämtar
här sin information om de system,
program och apparater som behövs
för att få de olika Ericsson-produkterna att fungera till marknadens,
eller rättare sagt, kundernas fulla
belåtenhet.
PRIM/GASK2-systemen är mycket
centrala för alla Ericsson-processer
(hanteringar). Användargrupper i systemen är alla från designers till slutkunder. PRIM är katalogen, omfattande
data om alla produkter och dokument
och GASK2 är Ericsson-koncernens
viktigaste arkivsystem för information.
PRIM/GASK2 har f.n. över 15.000
användare från alla Ericsson-bolag. I
GASK2 finns dokument till en volym
av 80 Gbyte.

Aktuella data
I PRIM finns alltid det mest aktuella
datamaterialet om produkterna. Via
PRIM COM-systemet kan du enkelt
abonnera på händelser och/eller information om just det produktsortiment
du är intresserad av. Uppgifterna kan
du få till dig via memo, e-mail eller till

för SGML

din egen applikation som en datafil.

Ett system som gör att alla designers
snabbt kan hitta varandras innovationer och konstruktioner. Ett
verktyg som besparar oss mödan att
uppfinna hjul som redan finns. Så kan
man beskriva SGML.
Att ge ett objekt en tydlig identitet
samtidigt som man skapar det, kan
väsentligt rationalisera informationshanteringen, förutsatt att alla
arbetar i en gemensam standard.
Samtidigt lägger man då grunden för
ett kundvänligt system, som medger
snabb och skräddarsydd produktinformation.
I Sätra utanför Stockholm finns nu
ett centrum etablerat med stora
kunskaper, dels om själva SGMLstandarden, dels om hur standarden
ska tillämpas.
- SGML är ingen patentlösning, men
kan vara till stor hjälp när man vill
rationalisera informationshanteringen
i ett företag, säger sektionschef Peter
Dybeck.
Vår ambition är nu att vara en resurs
för alla, både i enstaka och specifika
frågor och i större utvecklingsprojekt
som internkonsulter.

Systemen är baserade på s.k. modern
client/server-teknologi. Huvudskälet
till att vi valt denna teknologi är att den
skiljer på data inkl. behandlingsregler
och presentation. Det ger möjlighet för
slutanvändaren/processerna att skapa
funktioner för presentation och uppda-

;<T&G>

TaG Tool —
bättre än
någonsin
TaG Tool R4, basprogrammet i SGML,
är nu frisläppt och innehåller många
förbättringar jämfört med tidigare
version. Framförallt är det formatteringen av dokument som går mycket
snabbare. Under utvecklingen av R4
har den nya formatteringsrutinen testats grundligt och visat sig vara upp till
sju gånger snabbare.
Menyerna är också omstrukturerade
så att man lätt ska känna igen sig i olika
TaG Tool-miljöer. Det finns en ny
revision av EDML/GT-DTD:n installerad och mallar och exempel har
genomgått en rejäl ansiktslyftning.

Öppet koncept

tering knuten till processens vanliga
verktyg. Presentation av data från systemen sker i den lokala datormiljön,
vilket reducerar kostnaderna.

Generella hjälpmedel
För uppdatering/presentation av data
finns det några generella hjälpmedel.
Ett är PItool, en UNIX-funktion som
ger användarvänlig åtkomst till PRIM,
GASK2 m.fl. system. Användaren behöver inte veta från vilket system datat
hämtas. Möjlighet till grafisk presentation ges också.

Nyheter
- Nedbrytning av infostrukturer.
- Nya typer av strukturer (1317-listan
som s.k. PSD4) via PLGAStool som
använder PRIMs databas som server.
-Anpassning till nya produktområden,
nya relationstyper såsom släktskap.
Mera nyheter i nästa News Flash.

Docware-indesign, DWID
Strategival

för

AXE-projektet

Docware-in-Design-projektets syfte
är att skapa högkvalitativ elektronisk
dokumentation för hantering och underhåll av AXE-produkter.
Under 1994-95 har designprojekt för
följande produkter börjat använda
DWID: FM, BM, APZ, CME-20
(GSM), CMS-40 (PCS) och CMS-30
(mobiltelefonisystem i Japan).

PICS ska kunna
(svara på) allt
Löser problem
Det är inget fel på ambitionerna hos
Product Information Customer
Support, förkortat PICS.
- Vi ska kunna "allt" om de system
som avdelningen ansvarar för, säger, PICS-folket.
Självklart är det inte möjligt, men om
man i stället säger att ingen lämnas
med sin fråga obesvarad, blir det orimliga rimligt.
Ett delmål är att minst 20% av alla
problem ska kunna lösas direkt. Det
kan t.ex. vara när någon ringer, förtvivlad föratthanseller hennes applikation
krånglar. PICS duktiga personal kan
som regel föreslå något grepp som
löser knuten. Det är problemlösning på
nivå 1.
Nivå 2 innebär att man vet vem i
huset som klarar att reda ut det aktuella
problemet. Nivå 3 innebär att man
snabbt tar reda på vilken extern expert
som kan anlitas.
- Vi har hittills varit för få för att
hinna utbilda och lära oss allt vi vill
kunna, men nu ska vi växa, berättar
Peter Broström, teamleader på PICS.
Bra på engelska är ett grundkrav för
PICS-anställning. Fler språk är meriterande. En orienterande utbildning om
PRIM, GASK, TaG o.s.v. får man inledningsvis, sedan lär man sig nya begrepp och ord efterhand.
- Vi vill att alla här ska få lite tid att
själva prova på olika program, det ger
kunskap att åta oss mer och klara mer
komplicerade frågor, säger Peter
Boström.
Vad frågar man om? Av alla samtal
gäller knappt hälften PRIM, 25%
GASK och 20% TaG. Resten är allmänt blandat. Mycket löses i en inter-

på tre

nivåer.

aktion telefon/memo. Men helt utan
någon människa att fråga går det inte.

Operatörerna
på PICS vet vem
som vet, om dom inte vet själva.

Kontakta PICS
i om du vill veta mer. i

L

r

Telefon: 08-719 45 00
Telefax: 08-719 88 99
Memo: ETXT.ETXPICS
e-mail:
etxpics@stdoca.ericsson.se
eriweb:
http://stdocwww.ericsson.se

News Flash 4
gånger/år.
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Du läser nu första numret av
News Flash. Vår avsikt är att
utkomma med fyra nummer i
A4-format per år. Även du är
' välkommen med synpunkter och '
' bidrag till News Flash.

I
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Kurscentret dar man har
roligt och lär sig något
I Karlstad finns ett internationellt kompetensoch kunskapscenter
som utbildar 5000 personer i år. Det är Ericsson Infocom Consultants som driver det.
Företaget är bland annat
koncernansvarig för all
utbildning i Props - en
Ericsson-utvecklad projektstyrningsmetod.
Karin Svenkvist tar på sig den
gula kepsen och ikläder sig därmed rollen som linjechef. Hon
hinner knappt sätta upp blädderblocksbladet med tidsschemat
förrän grupperna kastar sig över
det för att boka in övningstider
på scenen. Stämningen är uppsluppen och det sjuder av aktivitet.
- 1 en del kursutvärderingar efter Props-utbildningen uttrycker
deltagare sin förvåning över att
de haft hemskt roligt och lärt sig
något, säger chefen för kundutbildningen på Ericsson Infocom
Consultants i Karlstad, Sylvia
Michel.
Men det är just det som är en
del av Infocoms utbildningsfilosofi, man lär sig mer genom att
själv vara aktiv, "learning by
doing", och har man dessutom
roligt samtidigt är det ännu större
chans att kunskaperna fastnar ordentligt.

Kunskapsföretag

Sylvia Michel, chef för kundutbildningen pä Ericsson Infocom
Consultants i Karlstad.

later", "Bright Day at Black
Rock - Always look on the
bright side of life" är två av gruppernas fantasifulla alster.
Den här gången hålls utbildningen på engelska eftersom deltagare från England, Irland,
USA, Libanon, Schweiz och
Norge finns med.

Erfarenhetsutbyte
Props-kursen tios Ericsson Infocom Consultants avslutas med on filminspelning där deltagarna själva agerar i
de olika rollerna och på sätt för öva det de lärt sig under utbildningen.
Foto: Krister Nilsson

är en fråga om attityder och förhållningssätt. Vi betraktar alla
som våra kunder och fokuserar
på kundnyttan i våra uppdrag.

Ger nöjdare kunder
Kundutbildning har hög prioritet
på Ericsson Infocom.
- Utbildade användare ger nöjda kunder, säger Staffan Barrefors, vice vd och ansvarig för den
operativa verksamheten inom
Ericsson Infocom. Användbarhet är ett nyckelord.
- Vår affärsidé är "Lär som vi
lever!", säger Sylvia Michel,
som själv menar att hon är besjälad av sitt jobb.
- Vi ser oss själva emellanåt

som missionärer och poängterar
hur viktigt det är att kompetensutvecklingen finns med redan
från början, d v s parallellt med
till exempel systemutvecklingsprocessen. Utbildning och kompetensutveckling är en viktig investering och bör tillmätas samma betydelse och vikt som utveckling av nya system och produkter.

Ericsson Infocom Consultants
AB är ett kunskapsföretag som
5000 utbildas i är
tillhandahåller avancerade sysUnder 1995 kommer Infocom att
tem, produkter och tjänster för
utbilda cirka 5000 personer, vainformationskommunikation.
rav cirka 3000 i olika Props-utDet startades 1981 av några cibildningar.
vilingenjörer från Karlstad och
- Utvecklingen av utbildningshette då Programatic. Man hade
verksamheten har överträffat alla
bland annat många uppdrag åt
förväntningar,
säger
LM Ericsson. Årsskiftet
1993-94 köptes det av Ericsson Infocom Consultants AB, Cus- Staffan Barrefors. Vi
Ericsson och ingår som tomer Training erbjuder tjänster inom: har ett stort behov av att
ett helägt dotterbolag i • Project Management Training Center - PMTC: med expandera och begränskoncernansvar för all PROPS-utbildning.
ningarna består av tillkoncernen.
•
Infocom Training Center - ITC: med koncernan- gången på kvalificerade
Infocom har för närvarande cirka 600 anställda svar för bland annat External Technology Provisioning och auktoriserade lära(ETP), Maintenance Support System (MSS) och Site
och växer stadigt. Huvud- Product Register (SPR).
re.
kontoret ligger i Karlstad, • Course Development - CD: kursutvecklande tjänmen företaget har också ster kopplade till kundens produkt och systemut- Lärare pä deltid
verksamhet i Stockholm, vecklingsprocess med hjälp av traditionell lärarledd Infocom har en egen fiLinköping och Göteborg. utbildningsmetodik eller interaktiva utbildningslös- losofi även när det gäller rekryteringen av lä- Vår bakgrund som ningar med hjälp av multimediateknik.
konsultföretag sätter sin • Competence Development Management - CDM: rare. De ska komma
prägel på verksamheten, erbjuder kunden strategiska tjänster för att stötta från den egna verksamheten och hela tiden ha
tycker Sylvia Michel. Det kundens egen utbildning.

en fot kvar i sin ordinarie verksamhet. De är lärare 50-60 procent av sin arbetstid. Det innebär
ett berikande i båda riktningarna,
lärarna kan hela tiden dela med
sig av färska erfarenheter från
den produktiva verksamheten
och får under kurserna nya intryck från deltagarna som de kan
tillföra sitt arbete.

Filmprojekt
För att lära sig Props-modellen
genomför kursdeltagarna under
utbildningens tre dagar ett "miniprojekt" med alla dess faser.
Projektet är att göra en filminspelning.
- Skälet till att välja ett ämne
helt utanför den yrkesmässiga
världen är att man inte ska fördjupa sig i själva ämnet, utan lära
sig metoden, förklarar Sylvia
Michel. Filmvärlden är något
som alla känner till lite grann
men inte har arbetat med.
Efter varje nytt moment får
grupperna en uppgift att lösa på
egen hand. Väggarna i utbildningslokalen är täckta med blädderblocksblad där grupperna redovisar sina lösningar. Där hänger bland annat filmernas namn
och motton för projekten: "Wild
West Video - Shoot first, deliver

Carl Arne Leike, med den röda
kepsen på som visar att han för
tillfället är sponsor, håller ett
kort teoripass mellan gruppemas
egna aktiviteter, åven under detta
ber han deltagarna bidra med sina egna erfarenheter.
- Erfarenhetsutbytet mellan
deltagarna är en stor del av utbildningen, säger Carl Arne, som
har hållit ett stort antal kurser både i Sverige och utomlands.
Detta att hela tiden föra en dialog
med deltagarna ger en ytterligare
dimension till jobbet. Vi kallar
oss egentligen inte för lärare utan
"facilitators", underlättare.

Ingen sprutlackering
- Ja, det är inte vår uppgift att
sprutlackera folk med kunskaper, instämmer Karin Svenkvist.
Vi har tagit reda på deltagarnas
bakgrund och förväntningar innan kursen och plockar fram deras egna erfarenheter och bygger
vidare på dem.
I andra utbildningslokaler pågår parallellt med Props-utbildningen, utbildning i SPR - Site
Product Register, med kursdeltagare från Holland och Tyskland.
Det är dags att Karlstad blir känt
för mer än att vara staden där solen lyser, det är också staden där
hela världen går på kurs.
Lena Granström

ITER OM PROPS-UTBILDNINGEN
Martin Treanor. Ericsson Telecom
Ltd, Guildford
- Hela min avdelning går den här utbildningen i olika omgångar. Mina förväntningar på kursen var att PROPS
ska göra mitt liv lättare.
- Kursen har varit intressant, inte
minst att träffa andra med liknande
problem har varit givande. Jag tycker
att det är mycket bra med det interaktiva sättet att undervisa. Kunskaperna om PROPS kommer att vara mycket användbara att ta med sig hem.

Greger Ohlsson, Ericsson Infocom
Consultants AB, Kartstad
- Jag arbetar med intelligenta nätverk
och jag kommer att ha praktisk användning av PROPS. Framför allt är det
bra att få en gemensam terminologi.
- Jag tycker att det är bra att lärarna
har praktisk erfarenhet. Kursens uppläggning har både för- och nackdelar.
Det år bra att hela tiden praktisera det
man lärt sig, men det blir lite stressigt och ont om tid. I
och för sig en realistisk situation...

Åsa Bergman, affärsområde Publik
Telekommunikation, Stockholm
- Jag är testmanager i ett verifieringsprojekt. Jag har varit assisterande projektledare och kommer förmodligen att
få ett projektledaruppdrag och ville lära
mig PROPS i detalj.
- Jag är över förväntan positiv till utbildningen. Jag gillar den internationella stämningen och lärarna är jättebra;
personliga och kunniga och lite skådespelare, åven dokumentationen är lättläst och bra.
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ERICSSON TELECOM AB
Bredbandsprodukter ATM Norrköping
För etablering av AXE-N tillverkning i Norrköping söker
vi till den nya produktenheten för ATM ett antal nya
medarbetare. Verksamheten byggs upp vid det nya centretför produktion av bredbandsprodukter vid

PRODUKTIONSPROCESSTEKNIKER
Projekt 6 månader
Arbetsuppgifterna innebär att kartlägga behovet av och
genomföra anskaffning av produktions/processutrustningar, metoder och utbildningsprogram
för kretskort, kablage, mekanik och system.
Du har teknisk utbildning och bred erfarenhet av
produktions-/processteknik och vana/förmåga att
arbeta strukturerat i projekt.
Kontaktpersoner:
Bengt Johansson, tel 011/241662, ETXS.ETXBNJ
Peter Selleby, tel 011/241774, ETXS.ETXPESE

PRODUKTIONSTEKNIKER
Arbetsuppgifterna innebär att etablera och utveckla
ytomonterings löd- och provningsprocesser samt att
utveckla och förbättra underhålls- och servicerutiner.
Du har teknisk utbildning, gärna på högskolenivå, med
inriktning på produktionsteknik och helst erfarenhet av
elektronikproduktion.
Kontaktperson:
Peter Selleby, tel 011/241774, ETXS.ETXPESE

Kabelvägen i Norrköping. Vi söker medarbetare både
under en första projekttid för etablering och överföring
av verksamheten från Älvsjö samt för den fortsatta och
expanderande verksamheten.

OPERATOR

PROJEKTLEDARE

Arbetsuppgifterna innebar att i flödesgrupper producera
ATM produkter. Du har teknisk gymnasieutbildning eller
motsvarande kompetens. Vi ser gärna sökande som
dessutom har särskild kunskap i kretskortreparation,
ändrings- och modifieringsarbete, handläggning av
fältreturer, kvalitetsarbete.

Arbetsuppgifterna innebär att leda projekt för
framtagning av processer och produktionsmetoder för
produktion av kretskort. Du har teknisk utbildning på
högskolenivå och garna praktisk erfarenhet inom
området processer och metoder samt
projektledningserfarenhet.

Kontaktperson: Jan Kleist, tel 011/241478,
ETXS.ETXJAPE

Kontaktperson:
Bengt Johansson, tel 011/241662, ETXS.ETXBNJ

PROVARE

Skriftliga ansoknngar skickar Du till

Arbetsuppgifterna innebär att utföra provning av
kretskort och system. Du har teknisk gymnasieutbildning med elektronikinriktning eller motsvarande
kompetens och gärna erfarenhet av provningsarbete.
Kontaktperson:
Jan Kleist, tel 011/241478, ETXS.ETXJAPE

PRODUKTINDUSTRIALISERING

IN/ETX/SG/NP Britt-Inger Andersson, Servicefunktion
Personal, som även svarar på frågor kring ansökan, tel
011/24 13 15.
Vill Du skicka Din ansökan externt är adressen:
Ericsson Telecom AB
Britt-Inger Andersson
Box 72
601 02 Norrköping
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 6 Juni.

Arbetsuppgifterna innebär att i projektform tillsammans
med konstruktionsinstanserna säkra producerbarhet
och produktkvalitet. Du har teknisk utbildning på
högskolenivå och gärna praktisk erfarenhet av tekniskt
arbete i projektform.
Kontaktperson:
Stefan Bergström, tel 011/241838, ETXS.ETXBERM

Musitk på Slottet 25-årsjubiileum
1 JUNI RIKSSALEN, 19.00
Khibla Gerzmava, sopran, Peter Mattei,
baryton, Mats Liljefors, dirigent,
Stockholms Ensemblen.
5 JUNI RIKSSALEN, 19.00
Ondrej Kukal, dirigent, Tjeckiska
Kammarorkestern.
Mozart, Dvorak, Janåcek.
7 JUNI RIKSSALEN, 19.30
Greta De Reyghere, sopran, Philippe Pierlot,
ledare, Ricercar Consort
Caccini Dowland, Telemann.
8 JUNI RIKSSALEN, 1 9 . 0 0
Dmitry Ashkenazy, klarinett, Anton
Kholodenko, viola, Mats Liljefors, dirigent,
Baltic Orchestra
1 4 JUNI RIKSSALEN, 18.30
Charlotte Hellekant. mezzosopran Paul
Groves, tenor, Mats Liljefors dirigent,
Stockholms Ensemblen.
17 JUNI SLOTTSKYRKAN, 18.00
Alexandrina Miltcheva, mezzosopran,
Ljudmila Ivanova, piano.
27 JUNI RIKSSALEN, 19.00
Westra Aros Pijpare
Musik och dansfrdn medeltiden.
2 8 JUNI SLOTTSKYRKAN, 19.00
Göran Söllscher, gitarr.
2 9 JUNI SLOTTSKYRKAN, 19.00
The Consort of Musicke: Emma Kirkby
Evelyn Tubb, sopran, Penny Vickers, alt,

Joseph Cornwelt, Andrew King, tenor.
Simon Grant, bas, Anthony Rooley, luta.

Armengaud, piano.
Debussy, Satie, Poulenc.

Davislim, tenor, Mats Liljefors, dirigent St.
Petersburgs Eremitageorkester.

4 JULI RIKSSALEN, 19.00
Peter Jablonski, piano
Liszt, Chopin, Grieg.

26, 27 JUU RIKSSALEN, 19.00
Svend Asmussen Quartet.

21 AUGUSTI RIKSSALEN, 19.00
Barbara Bonney, sopran, Krister St. Hill,
baryton, Mab Liljefors, dirigent, St.
Petersburgs Eremitageorkester.

5 JUU RIKSSALEN, 19.00
Il Giardino Armonico
Vivaldi, Purcell.
6 JUU SLOTTSKYRKAN, 19.00
Ljuba Kazarnovskaya, sopran Stockholms
Kvartetten
Romanser av Tjajkovskij, Balakirev m.fl.

1 AUGUSTI RIKSSALEN, 19.00
Håkan Hageård, baryton, Mats Liljefors,
dirigent, Stockholms Ensemblen.
2 AUGUSTI KARL XV-SALEN, 19.00
Jakob Lindberg, luta.
3 AUGUSTI SLOTTSKYRKAN, 19.00
Cantus Cölln
Tysk vokalmusik frdn 1600-talet.

1 1 JUU RIKSSALEN, 19.00 och 21.30
I samarbete med Lapplands Festspel, Andras
Adorian, flöjt, Peter Czaba, diri~ent, Muslca
Vitae, Bartokkvartetten, Hu Kun, violin,
Peter Frankl, piano, m fl.

7 AUGUSTI RIKSSALEN, 19.00
Gösta Winbergh, tenor, Lisa Larsson,
sopran, Mab Liljefors, dirigent, St.
Petersburgs Eremitageorkester.

12 JUU RIKSSALEN, 19.00 och 21.30
Ingrid Tobiasson, mezzosopran, Asako
Urushihara, violin, Martin Frost, klarinett,
Talekvartetten, mfl.

9 AUGUSTI SLOTTSKYRKAN, 19.00
Gunilla von Bahr, flöjt, Ani Gazarian. piano.
14,15,16 AUGUSTI RIKSSALEN, 19.00
The Real Group.

1 3 JUU SLOTTSKYRKAN, 19.00
Saulius Sondeckis, dirigent, Litauiska
Kammarorkestern.
Mozart, Tjajkovskij.

1 8 AUGUSTI RIKSSALEN, 19.00
Judita Leitaté, mezzosopran, Steve

24 AUGUSTI RIKSSALEN, 19.00
Marc Minkowski, dirigent European Union
Baroque Orchestra.
2 8 AUGUSTI, RIKSSALEN, 19.00
Katia Lytting, mezzosopran, Francesco
Ellero d'Artegna, bas, Mats Liljefors,
dirigent, St. Petersburgs Eremitageorkester.
29 AUGUSTI SLOTTSKYRKAN, 19.00
Laura Mikkola, piano
Beethoven, Brahms, Chopin.
30 AUGUSTI RIKSSALEN, 19.00
Omnibus Kammarblåsare
Till minne av Frank Zappa.
5 SEPTEMBER SLOTTSKYRKAN, 1 9 . 0 0
Marek Drewnowski, piano, Chopinsolistema
Chopin: Pianokonserter.

Du får billiga biljetter genom jobbet!

1 9 JUU RIKSSALEN, 19.00
Rascher Saxofonkvartett, Mats Liljefors,
dirigent, Stockholms Ensemblen
Anders Nilsson Uruppförande.

Eftersom Ericsson är huvudsponsor för Musik på Slottet i år, finns det möjlighet för dig
som är anställd att komma över billiga biljett sr till ovanstående arrangemang. Ordinarie
biljettpris är 165-220 kr, men du får köpa max två biljetter för 70 kr styck. I priset ingår en
musikkasett som hämtas vid konserten.

2 0 JUU ANTIKMUSEUM, 1 9 . 0 0
Michel Lethiec, klarinett, Jean-Pierre

Beställ före den 1 juni genom att sätta in beloppet på Stockholms Ensemblens
postgirokonto 4806114-7.
Ange önskad konsertdag samt namn och adress dit biljetterna ska skickas.
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Dubbelt
jubileum
i Malaysia

Jan Signell leder divisionen som ska leve
till den malaysiska operatören Mutiara.

Många stora svenska företag som
Volvo, SKF, Atlas Copco, ABB
och Ikea finns i Malaysia.
- Ericsson är nu det största svenska företaget här och förra året stod
vi faktiskt för mer än hälften av
Sveriges export till Malaysia, berättar Olle Ulvenholm, VD för Ericsson Telecommunications Sdn. Bhd.
Olle, som senast arbetat på Ericsson
GE i USA och innan dess som chef
för Ericsson i Indonesien, kom till
Malaysia i april förra året.

Två bolag
Ericsson är representerat i Malaysia genom två bolag, Ericsson
Telecommunications Sdn Bhd och
Perwira Ericsson Sdn Bhd. Det
första ägs till 70 procent av LM
Ericsson och till 30 procent av
Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) och det andra till 60
procent av LTAT och till 40 procent av LM Ericsson. Anledningen
till att det finns två bolag beror på
landets lagar, som ger olika företagsbildningar olika status.
Malaysia är ett av länderna i
Sydostasien som har en mycket
snabb ekonomisk tillväxt. Det gäller en årlig BNP-ökning på mer än
åtta procent. Det är ett politiskt stabilt land och vid det senaste valet,
nu i slutet av april, stärkte det regerande partiet, UMNO med Dr Mahathir Mohamad som premiärminister ytterligare sin ställning.
Någon arbetslöshet finns inte och
för att klara bristen på arbetskraft
har Malaysia tagit in över en halv

II

?itr

I fabriken pågår förberedelser för att ta över en del av tillverkningen av terminaler till RAS 1000 (radio i fasta nät).

Högsta domstolen i Kuala Lumpur är en av de i

miljon gästarbetare främst från
Filippinerna, Sri Lanka och Indonesien.
"Vision 2020" kallas den plan
som ska föra landet till fullständig
industralisering år 2020. I massmedia, speciellt TV görs mycket
reklam för "Vison 2020" med bl a
barn, som sjunger. Malaysia är en
ung nation, där medelåldern är 25
år. Det kan jämföras med medelåldern i Europa, 40 år.

bli bra, säger Olle. På växelsidan
är Ericsson en av fem leverantörer
och har en marknadsandel på 40
procent.
Även affärsområde Mikrovågssystem har viss verksamhet i Malaysia. Det gäller bl a utrustning för
kommunikation och radar. Minilink används i PCN-systemet och
beställningen från Mutiara nyligen
var den näst största Minilink-ordern
hittills. Den allra största var till
Mannesmann för några år sedan.

att man har stor glädje av Ericssons regionala utbildningscenter,
som inte ligger så långt bort. Förutom skräddarsydd teknisk utbildning finns här kurser i personalutveckling.
Inne i Kuala Lumpur har Ericsson Business Communications
startat ett regionalt kompetenscenter, som invigdes av Malaysias telekom-minister i slutet av mars.

Kabel och AXE
Som ett litet Malaysia
- Ericsson är som ett litet Malaysia, säger Olle och förklarar:
— Malajer, kineser och indier är
de tre stora folkgrupperna. Vår
personal representerar alla grupperna och när vi anställer nya medarbetare måste vi se till att vi behåller fördelningen mellan de olika
folkgrupperna.
Många av de anställda är muslimer och i korridoren utanför produktionslokalerna finns ett bönerum.
Idag har Ericsson i Malaysia ca
900 medarbetare och lokalerna på
Jalan Sepana (där Volvo ligger på
andra sidan gatan) i förorten Sham
Alam börjar bli för små.
- Vi behöver anställa fler men
det är svårt att hitta personal. Arbetsmarknaden är överhettad här
och det är speciellt ont om tekniker
med rätt utbildning och erfarenhet,
förklarar Olle. Han tillägger också

I fabriken i Sham Alam arbetar ca
400 personer och tillverkningen
gäller kablage och främst till radiobasstationer. Just nu håller man
på att förbereda för att ta över en
del av tillverkningen av terminaler
till RAS 1000 (radio i fasta nätet).
Dessa har tidigare tillverkats på
Ericsson Radio Access i Kista.
Opcom är ett nytt företag, som
ska tillverka optisk fiber och där
Ericsson äger 30 procent. Denna
tillverkning ska komma igång för
kommersiell drift i sommar.
Affärsområde Publik Telekommunikation har haft affärer i
Malaysia sedan 1965 och 1980 invigdes den första AXE-växeln i
landet. Det var då också den första
AXE-växeln i Sydostasien. Sedan
dess har det blivit fler AXE-beställningar.
- Stundtals har väl vägen varit lite gropig under senare år men fjolåret var bra och även - 95 ser ut att

Asiens första PCN-system

Jätteaffär som
ställer nya krav

Ericsson firar trettio år i landet och
tio år sedan första mobiltelefonsystemet
Samtidigt som de ca 900
anställda kan fira att
Ericsson funnits trettio är
i Malaysia kan landets
första mobiltelefonsystem fira tioårsjubileum.
De flesta av Ericssons affärsområden finns representerade i Malaysia men
Radiokommunikation dominerar och under det senaste aret har fem stora
kontrakt inom radioområdet tagits hem. Det senaste gäller PCN, Personal Communications
Network.
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Största verksamheten
Mobiltelefoni är den största verksamheten för Ericsson i Malaysia.
Av företagets hela omsättningen
på 2,5 miljarder kronor förra året
stod Radio för 1,7 miljarder.
Redan för tio år sedan levererade
Ericsson landets första mobiltelefonsystem, NMT 450 ATUR. Systemet är fortfarande i drift och har
idag 95 000 abonnenter. Det har
bättre täckning på landsbygden än
övriga system har idag.
Efter det har flera olika system
levererats i takt med att antalet
operatörer vuxit. Idag har Ericsson
sålt utrustning till inte mindre än
sju operatörer. Det gäller förutom
de analoga NMT, AMPS och
Etacs-systemen, GSM- och PCNsystem. (Etacs-systemet som kallas ART 900 är det största med
över 550 000 abonnenter.) Till det
kommer RAS 1000, (radio i fasta

I Malaysia tävlar f e m operatörer om a t t Mi först att
kunna erbjuda invånarna
e t t helt digitalt mobiltelefonsystem. Sist a t t f ä sin
licens var nykomligen
Mutiara, som nu har ambitionen att Mi Malaysias
första PCN-operatör. Det
gäller e t t mycket stort syst e m , i klass med Mannesmann i Tyskland och det
ska installeras på rekordkort tid. Det var i början av
april som den stora affären
pa 1,3 miljarder offentliggjordes.

P**£J*

Mutiara är ett bra exempel på den
nya typen av operatörer utan tidigare erfarenhet av telekommunikation. Allt har gått i rasande fart
redan från början. Offertarbetet
tog ungefär en vecka, utvärderingen en vecka och förhandlingarna gick också fort. Mutiara är
den första av den nya tidens operatörer, som alla ställer stora krav
på snabbhet. Det är alltså något
som Ericsson, som leverantör,
måste lära sig att leva med.
- Vår kund strävar inte bara efter att bli den förste digitala operatören utan vill redan från början ha ett system med ordentlig
täckning och hög kapacitet. Det
är viktigt med high tech-profil
för kunden, som vill ha
det allra senaste vad gäller
avancerade tjänster i systemet.
Det berättar Jan Signell, som är
chef för den nybildade divisionen för Personal Communications på Ericsson Telecommunications i Malaysia.

i byggnaderna i staden

Siemens, Nokia, AT&T och Alcatel på plats.

Varför sä mänga?
Hur kommer det sig att Malaysia
har så många mobiltelefonsystem?
Olle svarar så här på den frågan:
- Redan för sex år sedan avmonopoliserades telekommarknaden
här och under åren har många företag ansökt om och fått licens att bli
operatör. Det är mycket hård konkurrens mellan operatörerna. Idag
är det 15 procent av befolkningen
som har telefon och enligt utvecklingsprogrammet Vision 2020 är
Olle Ulvenholm, VD för Ericsson
telekom ett prioriterat område. År
Telecommunications Sdn- Bhd, ett
företag I snabb expansion.
2020 ska 45 procent av befolkningen ha telefon och mobiltelefoni är
nätet) och "fixed cellular" baserat ett snabbt sätt att tillgodose behopå DAMPS. Skillnaden mellan d* vet. Om fem år beräknas det finnas
både sistnämnda är i stort att bas-*' tre miljoner mobiltelefonabonnenstationerna i RAS 1000 är direkt ter. Det lär bli en hård fight mellan
kopplade till det fasta telenätets lo- operatörerna och om det finns plats
kalväxel och att abonnenterna har för så många, som det finns idag i
tillgång till samma tjänster som i Malaysia, är något som framtiden
det fasta nätet. "Fixed cellular" är får utvisa. Flera av dem har nog
ett cellulärt nät men utan mobilitet. planer på att skaffa licenser även i
Av dessa system är GSM och andra länder i Sydostasien.
PCN ännu inte i drift och "fixed
- Klart är att de operatörer som
cellular" har ett testsystem på ön snabbt kan lansera ett nytt system
Lankawi i norra Malaysia.
eller snabbt utöka sitt existerande
mobilnät kommer att klara sig bra.
Gott om konkurrens
Därför är snabbhet och att jobba
Även om Ericsson är den domine- tätt ihop med kunderna så viktigt
rande mobiltelefonileverantören i för Ericsson, avslutar Olle.
Malaysia finns flera av de stora
Text och M M :
konkurrenterna som Motorola,
Gunilla Tamm

Ska dubblera

<53C^3
•

Malaysia, som har an landyta som är ungefär två tredjedelar sa stor som Sveriges, består av en östlig och en västlig d e l .
Dessa åtskiljs av Sydkinesiska havet.
Vastmalaysia omfattar elva suitanat på södra Malackahalvon, där
också huvudstaden Kuala Lumpur, med ca 1,5 miljoner invånare, ligger. Ostmalaysia består av de två delstaterna Sabah och Sarawak,
som ligger på den norra delen av ön Borneo.
Landets befolkning på ca 19 miljoner består av flera folkgrupper,
där malajer, kineser, indier och eurasier, är de största. Officiellt
språk är malajiska, bahasa malaysia, som använder latinska alfabetet. Engelska är handelsspråk och talas av de allra flesta.
Tenn har brutits i över tusen år på Malackahalvon och även om
många tenngruvor lagts ned är Malaysia i dag världens femte största tennproducent. Landet är världens största producent av palmolja och naturgummi är en arman viktigt produkt.

Idag har divisionen drygt 50-talet anställda men det ska bli dubbelt så många. Hittills har Jan varit tvungen att ta ned utlänningar
(s k expatriates) till Malaysia.
Strategin är dock att de utländska
medarbetarna ska ha en "dubbelgångare" dvs en lokalanställd
som så småningom ska kunna ta
över jobbet. Det handlar alltså
mycket om "on the job training".

- Vi bygger upp organisationen så vi har tre ben att stå på och
där kunden är den centrala punkten och hela tiden har kontakt
med samma personer. Det gäller
teknik, själva projektet och försäljning. Kundens krav på att få
snabba svar kräver att vi organiserar arbetet på det här sättet,
förklarar Jan. Vi har helt enkelt
inte tid att ropa på alltför mycket
hjälp hemifrån Sverige.
PCN är, på samma sätt som
GSM, ett system med öppna
gränssnitt. Det betyder att kunden kan vända sig till konkurrenter och köpa ytterligare utrustning av dem.
- Det sätter naturligtvis extra
press på oss. Samtidigt vet vi att
sköter vi oss bra finns det stora
möjligheter för Ericssons PCNsystem. Här i Asien är PCNmarknaden ännu bara i sin linda,
säger Jan.

Frän England
Björn Haglund, som är ansvarig
för implementation dvs installation och driftsättning, kommer
direkt från Ericsson i Guildford,
England. Där hade han motsvarande uppgifter för det engelska
PCN-nätet.
- Jag kan systemet rätt bra och
det är en fördel i ett så här stort
projekt som dessutom har en tidplan som är så kort att man tappar andan, säger han.
Björn är imponerad av Mutiara, som från sitt håll driver projektet framåt genom att snabbt
skaffa siter och förbereda för installationer. Varje vecka går ägaren själv igenom planerna för att
se hur arbetet fortskrider.
- Det är bra folk i projektet och
vi får fin support från Sverige,
både vad gäller personal och leveranser från Gävlefabriken. Det
som jag upplever som den verkliga utmaningen är den stora kulturskillnaden. Jag har aldrig arbetat i Asien tidigare och det är
mycket som är annorlunda här
mot i Europa eller USA, säger
Björn.
Gunilla Tamm

PCN är ett digitalt mobilkommunikationssystem som drivs på 1800
MHz. Systemet kallas också DCS 1800 och är speciellt anpassat för
att kunna ge operatören konkurrensfördelar inom stadsområden
med hög befolkningstäthet, där tät telefontrafik snarare än täckning
är den begränsade faktorn.
Världens största DCS 1800-nät drivs av Mercury One-2-One i
Storbritannien. Det är levererat av Ericsson.
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"Med Ericsson
ska vi lyckas"
- Vi var den operatör som fick licensen sist men vi
ska vara först med att ta vårt PCN-system i kommersiell drift. För den som kommer först öppnas
stora möjligheter och tillsammans med Ericsson ska
vi lyckas med vår utmaning. Orden kommer från
Chan Hiong Poh, chef för Mutiara Telecom och han
låter inte det minsta tveksam när han säger det.

Chefen för
Mutiara
Telecom tror
på framgång

Mutiara Telecom fick inte bara
en rivstart som operatör utan allt
arbete fortsätter i samma snabba
takt. I oktober hade företaget endast några få anställda, idag är
man ca 300 personer och om tre
månader ska antalet ha vuxit till
500-600. Med tanke på att det är
ont om arbetskraft i Malaysia
och speciellt inom elektronikbranschen är det förvånande att
företaget kan växa så fort. Enligt
Mr Chan annonserar man inte
särskilt aktivt efter personal.
- Det gäller att ha vänner och
bekanta, ett stort kontaktnät, förklarar han. Själv har han tjugo år
på Malaysias televerk bakom sig
innan han kom till Mutiara, där
han var den förste anställde.
- Vi anställer både äldre personal med erfarenhet och unga oer-

ning i hela Kuala Lumpur och
området runt.
- 1 början av -96 ska vårt PCNnät täcka hela landet. Vi har redan börjat skaffa siter i östra delen av landet, berättar han.

farna. Dessa får "on the job training", för att senare kunna ta
över, säger han.

Låg profil
Hittills har Mutiara hållit en
mycket låg profil och inte gjort
någon som helst reklam för sitt
system, som kallas Digi 1800.
Detta i motsats till flera konkurrenter, senast operatören Emartel, som uppmanar folk att vänta
med att teckna abonnemang för
att kunna få Emartels senaste
mobiltelefontjänster.
- Nu under maj blir det en
mjukstart och i juni-juli kommer
vi att gå ut ordentligt med reklam
i både TV och tidningar, säger
Mr Chan samtidigt som han förklarar att man inte vill lansera nätet förrän det har ordentlig täck-

Över 500 basstationer
- Från december förra året till februari nästa år ska betydligt mer
än 500 basstationer ha installerats. Att allt går fort är mycket
viktigt för oss. Vi har inte tid att
vänta, då hinner konkurrenterna
före oss och konkurrensen är
stenhård, betonar han. Att installera PCN-systemet i Sarawak
och Sabah, kan bli den verkliga
utmaningen. Höga berg gör radiotäckningen svår och allt material måste transporteras med flyg
eller båt.

Chan Hiong Poh provringer i Ericssons PCN-telefon. BrevM står Jan
Signell.

Lever Ericsson upp till Mutiaras
förväntningar?
- Ja, svarar Mr Chan utan tvekan på rösten. Det är hög kvalitet
på utrustningen och installationsarbetet flyter på bra. Kraven på
er kommer dock inte att minska
utan i stället öka. Det behövs
många installatörer och driftsättare för det fortsatta arbetet. Det
blir ett stort jobb att få tillräckligt
med personal men jag hoppas ni
ska klara även det.
- För att vi ska bli framgångsrika med vårt stora uppdrag be-

höver vi all support vi kan få från
Ericsson, fortsätter han. Och det
gäller support inom alla områden. Ni är inte bara vår leverantör utan vår partner, som vi litar
på. Tillsammans kan vi göra "a
great job", som vi båda kan vinna
mycket på. Sydostasien är ett
"hett" område inom mobil kommunikation och Mutiaras PCNsystem här i Malaysia blir en viktigt referens för Ericsson. Jag tror
på fler uppdrag för Ericsson i den
här regionen, slutar Mr Chan.
Gunilla Tamm

Network
Engineering & Installation
Network Engineering & Installation EUA/Tfinns i
Älvsjö, där vi snart flyttar in i helt nya lokaler. Vi
arbetar med att utveckla processer och stödsystem inom

den senaste telekom teknologin, samt arbetar också
med den operativa verksamheten. Arbetet är affärsområdesövergripande BX/BR/BZ.

Network Engineering & Installation arbetar inom
följande områden:

•

•
•
•
•
•

Nätproduktsutveckling
Konfigurering
Anläggningskonstruktion
Installation / Installationsprovning
Stödsystemsutveckling

Arbeta i en grupp där lagarbete är det viktiga och där
Du har stora utvecklingsmöjligheter inom många
områden.

Har du erfarenhet från något av dessa områden:
PL/GAS-utveckling, AS-verifiering & systemprovning,
Anläggningskonstruktion (Equipment Engineering),
Uppbyggnad av trafikala data (t.ex. för GSM), Unix, C++, Motif,
Objektorienterad analys & design, samt konstruktion.

Vi söker dig s o m vill...
•

•

Utveckla/industrialisera hanteringar för nya produkter
byggda på ny systemplattform, samt påverka
produkterna så att de blir hanterbara.
Utveckla stödsystem med grafiskt
användargränssnitt i objektorienterad
utvecklingsmiljö.

Ring!!
Jan Holmquist
Johnny Lundin
Per Nordberg
Anders Tillgren
Jörgen Holmström

719
719
719
719
727

7815
8497
8589
3270
5743

EUA.ETXJAHT
EUA.ETW
EUA.ETXNOPE
EUA.ETXAATN
EUA.ETXJNHO
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M\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, 08-719 2814,
MEMO: LMEBIMI.
Nästa utgåva: 1 juni.

ADB
LM Ericsson Data AB, Älvsjö

TEAMLEADERS FÖR EDTs PC-NÄT
EDT/0/UPE ingår i området Distribuerade system och LAN
och i sektionen EDT/O/UP PC-LAN miljöer. Gruppens huvudsakliga ansvarsområde består i teknikansvar för driftmiljön i
EDTs PC-nätverk som fn finns på tre geografiska platser
(ÄL,VH,TO varav den sista är under uppbyggnad).
Plattformen är uppbyggd runt windows NT Servers,
Windowsclienter, Attachmategateways, 3270emulatorer,
TCP/IP-kommunikation. Gruppen har även driftansvar för
mailswitchar och OS/S-miljöer. Gruppen består av 19 personer och söker nu 3 st teamleaders till driften av PC-nåtet
samt 1 st teamleader till OS/2-NT-gruppen.
ARBETSUPPGIFTER: Som teamleader för grupper inom
EDT-nätet kommer du att inneha teknikansvaret per geografisk ort Du kommer att samordna och planera de arbetsuppgifter (installationer, felhantering och övrigt) som förekommer per site och du kommer att ansvara för att anpassning av nätverket sker till fastslagen standard. Att ta fram
undertag för dimensionering av nätresurser ingår som en
viktig uppgift. Administration, beställningar och dokumentation ingår samt rapportering till gruppansvarig.
Du ska ha dokumenterad erfarenhet av NT Server 3.5
samt ha ingående kunskaper om clientdelen, både HW och
SWmässigt För OS/2-gruppen tillkommer att ha lång erfarenhet av OS/2-miljöer samt ha djup kunskap i olika mailsystem. Du ska även äga en administrativ förmåga samt
kunna arbeta självständigt tillika leda teamet mot uppsatta
mål samt kunna lösa de problem som kan uppstå. Du måste ha ett utpräglat service- och konsuttmannamässig profil
då jobbet innebär mycket kundkontakter.

Kontakta: Tove Ulmanen. 08-7193358, Memo ETXS.ETXTOV eller AnnLouise Wiklander, personal, 08-7194358,
ETXS.ETXANLO.

och får möjlighet att bygga upp ett brett kontaktnät. Du varvar kortare och längre uppdrag och kompetensutvecklas
kontinuerligt genom 'on the job training", kurser och månatliga team-träffar. Våra ledstjärnor är kundfokusering, hög
kompetens, flexibilitet och verksamhetskunnande. Var ambition är att vara på rätt plats, rätt i tiden och med efterfrågade kunskaper.

LM Ericsson Data AB. HT. Västberga

Kontakta: Eva Hagman, 08-7194139. Memo ETXEHAG.

SEKTIONSCHEF

Ericsson Radio Systems A B Affärsområdet Japan, Kista

till vår sektion med Systemutveckling inom
Telemanagementområdet Sektionen är under stark expansion. Antalet medarbetare är idag 13 men planeras till ca
20. Sektionens arbetsuppgifter är att för vår affärsverksamhet tillhandahålla hög teknisk kompetens till våra kunders
utvecklingsprojekt Du ska enligt verksamhetsplan för HT
kompetensutveckla ochtillhandahålla hög teknisk kompetens och tillsammans med säljansvariga och övriga HT leda
och driva arbetet i utvecklingsprojekten inom
Telemanagement Vi är utvecklingscenter inom TMOS och
arbetar där enligt PROPS. Vi arbetar idag med objektorienterad analys, design och implementation(C++ mm) både i
UNIX och PC/Windows/NT. I uppgiften ingår även attvara
driftansvarig för vår egen datacentral.

LOGISTIK OCH ADMINISTRATION

väl förtrogen med stordator- och PC-oaserade hjälpmedel.
Du måste ha lätt för att skapa kontakter, vara drivande och
ha mycket god samarbetsförmåga.

Stor vikt ställs på att du är resuftatorienterad och har dokumenterat goda ledaregenskaper. Du bör ha kännedom
om aktuella tekniker för databasertSybase, Oracle, 0 0 0 8 ) ,
användargränssnitt (MOTIF) och kommunikation(TCP/IP). Du
bör också ha kunskap om aktuellt applikationsområde tex
allmänt om nätetement(NE), AXE, MD110, MML.TMN,
I0G11 och TT-data.
Kontakta: Lennart Tibbelin. 08-7263646, Memo
EDTTIBBeller Monica Westberg, personal, 08-7262917,
EDTMOWE.

Vi ansvarar för marknadsföring och affärsutveckling mot
NTT-M, Japans motsvarighet till Telia. Vi ärett litet med effektivt gäng som arbetar i nära kontakt medutvecklingsavdelningen i Mölndal och fabriken i Gävle. Vi får en ständig
ström av order som ska läggas in mot fabriken varefter leveranserka ska följas upp och underlag för fakturering tas
fram. Vi söker någon som kan arbeta med denna orderhantering, som är huvuddelen av jobbet, och tänkte kombinera
jobbet meden del andra uppgifter som hantering av originaldokument, reseräkningar och andra administrativa uppgifter
Den person som vi söker bör ha vana vid att arbeta med
datorer gärna i liknande sammanhang. Gymnasieutbildning i
t ex ekonomi eller teknik är lämplig utbildning. Det kan också passa en sekreterare som vill bredda sittansvarsområde
och få mera självständiga uppgifter. Vi tror att ett utåtriktat
sinne med form aga att samarbeta fordras. Vi vågar i utbyte
utlova ett gott kamratskap i en sammansvetsad grupp.

ADfrenheten svarar för fabrikens datorsystem för materialoch produktionsstyrning, kvalitetsuppföljning, personal- och
lönesystem samt kopplingar till Ericssons centrala system.
Utöver Din roll som "tearrviedare" kommer Du att ansvara
för drift och och underhåll av ADB-systemen samt vara fabrikens representant i ADB-frågor

stöd. Allmänna sekreteraru+ppgiftem ekonomiredovisning,
uppföljning samt utredningsuppgifter ingår i tjänsten liksom
att bistå enhetschefen vad gäller att organisera och förvalta
internationella nätverk och organisera seminarier och konferenser.
Du har gymnasieutbildning eller motsvarande, där ekonomi- och förvattningsutbildning är meriterande. Du skall ha
goda kunskaper i engelska, såväl muntligen som skriftligen.
Erfarenhet från ADB, ekonomi- och ordbehandlingsprogram
är är ett extra plus.
Kontakta: Lage Backman 054-193090 eoler Monika
Pettersson 054-193094.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SEKRETERARE - HIGH TECH
Vi arbetar med framtida cellulära koncept vilket bl a innebär
att vi utvecklar och forskar kring produkter som skall ge oss
lönsamhet på lång sikt. Humor och tålamod är viktiga egenskaper hos oss.
Du arbetar idag som sekreterare inom koncernen och
har varit med några år. Du är snabb och flexibel och vet vad
det innebär att ge service. Du har erfarenhet av ordbehandling , vi använder i dag Word. Det är en fördel om Du kan
Excel. Du måste ha goda kunskaper i engelska. Du tycker
om omväxling och gillar att arbeta i en prestigelås miljö.
Kontakta: Håkan Eriksson, 08-7573873 eller Magnus
Madfors, 08-7573293. Ans. till KI/ERAA/S Inger
Sedvallson.
Ericsson Telecom AB, Procurement, HF

Ericsson Telecom AB, BU Switching, TN

PROJEKTSAMORDNINGSANSVARIG

SEKRETERARE

Du kommer att ingå i projektkontoret och ansvara för att
hålla samman samtliga projekt där projektinköparna deltar.
Din roll är bl a att utveckla och underhålla metoder för olika
typer av verksamhetsrapportering. Du kommer att sammanställa och rapportera nyckeltal, underhålla projektplaner, dokumentera projektresultat samt fungera som professinellt
stöd till projektinköparna.

till en avdelning inom en nybildade produktledningsenhet
Din arbetsuppgift blir att självständigt sköta avdelningens
admi- nistration vilket innebår förutom sedvanliga sekreterar uppgifter bl a ekonomisk uppföljning. Då enheten/avdelningen är helt ny innebär det även att få administrativa rutiner att fungera
Du behärskar engelska i både tal och skrift och har arbetat några ar som sekreterare. Du år van vid MS Cffice-miljön. Du är initiativrik, flexibel och självständig.

Du bör ha projekterfarenhet, goda kunskaper om projektadministrativa PC-hjälpmedel, gärna MS ACCESS, vara serviceminded, stresstålig och ha ett strukturerar arbetssätt.

Kontakta: Ulf Avrin. 08-7193324, Memo ETXULAV eller
Kerstin Halén, personal, 08-7192054, ETXKER.

Kontakta: Lars Tjusberg, 08-7195038, Memo ETXTJUS eller AnnLouise Wiklander, personal, 08-7194358, ETXS.ETXANLO.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio Access AB, Personalenheten. Kista

ADMINISTRATÖR

RECEPTIONIST

till ledningsfunktionen för Personal 4 Organisation. Arbetet
innebår att ge allmänt sekreterarstöd åtde nio medarbetare
som ingår i enheten. Du kommer också att ansvara för administrationen kring chefsplanering och därmed arbeta med
vårt PC-system för chefskandidater.

Du skall låmna mycket god telefonservice åt såväl externa
som interna kunder samt ta emot gäster/ besökare. Du
skall stötta övriga inom personalenheten vid tillfälliga arbetsanhopningar med t.ex. utskrifter, kuvertering, utskick
m.m.

Du bör ha mycket goda kunskaper I Microsoft Office,
dvsWord for Windows, Excel och Power Point samt kunskap
i engelska. Du har servicekänsla, ordningssinne och gillar
att ha många bollar i luften.

Du kommer att ansvara för att utveckla och införa EDI mellan vara leverantörer och slutanvändare, gäller såväl idag
kända dokument som införande av nya i båda riktningarna,
dokument som t ex order, ordererkännande, prognoser, föravisering och fakturering. Arbetet innebär också att delta i
tvärfunktionella team inom EDI och logistikområdet.
Du har ett genuint intresse för ADB samt gärna kunskaper om ETX orderprocess. Du måste vara utåtriktad och serviceminded.

VI behöver förstärka fabrikens ADB-team, som idag består
av 6 personer. De arbetar med support till användare av fabrikens stödsystem för planering, materialhantering och
kvalitetsstyrning. Du kommer att bli ansvarig för något av
systemen, vilket bl a innebär systemunderhållning, databasunderhåll, parametervård och analys av användarproblem.
ADB-gruppen ansvarar även för PC- och närverksdrift och
jobbar huvudsakligen i VAX/AXP-miljö med RDB- och
Supradatabaser.
Vi tror att Du har en eftergymnasial ADBirtbildning, gärna
system- vetenskap. Som person är Du utåtriktad, initiativrik,
serviceinriktad och Du har analytisk förmåga. Det är en merit om Du har erfarenhet inom produktion.

Vi vill att du att skall ha minst 5 års erfarenhet av växel/
receptions-arbete, vana vid växeltyp A 335 med
hänvisnings- dator, samt har goda kunskaper i engelska.
Det år en fördel om du har vana vid ordbehandling. Du är
serviceinriktad, positiv, stresstålig och har god kommunikativ förmåga.

Kontakta: Tore Hedblad, 08-7192283, Memo
ETXS.ETXTHD eller AnnLouise Wiklander, personal,
08-7194358, ETXS.ETXANLO.

Kontakta: Håkan Liedman, 013-287110 eller Stellan
Franzén, tfn 013-28 70 35. Ans. till Ericsson Radio
Systems AB, Personalenheten, Box 4 8 0 , 5 8 1 0 5 Linköping.

Ett spännande arbete för dig som vill ha internationella kontakter och vara med och bygga upp en hett ny enhet! Vi skall
skapa en help desk funktion som skall assistera våra tekniska kontor och den egna avdelningen Marketing Middle
East. Vi är en enhet på 3 0 personer. Du ska ge administrativ support, fungera som koordinator för all marknadsrelaterad information, sköta telefonbevakning, göra presentationsmaterial, handlägga reseräkningar, representationskvitton, fakturor och tidrapporter samt boka resor.

Kontakta: Rosie ÖbenjMedina, 08-7262362, Memo EDTROSE, eller Birgitta Helsmo, personal, 08-7262807,
EDTBHM.
Ericsson Telecom AB. Procurement, HF

EDI-ANSVARIG

VI tror att Du är flexibel och målinriktad och besitter goda
ledaregenskaper, som behövs i vår snabba förändringstakt
Det är en merit, om Du har erfarenhet av chefs-/ADBjobb i
produktionsmiljö.
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Kontakta: Jan Landberger, 08-7572565, Memo ERAJALA eller Örjan Falk, 08-7573626, ERAOEFA.

Ericsson Radio Systems AB, Linköping

ADB-CHEF

Kontakten nr 8 1995

Kontakta: Håkan Liedman, 013-287110 eller Stellan
Franzén, 013-28 70 35. Ans. till Ericsson Radio Systems
AB, personalenheten, Box 4 8 0 , 5 8 1 0 5 Linköping.
Ericsson Radio Systems AB, Linköping

ANVÄNDARSUPPORT

Kontakta: Katarina Ljunggren, 08-7571831, Gunnel
Hagner, 08-7573519 eller Marie Fredin, personal,
08-7573519. Marie Fredin, personal, tel 08-757 22 87.
Ericsson Telecom AB, Regional Markets Asla&Pacrfic,
Kungens Kurva

Kontakta: Anky Planstedt, 08-7571575. Ans. till
KI/RSA/HPS Malmgren.
Ericsson Telecom AB, CU Basic Systems, Prod. Inf.
Managern., Sätra

HELP DESK
INTENDENT

Ericsson Telecom AB, Procurement, HF

1 . INKÖPSANSVARIG
2. IS/IT-ANSVARIG
1 . Du ska arbeta med vårt inköpssystem CAP vilket bl a innebär stöd till användarna på inköpsenheten, felrapportering till systemerare, registervård och uppläggning av nya
användare. Du kommer att arbeta självständigt men i nära
samarbete med inköpare, systemerare och andra inom
verksamhetsstyming.
Du har bred erfarenhet av ADB inom stordator- och
PC-miljö, gärna kunskaper om CAP men även om ED) eller
DAKA, EUS eller CSDD. Du måste gilla problemlösning och
utmaningar samt ha god samarbetsförmåga.
2. Din roll blir att ta ett helhetsansvar för framtida
IS/rT-satsningar inom inköpsenheten, kartlägga vårt nuvarande och framtida IS/IT-behov samt vara med och utveckla
en systemplattform för vår framtida verksamhet. Arbetet bedrivs delvis i projektform.
Du har systemvetenskaplig alt. civilingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet, ett stort togistikintresse och är

ADMINISTRATION
Ericsson Telecom AB, Teletonplan

SEKRETERARKONSULT
Sekreterarkonsult/-utveckling är en enhet inom Ericsson
Telecom som dels har till uppgift att tillhandahålla kvalificerade sek- reterartjänster för att vid behov täcka tillfällig administrativ kompetens- eller kapacitetbrist. Vidare erbjuder
vi sekreterare den kompetensutveckling som behövs för att
möta dagens och morgondagens krav på kvalificerat administrativt arbete.
Vi söker Dig som har god Ericssonvana och behärskar
WP, Word for Windows samt helst även Power Point och
Excel (annars utbildar vi Dig). Vidare fäster vi stor vikt vid
god stilistisk förmåga och förmåga att uttrycka sig väl på
både svenska och engelska i tal och skrift Ytterligare
språkkunskaper är en merit. Du måste tycka om att arbeta
självständigt och ha lätt för att samarbeta. Som
Sekreterarkonsult lär Du känna Ericssonvärloen på djupet

Jobbet passar Dig som sätter en ära i att hålla en hög
service- nivå, kan samarbeta och ta egna initiativ! Di måste
behärska engelska. Du skall även kunna arbeta i Word,
Power Point och Excel.

I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för kontakter med
Ericssons fastighetsorganisation, lokalplanering, fysisk säkerhet, lokalvård, reception, arbetsplatsutrustning, kontorsutrustningar samt vaktmästeri.
Vi söker en ambitiös och utåtriktad person med intresse
för att jobba i en miljö vars verksamhet år under stark utveckling vilket bl a ställer stora krav på våra lokaler.
Kontakta: Per Bildh, 08-7192094, Memo ETXT.ETXPEBI eller Arwed Wrtzig, 08-7196967, ETXT.ETXAWG. Ans. till
ST/ETX/TX/FE Bildh.
Telefonaktiebolget LM Ericsson, Teletonplan

Kontakta: Camilla Schmktt, 08-7190139, Memo ETXCASC
eller Ann Jingktev, personal, 08-7193404, ETXANN.
Ericsson Telecom AB, Documentation Production,
Karlstad

SEKRETERARE/ASSISTENT
Enheten ansvarar för produktion av AXE kunddokumentation
mot ETX order process, är ocksÄ PROCESS ansvariga vilket
innebär ansvar för kravstAllning av utveckling för metoder,
hjälpmedel, dotter- bolagsstöd, samt globalt utbildnings-

ANSVARIG FÖR
HÖGSKOLEKONTAKTER
W söker en ansvarig för verksamheten som samordnar koncernens kontakter med studenter och studentkårer vid högskolor och universitet. Du kommer att ingå i supportenheten
•Arbetsmarknadsfrågor, LME Personal" inom moderbolaget,
men arbetet bedrivs i nära samarbete med våra affärsområden.
Som ansvarig blir Du sammanhållande i den referensgrupp som är koncernens samordningsorgan för verksamhe-
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ten. A/betet innebår vidare att vara administrativt ansvarig
för koncernens deltagande i arbetsmarknadsdagar samt arrangera Ericsson-aktiviteter och koncemsamordnanade studiebesök. I arbetet ingår även att handlägga sponsringsärenden med anknytning till studenterna och deras organisationer. För att passa för arbetet bör Du vara öppen och ha
lätt för att samarbeta, både med Dina uppdragsgivare och
med en mångfald av kontakter ute i landet. Du måste vara
beredd att resa mycket i tjänsten. För rått person blir det ett
mycket omväxlande och självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter. För befattningen krävs också att Du har en
akademisk utbildning på högskolenivå.
Kontakta: Anneli Gardelius. 08-7199253, Memo LMEAER.

Enheten behöver förstärka funktionen Business Control. Du
ska arbeta med Financial Control och ta självständigt ansvar för ekonomiprocesserna. Det innebär bl a att ansvara
för framtagande av interna förutsättningar, direktiv och tidplaner för bokslut, budget och estimat Vi går en spännande
framtid till mötes där nya dimensioner på finansiell och operativ styrning ska arbetas fram. Begränsningarna för detta
arbete står du själv för.
Du är civilekonom ellar har låst Industriell Ekonomi, har
ett tekniskt intresse och några års erfarenhet av
ekonomi/controlterarbete. Du ska vara drivande och självfallet kunna arbeta självständigt.
Kontaka: Paul Mikkelsen, 08-7197518, Memo ETXJ.ETXPAU eller Kerstin Halén, personal, 08-7192054 ETXKER.

asury system samt interface mot banker såsom Sebscreen,
Sebra. Dialog och FX-Match.
Du måste kunna initiera, driva och slutföra egna projekt
och fungera som gruppens problemlösare. Målet för framtida utveckling är att minimera pappershantering och manuella rutiner för att därigenom öka effektiviteten och förbättra
säkerheten. Du har minst 3-årigt ekonomiskt gymnasium
och back-office erfarenhet av penningmarknad och valutasidan på bank, kommissionär eller större företag, gärna som
ansvarig för ett eller bada områdena.

Tjänsten förutsätter att Du är intresserade av människor,
ekonomi och ADB. Du är gymnasieekonom, gärna med
ADB-påbyggnad.
Kontakta: Lars Öhman, 08-7191970, ETXLOEH eller Anette
Gyllström, 08-7190066, ETXAGYL
Ericsson Business Networks AB, Företagskommunikation.
Nacka

ANSVARIG FÖR UPPBYGGNAD
: Håkan Lundgren, 08-7190978, Memo
ECOM.TSSHLUN. Ans. ull HF/LME/P Walman, personal,
08-7191496, LMECWAL

AV UCENSAVTALSSTRUKTUR
Vi behöver säkerställa våra intäkter från programvara och
också se till att vi fullgör våra åtaganden mot andra leverantörer, vars programvara vi distribuerar. För att genomföra
detta behöver vi en person som ska ansvara för att bygga
upp en licensavtalsstruktur. Arbetsuppgifterna innebär såväl att skapa strukturen för licensavtal som att se till att behövliga avtal tas fram och att dessa implementeras i organisationen. Arbetet kommer dels att bedrivas inom linjeorganisationen och dels inom den projektorganisation som används för produktutveckling. En viktig samarbetspartner blir
också Ericsson Legal Services.

Ericsson Treasury Services AB, Telefonplan

EKONOMI

Teleforidktiebotaget. LM Ericsson, Tofofonptan

RISK KONTROLL / MIDDLE OFFICE

Ericsson Telecom AB, Regional Markets AsiaÄPacrflc,
i Kurva

EKONOM
Befattningen omfattar koordinering av enhetens budget och
estimat samt analys av utfall. Arbetsuppgifterna inkluderar
också sammanställning av resultat- och balansräkning för
enhetens marknader relaterat till budget och estimat.
Vidare ingår ansvar för framtagande av underlag,
utrednings- och utvecklingsarbete, förbättringsprojekt m.m.
inom ekonmiområdet.
Du är civilekonom eller motsv med några års erfarenhet
av ekonomi- arbete och kunskaper om ETX ekonomisystem.
Goda kunskaper i engelska är ett krav. Förmåga att kunna
relatera ekonomisk information till den operativa verksamheten är av stor vikt.

KONCERNEKONOM
Koncemtedningsfuktion Ekonomi söker en civilekonom för
arbetet med koncernredovisning. Vi arbetar med legal och
operationell konsolidering avseende månads-, kvartals- och
årsbokslut. Avdelningen är uppdelat på en Balans- och en
Resultaträkningsgrupp. Totalt är vi 14 personer.
Då vi även ansvarar för vissa ADB-system år det viktigt
att Du har erfarenhet av eller intresse för PC-arbete i windowsmiljö. Du bör behärska engelska samt ha erfarenhet av
redovisningsarbete. Arbetet är krävande och arbetsbelastningen periodvis hög.
Kontakta: AnnChartotte Pars, 08-7190467, Memo LMEPARS. Ans. snarast till HF/LME/P Walman, 08-71914%,
LMECWAL
Ericsson Treasury Services AB, Telefonplan

Kontakta: Camilla Schmidt, 08-7190139, Memo ETXCASC,
Claes Magnus Åkesson, 08-7190942, ETXCMAK eller Ann
Jingklev, personal, 08-7193404, ETXANN.
Ericsson Telecom AB, BU Switching & Network System,
GPLM.TN

FINANCIAL CONTROL
GPLM-Switching är en av produktledningsenheterna inom
nybildade BU Switching&Network System och har huvudansvaret för produktledning av AXE i dess olika tillämpningar.

Ericsson Treasury Services AB är Ericssonkoncernens internbank och finansförvaltning och är idag 2 0 personer. Till
en nyinrättad tjänst söker vi en person till middle office /
risk kontroll att arbeta med utveckling och sammanställning
av dagliga positions- risk och resultatrapporter på penning
och valutamarknad. Du har även ett operativt och administrativt ansvar för vårt treasury system som år företagets produktionssystem och hjärta.
Du är civilekonom med finansiell inriktning, analytisk
med stort intresse för datasystem, informationsbehandling
och systemlösningar. Eftersom vi arbetar i en resultatinriktad miljö är det viktigt att Du också är målmedveten och
självständigt kan driva och ansvara för egna projekt God
kunskap om finansiella instrument är en merit. Engelska behärskar Du i tal och skrift

Kontakta: Inger Söderbom, 084220210, Memo EBC.EBCSBOM eller Erik Edhag, personal, 084220288, EBCERED.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT UNE CONTROLLER

Kontakta: Håkan Lundgren, 08-7190978, Memo
ECOM.TSSHLUN. Ans. till HF/LME/P Cecilia Walman, personal, 08-71914%, LMECWAL

CHEF BACKOFFICE
Det vi erbjuder våra kunder är in- och utlåning i svenska kronor och utländsk valuta samt instrument för säkring av valutarisker. Intembanken är även ansvarig för nettingen av koncemintema betalningar och koncemkontot. I vår externa
handel och hedging använder vi samtliga på marknaden existerande instrument Vi söker en back-office chef för en
grupp på tre personer med ansvar för administrationen av
samtliga använda transaktionstyper. I tjänsten ingår även
det operativa ansvaret för back-office funktionerna i vårt tre-

Affärsenheten RMOJ utvecklar och marknadsför digitala mobil- telefonsystem, enskilda produkter samt tjänster till
Japan. Japan, som är en av världens mest dynamiska marknader, är nu det tredje största landet inom affärsområde
Radiokommunikation. Vi söker dig som kan ta ett brett ansvar för ekonomistyrning inom en av våra produktlinor. I ansvarsområdet ingår teknikutveckling, marknadsaktiviteter,
försäljning, logistik, kundprojekt, garanti samt valutariskhantering. Du kommer att arbeta med budget och estimat
samt uppföljning och analys. Vidare ingår det att analysera
lönsamhet för produktlinan ur ett produktcykelperspektjv.

Ericsson Telecom AB, Ekonomiavdelningen, Västberga

IT-INRIKTAD EKONOM
Du kommer att vara systemansvarig för vårt system för ekonomisk uppföljning av egentillverkade anläggnings-tillgångar, ANLIA. Arbetsuppgifterna omfattar bl a innehållsanalys
och avstämning-registrering-rapportframställningbokslutsrapportering-kontakter medsystemanvändare.
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Lämplig sökande är jurist med affärsinriktning eller civile
konom med några ars erfarenhet inom affärsplanering/juridik. Du måste vara utåtriktad, drivande och ha en god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig obehindrat på engelska i tal
och skrift.

SOURIAU FIBRE OPTIC CONNECTORS

FCI connects the world of telecommunications.
Framatome Connectors International is one of the world
biggest manufacturer of electrical connectors. Our
assortment is one of the broadest in the market. We have
connectors for telecom, computers, heavy and light industry,
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aircraft, military, marine, nuclear plant, automotive,
consumer electronics and electrical power. We have the
resources to offer you either a standard connector or a
customer designed solution.
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JOBB-NYTT
Du skall vara ett kompetent stöd till lönsamhetsansvarig
marknadschef i samtliga ekonomifrågor.
Tjänsten ger en unik möjlighet att arbeta med ekonomistyrning från produktidé till försäljning. Du kommer därför
att ha stor nytta av din goda helhetssyn och vi ja att utvecklas. Vårt krav är att du är civilekonom med tidigare erfarenhet av ekonomistyrning. Du har ett stort engagemang och är
därigenom drivande, kvalitetsinriktad och har lätt för att
samarbeta. Du kommer att tillhöra stabsenheten Financial
Control och ha ett mycket nära samarbete med såväl samtliga funktioner inom produktlinan som övriga controllers inom affärsenheten.

Du har ekonomisk utbildning, gärna produktionsinriktad,
arbetat några år med ekonomiadministration, förmåga att
se helheter och samoand samt kan utföra arbetsuppgifter
av såväl komplex som repetetiv karaktär. Du bör vara noggrann och serviceinriktad. Då arbetsbeläggningen kan variera krävs extra arbetsinsatser vid hög beläggning.

INKÖP
Ericsson Telecom AB, Procurement. HF

Ericsson Telecom AB- S & D. Produktenhet RELÄ. HF

PROJEKTSAMORDNINGSANSVARIG

CONTROLLER/LOGISTIKER

Du kommer att ingå i projektkontoret och ansvara för att
hålla samman samtliga projekt där projektinköparna deltar.
Din roll är bl a att utveckla och underhålla metoder för olika
typer av verksamhetsrapportering. Du kommer att sammarv
ställa och rapportera nyckeltal, underhålla projektplaner, dokumentera projektresultat samt fungera som professinellt
stöd till projektinköpama.

Du bör ha utbildning inom ekonomi eller teknik, bred
Ericsson erfarenhet och då gärna inom prognoshantering/
planering. Det ar också en stor fördel om Du har erfarenhet
av produktion. Arbetet ställer krav på såväl detaljfokusering
som förmåga att se helheter. Du måste ha lätt för att knyta
kontakter, vara drivande och gilla problemlösning.
Kontakta: Hasse Rixon, 08-7193372, Memo ETXS.ETXRIX
eller AnnLouise Wiklander, personal, 08-7104358,
ETXS.ETXANLO.

Du är inköpsenhetens representant i systemutvecklingsprojekt och ansvarar där för samarbetet med de externa leverantörerna samt leder den kommersiella affärsprocessen.
Du kommer självständigt att driva torhandlingar gentemot
leverantörer och ansvara för avtalsskrivningen. Förutom att
vara ansvarig för ett specifikt teknikområde blir Du projektledare mot ett antal systemprojekt.
Du har affärsmässig bakgrund med brancherfarenhet inom mjukvaru- och/eller OEM-området. Erfarenhet av projektledning meriterande. Du är självständig, flexibel och har förmåga att driva projektorienterat arbete. Du måste vara
stresstålig och trivas med internationella kontakter.
Kontakta: Lars Gjusberg, 08-7195038, Memo ETXS.ETXTJUS eller AnnLouise Wiklander, personal, 087194358,
ETXS.ETXANLO.

Du bör ha projekterfarenhet, goda kunskaper om projektadministrativa PC-hjälpmedel, gärna MS ACCESS, vara serviceminded, stresstålig och ha ett strukturerar arbetssätt.

Ericsson Telecom AB, Procurement, HF

Kontakta: Lars Tjusberg, 08-7195038, Memo ETXTJUS eller AnnLouise Wiklander, personal, 087194358, ETXS.ETXANLO.

för områdena mönsterkort, mekanik, kontaktdon/kablage
samt mikrokretsområdet: linjära, kundanpassade och telekomkretsar. Du år inom Ditt produktområde kommersiellt
ansvarig och ansvarar även för avtalsskrivningen samt den
strategiska och operativa leverantörsutvecklingen inom Ditt
produktområde. Du deltar i produkt- och produktionsorienterade utvecklingsprojekt och tillser där att vi har effektiva
samarbetsformer med våra leverantörer och partners samt
säkerställer att vår leverantörsbas stämmer med de långsiktiga kraven inom både produktutveckling och produktion.

Ericsson Telecom AB, Procurement, HF

METODUTVECKING

EKONOM

Du kommer att utveckla metoder, modeller och hjälpmedel
för hur vi i framtiden ska kvalitetssäkra leverantörer och produkter, arbeta efter principen att så tidigt som möjligt sätta
in adekvata åtgärder för kvalitetssäkring för att senare i produktionsflödet ha processer som ger säker och stabil leverans- och produktkvalitet. Arbetet innebär mycket internationellt arbete med MLC och leverantörer.

Tjänsten omfattar heltid. I arbetsuppgifterna ingår bl a produktionsuppföljning, redovisning, att självständigt driva projekt av typ förbättringsarbete, boksluts- och budgetarbete.

Civilingenjör eller motsvarande med några års erfarenhet
inom QA-verksamhet eller marknadssida. Du är utåtriktad,
kreativ, har helhetssyn, komunikationsförmåga och ledaregenskaper.

Ericsson Radio Systems AB, Linköping

Ericsson Telecom AB, Procurement, HF

PROJEKTINKÖPARE
Kontakts: Lars Olsson, 013287151. Ans. till Ericsson
Radio Systems AB. personalenheten. Box 480. 58105
Linköping.

Kontakta: Kerstin Andersson, 08-7573547. Ans. till
KI/ERA/J/H Ulrika Kvist.

Enheten relä förser Ericsson med relän till linjekorten i
AXE-systemen.Även ull andra udda produkter. VI samarbetar
med ett Japanskt bolag som heter Anritsu i produktion och
konstruktions frågor. Du kommer att ansvara för enhetens
ekonomi och logistikfrågor. Huvudsakliga arbetsuppgifter
kommer att vara enhetens redovisning, hålla samman enhetens budgetprocess, ekonomisk uppföljning och verksamhetsstyming. Du kommer dessutom att förbättra olika rutiner och se över material och orderflödet, avtala om volymer
samt etablera kundkontakter med utlandsbolagen.

Kontakta: Björn Tömstrand, 08-7195078, Memo
ETXS.ETXBJRT eller AnnLouise Wiklander. personal,
08-7194358, ETXS.ETXANLO.

KVALIFICERAD INKÖPARE

Du har teknisk eller ekonomisk högskoleutbildning och
ett par års arbetslivserfarenhet, gärna från marknadssidan.
Du har initiativ- och samarbetsförmåga och drivkraft samt
har förmåga att fatta snabba och genomtänkta beslut.
Kontakta: Börje Junestrand, 087193361, Memo ETXS.ETXBEJU, Lars Inge Larsson, 08-7193051, ETXS.ETXULA eller
AnnLouise Wiklander, personal, 08-7194358, ETXS.ETXANLO.

Vilken dator
behöver du?
TCM erbjuder det senaste från Hewlett Packard:
OmniBook 600C4/75 och stationära PCn Vectra VE 5/75.
Nu behöver inte valet stå mellan funktionaliteten hos en bordsdator och flexibiliteten
hos en bärbar dator. HP OmniBook 600C 4/75 väger 1,7 kilo, en av marknadens
lättaste notebook-datorer. Men den arbetar som en tungviktare med 8 MB RAM och
260 MB hårddisk. OmniBooken har fyra PCMCIA Typ Il-platser, varav två lediga,
och levereras med en extern 3,5-tums diskettenhet
HP Vectra VE 5/75 PC i bordsmodell fyller de flesta yrkesmässiga datorbehov.
Hela VE-serien har hög prestanda och fullt urval Intel Pentium-processorer kombinerade med accelererad grafik på PCI. Den har 1 MB Video RAM och 8 MB
internminne utbyggbart till 182 MB samt 540 MB hårddisk. VE-modellerna är
designade för Windows 95.
Om du vill ha mer information om de här båda datorerna eller någon av de
övriga produkter som ingår i avtalet mellan Ericsson och TCM,
kontakta Annika eller Mattias på tfn 08-92 88 00.

HAMMARBACKEN 12 • BOX 764 • 19127 SOLLENTUNA
TFN VX: 08-92 8800 • FAX: 08-9284 00 • SERVICE: 08-92 03 20
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Ericsson Telecom AB, Procurement, HF

1. LEVERANTÖRS-OCH
PROCESS-UTVECKLING
1. Leverantörsutveckling syftar till att bygga en leverantörssstruktur som långsiktigt säkerställer affärsområdets behov
inom produktutveckling och produktion. Du kommer att leda
utvecklingsprocessen och bedriva affärsutveckling gentemot våra leverantörer samt arbeta för en gemensam klassificering, genomförande av VA/VE-upplägg samt strukturera
en modell för ständiga förbättringar.
Du har erfarenhet av x h ett stort intresse för inköpsfragor. Du måste ha ett strukturerat arbetssätt, förmåga att se
helheter, lätt för att skapa förtroende och knyta nya kontakter.
2. Du kommer att ansvara för inköpsprocessen, leda och
verka för ett tvärfunktionellt arbetssätt, leda benchmarking
mot andra företag samt utveckla och skapa rutiner/riktlinjer
rörande arbetet inom Inköpsenheten och dess kontaktyta.
Du har civilingenjörsutbildning eller motsvarande och erfarenhet från inköps- eller marknadssidan, erfarenhet av
ETF-processen är meriterande. Arbetet ställer höga krav på
helhetssyn, kommunikationsförmåga och ledaregenskaper.
Kontakta: Christer Hallqvist, 087192080, Memo
FJXS.ETXCHAL eller AnnLouise Wiklander, personal,
08-7194358, ETXS.ETXANLO.

KVALITET
Ericsson Telecom AB, CU Basic Systems, Östersund

KVAUTETSSAMORDNARE
Ditt arbete innebär att stötta linjeinstansema i deras kvalitets- arbete, hjälp med att metodiskt mäta och identifiera
brister i nuvarande metoder, rutiner och verktyg, samtidigt
vara delaktig i utformningen och implementationen av förbättringar. Du skall också kunna planera och utföra validering av verksamheten gällande produkter, processer och
projekt i kvalitetssäkrande syfte.
Du är civil- eller gymnasieingenjör med kvalitetsinriktning/ påbyggnad. Du har produktions- och/eller konstruktionserfarenhet helst också erfarenhet av kvalitetsarbete.
Du bör vara strukturerad och pedagogisk, kunna arbeta
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självständigt och i grupp. Du har erfarenhet av arbete i projekt med kunskaper i PROPS och IS09001.
Kontakta: Tommy Höijd, 063-157534. Memo ETXT.ETXTOMY, eller Björn Hoflin. 063-157905, Memo ETXT.ETXHOF.
Ans. till ÖS/ETX/SG/OP Anita Wengbom.
LM Ericsson Data AB. Telecom och Ericsson Data.
Design, Ärvsjö

JOBB-NYTT
widths. You will work with Ericsson products as well as
sourced products, and products developed in cooperation
with other companies, products based on the AXE platforms
as well as general purpose computer platforms.
Interested? We are looking lor three highly motivated
persons, who erqoy a dynamic business environment
Contact Anders Hultgren, 08-7197090, Memo ETXT.ETXANHU or Ewa Brandt personnel, 08-7198289, ETXT.ETXEWAB.

AFFÄRSINRIKTAD KVALITETSCHEF
Ericsson Equip, Kista
Du ska driva verksamhetsutveckling av affärsområdet, (uppföljning enligt USK-kriterier) det innebär bla sammanhållande av förbåttringsaktiviteter inom affärsområdet. Du ska
också ansvara för kvaliteten och kvalitetsarbetet inom affärsområdet följs upp kontinuerligt. Att ansvara för kvaliteten på produkter och tjänster är ett linjechefsansvar. I arbetsuppgifterna 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 samt ansvara för samordning av affärsområdets kvalitetsarbete. Du ska representera HX ocg HD i EDTs kvalitets-råd och aktivt deltaga i kvalitetsrådets olika utvecklingsaktiviteter.
Du bör ha erfarenhet av verksamhetsutveckling, kunskaper i kvalitetsteknik motsvarande EQI-kurs, Offensivt kvalitetsarbete samt kunskaper om IS09001-kraven, TQM och
USK. Kunskap i projektledning och försäljning meriteras.

INNESÄUARE

Ericsson Radto Systems AB, Kista

MARKNADSFÖRARE
Inom LP/N arbetar vi med marknadsföring och försäljning
av mobiltelefonisystem NMT450 och GSM till regionerna
Ryssland & Central- & Östeuropa. Regionerna är under fortsatt stark expansion där Ericsson har skaffat sig en dominerande position och fyrdubblat sin omsättning under
1994. Vi söker därför flera medarbetare som kan förvalta
och vidareutveckla våra marknader. Dina arbetsuppgifter
blir främst att underhålla kontakterna med våra kunder,
handlägga kundförfrågnigar, sammanställa offerter och deltaga i förhandlingar. Du skall även bevaka marknadsutvecklingen & konkurrentaktivitetma i respektive land.

Vi söker en person som aktivt och självständigt skall bearbeta egna kunder via telefon samt handha ordenmottagning.
Då vi håller på att etablera oss på den finska marknaden
kommer Du också att få arbeta med bearbetning av nya
kunder i Finland. Du kommer också att få agera backup till
våra fältsäljare.

Din bakgrund är ingenjörs- eller civilekonomutbildningoch
erfarenhet av försäljning eller marknadstöd med internationell inriktning. Du bör ha kunskap om telekommunikation.
Kunskaper i ryska eller i något annat av regionens språk är
en merit. Givetvis år du utåtriktad och har stort intresse för
försäljning.

Du skall ha utbildning på gymnasienivå samt kunskap
och intresse av dataprodukter. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är naturligvis meriterande. Du skall vara tvåspråkig, dvs tala både svenska och finska. Som person är
Du mycket sälj- och kund- orienterad.

Kontakta: Ryssland, Joakim Cerwall, 08-7573929, Central
& Östeuropa, André Grce, 08-7641268 eller Liljana
Sundberg, personal, 08-4042429. Ans. till KI/ERA/LPH
Sundberg.

Kontakta: Joakim Engelsten, 08-7575373 eller 8itte
Rutberg, personal, 087574712.

Ericsson Radio Access AB, RBS-enheten, Kista

SÄLJARE-NMT
Ericsson Telecom AB, CU Basic Systems, TN

Kontakta: Jan Stellan, 08-7263438, Memo EDTJES, Ulf
Larsson, 08-7263339, EDTUFFE eller Siv Sacklin,
08-7262616, EDTSIVS.
Ericsson Telecom AB, Procurement, HF

PROJEKTLEDARE
VI söker ett antal projektledare som ska arbeta med att omstrukturera befintlig verksamhet mot de regler och riktlinjer
som tagits fram. Du kommer att driva förändringsprojekt för
att förändra rutinmässig (nätverksamhet mot mer utvecklade metoder i samverkan med leverantörer och produktenheter. Allteftersom förändringsarbetet framskrider måste tidig
kvalitetssäkring av leverantörer i kombination med kvalitetssäkring av leverantör och produkt utökas. Här blir en viktig
roll att ta ett operativt ansvar för att utpekade leverantörers
kvalitetspåverkande åtgärder överensstämmer med vad
som planerats.
Civilingenjör eller motsvarande med några års erfarenhet
inom QA-verksamhet eller marknadssida. Du är utåtriktad,
kreativ och van vid tvärfunktionellt kommersiellt/tekniskt arbete. Arbetet ställer höga krav på helhetssyn, kommunikationsförmåga och ledaregenskaper. Erfarenhet av att driva
förändringsarbete är ett stort plus.

MARKET COMMUNICATION
- AXE-10 PLATFORM
Basic Systems Product Management Unit (ETX/TX/X) is responsible for the product management of the AXE 10
Platform. We have now an open position as Market
Communication responsible. As Market Communication responsible you will be responsible for creating communication programs and to support the product managers by designing professional and commersially attractive products related communication material. This material is used by
Business Units and MLCs within BX and BR and also in our
own customer contacts. The responsibility also includes to
actively promote and maintain an Ericsson global AXE 10
Platform Product Management Network.
A basic knowledge of the AXE 10 system but more important a business and customer orientation are of utmost
importance.
Contact' Agne Jönsson, 08-7195089, Memo ETXT.ETXAJN
or Mats Bjertöv, personnel, 087199675, ETXT.ETXBJEL.
LM Ericsson Data AB, Partner, Västberga

TVÅ SÄLJARE
Kontakta: Björn Tömstrand, 08-7195078, Memo
ETXS.ETXBJRT eller AnnLouise Wiklander, personal,
08-7194358, ETXS.ETXANLO.

Ericsson Telecom AB, Marknadsenhet Afrika, Telefonplan

MEDARBETARE
Vi är den nya marknadsenhet som arbetar med Publik
Telekommunika- tion på den exotiska kontinenten Afrika.
Vårt arbete är utåtriktat och ger oss direktkontakter med
kunder, agenter, dotterbolag och tekniska kontor. Vi måste
snarast utöka med marknadsansvarig, marknadsassistenter, projektledare, ekonomer och sekreterare samt inom
områdena affärsutveckling & produktmarknadsföring.
Kontakta: Lennart Aldestam, 08-7199431, Memo ETXALD,
Gunnar Bergkvist, 08-7194124, ETXGBER, Monica
Hallberg, 08-7193286, ETXMOHA eller Barbro Södergren,
personal, 08-7195775, ETXBASO.

till vår enhet Partner som har affärsansvaret för Ericsson
Datas kunder utanför Ericssonkoncernen. Vi söker två säljare till nyförsäljning inom området Distribuerade system t ex
LAN-tjånster, migreringstjänster och integrationstjänster.
Vår målsättning är att uppnå ett partnerförhållande med vårakunder innebärande ett ansvarstagande för hela eller delar av kundens ADB-funktion.
Du har god förmåga att sälja nätverkslösningar och tjänster, förståelse för företags behov av hjälpmedel för administrativ effektivisering (dokumenthantering, work-flow etc).
Du skall också strategist kunna utveckla ett kundämne till
IS/IT-partner. Du har god kunskap inom teknikområdet systemintegration och migration till distribuerade miljöer. Du
har god förmåga att driva affärsmöjlighet till avslut ochhar
dokumenterat goda säljresultat. Du har akademisk utbildning, t ex civilingenjörsexamen.
Kontakta: Mats Lundeli, 08-7262554, Memo EDTMATL eller Monica Westberg, personal, 08-7262917, EDTMOWE.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MARKNADSFÖRARE
Ericsson Telecom AB, Global Product Line Management,
Network Intelligence. TN

MOBILTELEFONISYSTEM
- AUSTRALIEN, NYA ZEALAND, F1DJL.

BUSINESS STRATEGY AND MARKET
COMMUNICATION
Ericsson is the leader in IN (Intelligent Networks) for fixed
and mobile access networks, and intend to be the leader in
the future for allband Network Intelligence. Our goals include 100% yearly sales growth. Do you want to be a key peson in forming the Network Intelligence of the future? Do
you want to take part in the rapidly growing success today
of IN? You will analyse the market and formulate marketing
and pricing strategies and marketing messages for existing
and near-term products business for profits, and analyse
and formulate strategies for investments in the development of the products of the future. You will work with product planning coordination and external and internal sales
and purchasing agreements. You will work with IN Network Intelligence for all types of access and all band-

Ericsson Radio Systems AB. BU Ceflula Systems.
American Standards, (RMOA), Kista

Du kommer att arbeta med marknadsföring och försäljning
av NMT-material till Ericssonbolag och operatörer världen
över.
Vi söker en civil- eller gymnasieingenjör med lämplig
marknadsinriktad påbyggnad. Du skall ha goda kunskaper i
engelska och ha arbetat i minst 10 år med internationell
försäljning av tekniska produkter/system. Du skall varaen
van förhandlare och ha erfarenhet av arbete med marknadsstöd. Ericssonerfarenhet är meriterande.
Kontakta: Lennart Öman, 08-7571991 eller Mikael Möller,
personal, 08-7571749. Ans. till KI/RSA/HPS Malmgren.
Ericsson Mobile Comunications AB. Kista

BUSINESS ORIENTED
SYSTEM ENGINEER - MIDDLE EAST
Market operations Europe, Middle East and Africa within business unit Private Radio Systems seeks a qualified system
engineer, interested in working a period in the Middle East.
We market and sell EDACS, the worlds most advanced land
mobile radio system. The system is fully digital and can
handle voice, encrypted voice and data communications.
The main business segments are Public safety, industries
and airports. Your field of activity will be broad, comprising
all technical aspects of our advanced systems. You will be
responsible for the technical parts of our commercial bids.
You will be placed in Riyadh or in Kuwait City.
You should have a Masters degree in engineering and
have a genuine interest in marketing. Previous experience
of complex system engineering is a requirement You
should be fluent in English, both in speech and in writing.
Contact: Anders Gråtorp, 08-7570889, Memo ECSAGER,
Ulf Borison, 087571580, ECSUBN eller Eva Jansson, personnel, 08-7571459, ECSEVAJ.
Ericsson Mobile Communications AB. Kista

APPLICATIONS & PRE-SALES SUPPORT - MOBIL DATA
Mobildata år ett spännande område som förväntas ha en
mycket hög tillväxt framöver. VI har installerat vårt trådlösa
paketdata system Mobitex i mer än 15 länder. Mobidem är
varunamnet på våra radiomodem för Mobitex teknologin
som används både i vertikala applikationer inom t ex transportsektorn och horisontella applikationer som t ex E-mail
och databassökning. För att slutanvändaren ska kunna använda Mobitex inom dessa områden behövs bl a kommunikations- och applikaitonsprogram som utvecklas av leverantörer i olika länder runt om i världen. W söker en person
som kan stödja våra säljorganisationer med in- formation
om dessa program, som driver ett BBS baserat på Microsoft Exchange, administrerar och organiserar hanteringen
av vår demc-container med utrustning för mässor, seminarier, kund- presentationer mm samt kan hålla presentationer
om Mobitex och tillhörande applikationer mm. Då det krävs
en del "handon" för

VI söker Dig som vill ta ansvar för en krävandemarknad, där
både kund och dotterbolag har mångårigerfarenhet av mobiltelefoni. Ditt jobb innefattar alla marknadsföringens faser
från upprättande av marknadsplan till kontraktsförhandlingar. Meningen är att Du till stor del planerar Ditt arbete själv,
även om Du gärna arbetar i grupp.
Du måste ha både teknisk och kommersiell erfarenhet
av mobiltelefoni, helst från Ericssons system. Du är drivande och van vid att ha många bollar i luften samtidigt, van
vid systemtänkande, ser till kundens bästa och har lätt att
knyta kontakter. Vi förutsätter att Du behärskar engelska
flytande i tal och skrift.

Då det krävs en del "handOn" för att installera och
koppla upp utrusting samt applikationer, vill vi att den sökande har tekniskt kunnande, speciellt inom PC området,
men är starkt marknadsorienterad med goda kunskaper i
engelska.Lämplig är t ex nyexaminerad civilingenjör eller
gymnasieingenjör med några års erfarenhet.

Kontakta: Johan Lallerstedt, 08-7570436, Memo ERAJLT
eller Bengt-Åke guden, 08-7572808, ERAUUD. Ans. till
KI/ERA/LDH Hans Falk, personal, 08-7571402, ERAHFA.

Kontakta: Jan Gapinski. 08-7573603, Memo ECSJGA eller
Kristina Johnsson, personal, 08-7571449, ECSKRU.

CUSTOMER TECHNOLOGY
PARTERNSHIP MANAGER
We offer our customers solutions for the PCS networks in
800 and 1900 Mhz based on the D-AMPS standards. For
the unit Customer Technology Partnership within the sales
and market organization we need persons that will take responsibility for Technology Partnership with major customers. The responsibility includes technology seminars with
the customer, preparation of market message, joint activities with the customer in definition offrAMPSapplications.
Experience of marketing, product management and/or
system design is necessary. The work requires international
contact and travel.
Contact Janez Skubic, 08-7571750, Memo ERAJASK or
Karin Enberg, 08-7541786, ERAKEG. Ericsson Standard
Components, Kista

INNESÄUARE
VI söker en person som skall arbeta med aktiv försäljning
per telefon samt orderhantering. Försäljningen avser aktiva,
passiva och elektromekaniska komponenter. Du kommer
att samarbeta med våra fältsäljare som har kund- och budgetansvar. I arbetet ingår också en del kontakter med vara
leverantörer.
Du skall vara gymnasieingenjör och intresserad av försäljning och elektronik. Erfarenhet från telefonförsäljning år
naturligt- vis ett plus. En utåtriktad läggning och en utpräglad känsla för service är ett måste. För rätt person finns
goda utvecklings- möjligheter i vårt bolag.
Kontakta: Ulf Gladh, 08-7574931 eller Bitte Rutberg, personal, 08-757 4712 senast 950524.
Ericsson Electronic Services, Bredden/Upplands Väsby

INNESÄUARE
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av
ordermottagning-/försäljningav våra katalogprodukter via telefon, fax och memo. Här krävs god kunskap om vårt sortiment för att eventuellt kunna tipsa om alternativa produkter.
Vi söker Dig som är gymnasieingenjör och har starkt intresse och förståelse för elektronik. Har Du också erfarenhet av ordermot- tagning/försäljning och en utåtriktad läggning finns stora möjligheter till vidareutveckling hos oss.
Tjänsten avser i förstahand ett vikariat till juli 1996.
Kontakta: Lennart Stjemström, 087575102 eller Bitte
Rutberg, personal, 08-7574712.

Ericsson Radio Systems AB, Human Resources, Kista

PERSONALMÄN/KVINNOR
Enheterna Implementation Services och Customer Services
växer så det "knakar". Du ska arbeta med rekrytering, organisation, kompetensutveckling och lag & avtal.
Du ska trivas med att arbeta konsultativt gentemot enhetens chefer, vara generös med dig själv och din kompetens samt ha hög personlig integritet Som formell merit ser
vi gärna att du har högskoleutbildning inom PA-området och
erfarenhet av arbete med personalfrågor.
Kontakta: Mats Utfgren, 08-7641349 eller Kerstin
Efraimsson, 08-7575515. Ans. till KI/ERA/LZ/HS Towa
Haak.
Ericsson Mobile Communications AB, KUMLA

PERSONALCHEF
I Kumla ligger en av Ericssons största och modemaste fabrik med snart 2000 anställda. Här tillverkar man mobiltelefoner i skift för leverans till våra kunder runt om i världen. VI
är idag ca 300 tjänstemän och en stor del av dessa arbetar
inom vår teknikenhet. Vår fabrik i Kumla är masterfabrik för
mobiltelefoni.
Du har mångårig erfarenhet av personalarbete, är van att
arbeta i en expansiv miljö och Du gillar utmaningar.
Kontakta: Roger Eriksson, 019-584130 eller Bengt siden,
personal, 046-181393.
Ericsson Telecom AB, Procurement HF

KOMPETENSUTVECKLING
Du kommer att ansvara för kompetensutveckling för personal inom inköpsområdet i Sverige och utomlands. I Din roll
ingår att utveckla enheten till en "lärande organisation" där
individuella utvecklingsplaner blir en självklarhet Detta in-
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nebär bi a att utveckla och ansvara for ett Job Rotation
Program inom enheten, andra inköpsfunktioner i Sverige,
vara internationella inköpskontor och MtC:na.
Du har uriiversitetsutoitdning, t ex P-linjen etter motsvarande erfarenhet Du har en positiv människosyn, förmåga
att bygga nätverk och entusiasmera.
Kontakta: Christer Hallavist, 08-7192080. Memo
ETXS.ETXCHAL eller Annlouise Wiklander, personal,
08-7194358, ETXS.ETXANLO.

PLANERING
Ericsson Tctecoin AB, PIDCWMMMC, HF

PROJEKTLEDARE LOGISTIK
Du kommer att driva ett antal logistikprojekt inom affärsområdet såväl i Sverige som för våra utländska verksamheter.
En större omläggning av togistikflädet för inköpta komponenter är planerad. Efter kvalitetssäkring av våra leverantörer kommer en större del av flödet att styras direkt från leverantör till slutanvändare. Jobbet bedrivs i nära samarbete
med våra produktionsenheter.
Du har förmodligen civilingenjörsutbildning - 1 ex Hinjen,
eller motsvarande, är utåtriktad, kreativ och kan självständigt driva projekt
Kontakta: Tore Hedblad, 08-7192283, Memo
ETXS.ETXTHD eller AnnLouise Wiklander, personal,
08-7194358, ETXS.ETXANLO.

renheter av våra produkter. Utlandsresor förekommer i tjänsten.
Kontakta: Ulf Richeberg, 046-181080 eller SO Jönsson,
personal, 046-181400.

PRODUKTLEDNING
Ericsson R*dk> Systems AB, Kista

STRATEGIC PRODUCT MANAGERS
CMS40 - PCS1900-APPLICATION
CMS40 is expected to become one of the main cellular systems in north and possibly south america. The new
Strategic Product Management unit LX/J with RMOG is responsible to convert market demands into product requirements towards R&D units. You will be working with product
strategy and product plans. You will have contact with Local
Product Managers, design depatments and customers in
the field. You will be responsible for coordination between
different CMS40nodes, development of old and new applications areas and for coordination of Local and Strategic
Product Management Forum. Our Local Product Managers
are from US, Canada and Latin America.
You have at least M.Sc. degree or equivalent and a few
years experience from Telecom. Knowledge from US market
is a plus. You are analytical, open minded, visionary, can
work under pressure and are willing to travel. You have
good written and oral communication skills especially in
English. Your ability to organize (like a projekt manager) is
important.

Ericsson Mobile Communications, Lund

PRODUCT PLANNING
Du kommer att vara medansvarig för produktplanering i
Region Europa. Dina arbetsuppgifter blir bl a att inhämta
produktkrav och genomföra produktutbildning hos kunder
och distributörer. Du kommer även att kommunicera produktkrav till produktledningen och fortlöpande förse säljavdelningar och externa kunder i Region Europa med produktinformation.
Du har akademisk utbildning och erfarenhet från marknadsföring av konsumentvaror. Du har en kommersiellt inriktad personlighet och en grundläggande teknisk förståelse. Det är en fördel om du har goda kunskaper om och erfa-
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Ericsson Radio Access AB, Tillverkningsenheten, Kista

styr- och övervakningssystem för energisystem. Vi har tillverkning i bl a Söderhamn, Spanien, Mexiko och Brasilien.
Du ska ansvara för vår produktionsstyrning vilket bl a innebär att analysera produktionsplats, göra upp produktionsplaner för respektive fabrik, hantera lager och förråd, göra
prognoser för respektive fabrik, genomföra förändringar för
kortare ledtider samt analysera och genomföra leveransprecision.

MONTÖRER-MEKANIK
Du kommer att arbeta med montering, mjuklödning, provning av våra produkter inom enheten Filter.
Vi söker Dig med minst 2-årig teknisk gymnasieutbildning, helst ekele eller mekanik. Vana vid mekanisk montering i tillverkande industri är ett plus.Du måste ha god syn,
ordningssinne, förmåga och vilja att arbeta i grupp.
Skiftarbete kan komma att införas.

Kontakta: Lars Bengtsson, 08-7216837, Memo EKALABE.
Ans. till KK/EKA/K/P Anette Johansson, personal, EKAAJO.
Ericsson Cables AB. Network Product division.
Sundbyberg

Kontakta: Ove Larsson, 08-7573790, Adam Svensson,
0 8 4 0 4 2 0 9 5 eller P-G Nyström, personal, 08-7641539.
Ans. till KI/RSA/HPS Kohlhofer.

MONTÖR
Ericsson Radio Access AB. Tillverkningsenheten, Kista
Avdelningen för Svetsproduktjon bedriver tillverkning av
svets- maskiner för optiska fiber. Största delen av våra
svetsmaskiner exporteras. Du kommer att ingå i en målstyrd grupporganisation där respektive grupp har ansvar för
produktionsresultat och kvalitet Arbetsuppgifterna innebär
att montera ochsluttesta maskiner för svetsning av optisk
fiber. Inom en grupp är arbetet uppdelat I stationer och varje gruppmedlem skall lärasupp på alla stationer för att grup
pen skall fungera så bra sommöjligt.

INSTRUKTÖR - ELEKTRONIK
Ditt arbete innebär att introducera personal i arbetsuppgifter, rapportera i MPS-systemet, agera vid driftstörningar
samt initiera och leda förbättringar.
Vi söker Dig med hårigt tekniskt gymnasium. Du har erfarenhet av verkstadsarbete, gärna inom elektronik eller finmekanik. Vi vill att Du har initiativkraft, helhetssyn, ordningssinne och samarbetsförmåga.

Lämplig teoretisk utbildning är 2-årigt tekniskt gymnasium. Du bör vara hemmastadd i PC- och datamiljö.
Erfarenhet av finmeka- niskt arbete är en merit.

Kontakta: Anders Floser, 08-7641528, Tomas Gumauskas,
0 8 4 0 4 5 0 1 1 eller P-G Nyström, personal, 08-7641539.
Ans. till KI/RSA/HPS Kohlhofer.

Kontakta: Lars Karlsson, 08-7640798. Ans. till
SL/ECA/N/AP Eva Tronelius.

Ericsson Radio Access AB, Tillverkningsenheten, Kista
Ericsson Radio Access AB, Tillverkningsenheten, Kista

Contact Ali Pourtaheri, 087573365, Memo ERAAPI or Erik
Thoren, personnel, 084044959, ERAERTH.

PRODUKTION
Ericsson Components AB, Affärsenheten Energy Systems,
Kungens Kurva

ANSVARIG FÖR
PRODUKTIONSSTYRNING
Affärsenheten Energy Systems utvecklar, marknadsför och
producerar strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt

MONTÖRER-ELEKTRONIK
PROVARE-ELEKTRONIK
Montering, mjuklödning och provning av elektronik och
kretskort av produkter inom tillverkningsenheten Elektronik.
Vi söker Dig med minst 2-årig teknisk gymnasieutbildning och erfarenhet av monteringsarbete med elektronik eller finmekanik. Mjuklödningscertifikat meriterande. Du måste ha god syn, ordningssinne och samarbetsförmåga.
Skiftarbete kan komma att införas.

Du kommer att arbeta med felsökning radioteknik, provning
och felsökning av kretskort i löpande produktion.
vi söker Dig med 80 poäng teknisk högskoleutbildning.
Förtjänsten krävs erfarenhet av elektronikmontage och
provning, felsökning radio och har Du lödcertifikat är det en
merit. Du ska ha god syn, vara noggrann, initiativrik, ha lätt
för att samarbeta, ordningssinne och vara flexibel.
Kontakta: Tomas Gumauskas, 0 8 4 0 4 5 0 1 1 , Jan Holmberg,
08-7641032 eller P-G Nyström, personal, 08-7641539.
Ans. till KI/RSA/HPS Kohlhofer.

Kontakta: Anders Roser, 087641528, Tomas Gumauskas,
0 8 4 0 4 5 0 1 1 , Jan Holmberg, 0 8 7 6 4 1 0 3 2 eller W3
Nyström, personal, 08-7641539. Ans. till KI/RSA/HPS
Kohlhofer.
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Ericsson Radio Access AB, RU-enheten, Kista

KUNDPROJEKTLEDARE
Ericsson Radio Systems AB, Indusprojekt. Kista

PROJEKTLEDARE OCH
•ADMINISTRATÖR
Vi är en enhet inom Implementation Services, Radio, som
projekt- leder INDUS-projekt (industrialiseringsprojekt|.
Dessa projekt ingår som en del i radioutvecklingsprojekten
och omfattar framtagning av installations- x h testmetodik
samt installations- materiel och testinstrument för radiobasstationer till GSM och TACS. Då vi utgör ett nystartat
projektledarteam finns möjlighet att påverka och utveckla
vårt arbetssätt.

Du kommer att ha det övergripande projektansvaret och
ska leda en projektorganisation för utformning, installation
och drifttagande av RLL -system för tbyggnad av abonnentnät. Du medveriiar aktivt i säljfasen. Våra kunder finns i hela världen. Du kommer därför periodvis vara stationerad utomlands.
Vi söker en drivande civilingenjör med lång och dokumenterad erfarenhet av att leda större projekt.
Kontakta: Thomas Svanfeldt, 08-7641636 eller Anky
Planstedt, personal, 08-7571575. Ans. till KI/RSA/HPS
Malmgren.

Du bör ha erfarenhet av projektledning eller annan arbetsledande funktion.

TEKNIK
PROJEKTADMINISTRATÖR
Vi söker Dig som har ambitionen att utvecklas till projektledare. Du kommer att arbeta i nära samarbete med projektledarna, administrera projekten samt följa dess progress
och utfall.
Du har teknisk utbildning och gärna en viss arbetslivserfarenhet. For båda tjänsterna krävs att du har lätt för att
samarbeta, kan arbeta strukturerat och målinriktad och är
beredd att arbeta med flera projekt parallellt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är också viktigt.
Kontakta: Kerstin Ljungblom. 084042827, Memo ERAKEU eller Kerstin Efraimsson, personal, 08-7575515, ERAKEEF. Ans. till KI/ERA/LZ/HS Towa Raak.
Ericsson Telecom AB, Customer Services, TB

PROJEKTLEDARE - IMPLEMENTERING AV
AXE GLOBAL REPAIR STRATEGY
VI söker dig som är intresserad av utmaningar och att driva
förändringar inom Customer Services, ett nytt och dynamiskt område inom Ericsson. Nya marknadskrav och krav
på förbättringar av våra processer gör att reparationsverksamheten inom BX ställs inför nya utmaningar när det gäller effektivitet och logistik. Tre regionala centra kommer att
etableras i olika delar av världen, din uppgift blir att leda
implementeringen av dessa i samarbete med ett team på
ETX och tillsammans med lokala bolag.
Lämplig bakgrund är ekonom- eller ingenjörsexamen.
Du bör ha god Ericsson kunskap och gärna erfarenhet av
AXE. Kunskaper om eller erfarenheter av logistik är en fördel, men inget krav. Arbetsuppgifterna kräver kreativitet och
initiativförmåga samt att du är målinriktad och drivande och
har lätt att arbeta med människor. Förutom goda kunskaper i engelska är det en fördel om du talar spanska. Känner
du dig dessutom mogen för ytterligare avancemang och ansvar inom en snar framtid kan detta var något för dig.
Kontakta: Johan Gyllenswärd, 08-7195890, Memo
ETXT.ETXGDJ eller Jan Giese, personal, 08-7199357,
ETXT.ETXJG.

Ericsson Cables, Kraftkabeldivisionen. Falun

PROCESS/PRODUKTIONSTEKNIKER
Huvudarbetsuppgiften är att utveckla områdets maskinella
utrust- ning med inriktning på underhåll, kvalitets-, produktivitets- och processäkerhetshöjande åtgärder. Du skall, tillsammans med internakunder och stödfunktioner, arbeta
aktivt med utvecklingen av processer och produkter. I arbetsuppgifterna ingår även att hålla kontakt med maskinoch materialleverantörer samt överföra erfarenheter och
kompetens till området. I arbetsuppgifterna ingår även att
medverka i och leda projekt.
Du skall ha 4-årigt tekniskt gymnasium eller 3-årig teknisk gymna- sieutbildning kompletterad med 2 år på högskola. Inriktningen skall vara mekanisk och/eller produktion- och processteknisk. Det är en fördel om Du har några
års yrkeserfarenhet. Materialteknisk kunskap främst vad
gäller metaller år en merit. Du måste vara lyhörd, ha en pedagogisk läggning, kunna leda praktiskt arbete, vara utåtriktad samt ha förmåga att informeraoch engagera medarbetare. Du ska ha goda kunskaper iengelska och gärna även
tyska.
Kontakta: Ove Sjöö, 02368450 eller Marianne Arfett, personal, 02368434, ECAMAR.
Ericsson Telecom AB, Produktenhet MUX, Norrköping

PRODUKTIONSLEDARE
Inom MUX tillverkas ledningsterminaler och SMUX-produkter ingående i transportnätssystem. Du får ansvar för tillverkning och levemser av transportnätsprodukter samt leda
erforderliga stödfunktioner. Sätta upp mål och följa uppdessa samt driva förändringsarbetet i FOCUS. Utveckling avmedarbetama för arbete i målstyrda flödesgrupper ingår
också (arbetsuppgifterna. VI tillämpar tidsbegränsat ledarskap.
Du har högskoleutbildning, alternativt gymnasiekompetens med god erfarenhet samt kunskaper i engelska.
Erfarenhet från personlledning och utveckling av medarbetare är meriterande.

Ericsson Telecom AB, TN

OPERATIONS
PROGRAMME MANAGER
Programme management is a part of the new BX
Operations organisation (global responsibility for
Time-To-Customer TTC). As a Ftogramme manager You are
responsible for implementing TTC Improvement
Programmes worldwide, ie start up, support and follow up
TTC Improvement Programmes carried out by the MLC's.
You would enjoy working with improvement/changes on
a high, cross-functional level in an international environment and have experience as a line/project manager.
Contact Jan Lindberg, +46 8 7192415, Memo
ETXT.ETXJJLL or Eva Carin Svensson, personnel, +46 8
7191616, ETXT.ETXECSV.
Ericsson Telecom AB, BU Switching and Network
Systems, AXE-provlsioning, TN

SUBPROJECT LEADER - FMp4
ISDN-E TEST LOCAL
The work involves planning and implementing both TSs and
Tls for SFT and FT. Together with the subproject leader and
unit managers you are to estimate theresourceneeds and
the time plan for all activities. Information flow is also an
important activity, both meetings with managers, team leaders & testers and written reports.
Having knowledge and experience within ISDN/IUS and
AM/HLPLEX are merits, but above all you should have the
personnel skills to lead this task.
Contact AnnCaroline Lundberg, 08-7194077, Memo
ETXT.ETXACK or Bo Danielsen, personell, 08-7191675,
ETXT.ETXBODS.

Kontakta: Per Samuelsson, 8611947. Ans. till
IN/ETX/SG/NP Britt-Inger Andersson.

InterWorking Unit (IWU) som ska användas i CMS30 för att
stödja fax och modem tjänster i systemet Det fortsatta ar
betet på systemledningen i Kista innebär att driva frågor
och delta i utredningar inom motsvarande område.
For att snabbt komma in i det utvecklingsprojekt som
pågår på ETO så är det bra med kunskaper inom PLEX och
C programering.

bär installation av HW och SW, konfiguration av datornätet,
användarstöd m.m.
För tjänsten gäller civil/gymnasieingenjör, med kunskaper i UNIX och erfarenheter av liknande arbetsuppgifter.

Kontakta: Kristina Martelius. 08-7571491 eller Zorica
Bodiroza, personal, 08-7570191.

L M Ericsson Fastigheter AB - Förvaltning Norr. Kista

VENTILATIONSTEKNIKER
Ericsson Microwave Systems AB, Kista

UNIX - SYSTEMADMINISTRATÖR
Vi söker Dig som vill arbeta som System Manager med vårt
SUN- system i en arbetsgrupp med driftansvar för vår enhets dator- system. Du kommer att arbeta med användarstöd, anskaffning, installation och underhåll av arbetsstationer, terminaler, printrar och ny programvara, underhåll av
operativsystem och tillämpning av säkerhetsrutiner samt
ha kontakter med leverantörer av datorer och applikationer.
Du är civil/gymnasieingenjör och har erfarenhet av datordrift i UNIX-miljö.
Kontakta: Rune Edin, 08-7570987 eller Lars-Ake Hellgren,
08-7572379. Ans. till KI/EMW/G/GZ Yvonne Areflykt.

SERVICEINGENJÖR/TESTSYSTEM
-KVÄLL

Ericsson Software Technology AB in Sweden is made up of
consultants in the field of telecommunication and information technology. The company is divided into the three business areas Design, Business and Networks.
We work primarily with development and handling of
complex software systems, methods for design of generic
and reusable IT-systems and customer adapted training.
Ericsson Software Technology AB has approximately 400
employees. Right now we need to hire a number of new employees. Our headquarter is located in Karlskrona but we also have offices in Ronneby, Hässleholm and a subsidiary in
Lund.
Ericsson Software Technology AB is wholly owned by
Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Frameworks in Ronneby is a unit within Ericsson
Software Technology AB. We work with methods for shortening leadtimes and improving quality in projects developing
complex software systems. We work with project management, methodology for software reuse, test and we use e.g.
CMM and ISO 9000.
We are aroundfifteenconsultants today and we need to
expand. If you are a Master of Engineering or a System
Analyst in computer science, have experience from project
management, working with quality or test and want to improve the methods used today. Then contact us immediatelyWe can offer you an interesting job in a very successful
company. We work both in Sweden and abroad and the job
will include travelling. Our business changes continuously
and therefore you need to be able to cope with changes
Get in touch with us and discuss your future with us!

vi söker Dig som vill aibeta med service och underhåll av
våra avancerade produktionsutrustningar för testning av
IC-kretsar. Du kommer att ha täta kontakter med leverantörer av utrustning och system samt att arbeta med processkontroll, kalibrering och konstruktion.

Contact: Magnus Nilsson Soft Center + 46 457 775 00
email: Magnus.NilssonVyepk.ericsson.se

Du skall som serviceingenjör ha god teoretisk bakgrund,
erfarenhet av service och underhåll inom elektronikbranschen, elektriskt och mekaniskt. Personliga egenskaper
som flexibilitet och utåtriktad läggning behövs i arbetet liksom goda språkkunskaper. Arbetet avser kvällstid,
15.30-23.00
Kontakta: Esa Suvanto, 08- 7574100. Ans. till
KI/EKA/M/PA Jan Uhlander, personal, Memo EKAJUP.
L M Ericsson Fastigheter AB - Förvaltning Norr, Kista

SVAGSTRÖMSTEKNIKER
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom området teknisk
säkerhet. Detta innebär service och installation på
passage- kontroll, inbrottslarm och kamerautrustning.
Du har 2-3 årig el/teleteknisk gymnasieutbildning samt
några års erfarenhet av installationsarbeten. PC-vana i
Windowsmiljö är en merit, då våra anläggningar styrs via
PC. Beredskap ingår. Du bör vara positiv och utåtriktad
samt ha lätt för att samarbeta.
Kontakta: Håkan Österman, 08-7570058. Ans. till
KI/REM/N/P Vivi Skoog, 08-7570085.
Ericsson Components AB. Microelectronic Access
Devices, Kista

TESTOPERATÖR
UTVECKLARE

Vår enhet, TX/H, består idag av ca 70 personer. Då vi huvudsakligen sysslar med avancerat utrednings- och konstruktions- sarbete och har en stor betydelse för AXtsystemets framtid förväntar vi oss också att du har ett stort intresse av att föra dagens AXE in i framtiden. De område du
kommer att leda är bl a Gruppväljaren, Talsvar,
Konferenstelefoni och AM Platformen.
Självklart har du goda ledaregenskaper och du måste ha
ett brett intresse för att hålla ihop helheten på TX/H med
alla olika kompetensområden. Dinarelationertill BX, BR
och EUA liksom till våra större bolag runt om i världen måste vara goda. Du måste också ha intresse för och helhjärtat
stödja dina medari> erares kompetensutveckling. Du ingår i
ledningsgruppen för Core Unit Basic Systems, Platform
Provisioning.

TX/GT är idag ansvarig för System Management and
Verification inom Platform Provisioning på TX. Sektionen söker en person som ska arbeta med utveckling av metoder/processer och verktyg som används inom TX/G:s ansvarsområde som täcker både APZ och APT 301 och processer mellan TGO och TG2 samt MS8 och TG4. Samma
person ska också agera som LSO (Local Support
Organization) för avdelningen.

Kontakta: Roland Fors, 08-7194461, Memo ETXT.ETXLAFO
eller Ann-Katrin Jangren, personal, 08-7194431, ETXT.ETXAKJ. Ans. till E08/ETX/TX/P.

DATORSUPPORT

Är Du intresserad av att arbeta ett år i Norge på ETO och
sen fortsätta inom området 'data tjänster' på systemledningen för CMS30, Ericssons japanska mobil- telefon system? Arbetet på ETO innebär att vara med och utveckla den

Kontakta: Sven Riddarström, 08-7570068. Ans.
KI/REM/N/P Vivi Skoog 08-7570085.

CONSULTANTS FOR QUALITY, PROJECT MANAGEMENT AND TEST

CHEF TILL

SYSTEMINGENJÖR

Du har teknisk gymnasieutbildning och minst 4 års relevant erfarenhet.

Ericsson Components AB. Microelectronic Access
Devices, Kista

Ericsson Telecom AB, CU Basic Systems, TN

Ericsson A/S, Norge/Ericsson Radio Systems AB, BU
Japan, Kista

Dina arbetsuppgifter blir att sköta driften av vår ventilationoch kylanläggning. Dessutom ingår att planera och besiktiga underhåll. En del av artsetet bedrivs i projektform. Du
deltar också aktivt vid driftsättning och felsökning samt ser
till att våra kvalitetskrav och standarder efterlevs.
Beredskap ingår. Tempot år högt, men arbetsuppgifterna är
stimulerande och bjuder på många tekniska utmaningar.
Detta innebär bl a att Du deltar i utvecklingen av ventilationstekniska system och komponenter.

Ericsson Software Technology AB, Frameworks, Sweden

Ericsson Telecom AB, CU Basic Systems, Årsta

AXE APPLICATION PLATFORM

Kontakta: Stefan Kvist. 08-7641271. Ans. till KI/ERA/LRH
Britt Alexanderson, personal, 08-7570338.

Kontakta: Christos Xanthopoulos, 08-7199546, Memo
ETXT.ETXCHRX, Jolanta Wielburski, 08-7190856, ETXT.ETXJAWB eller Mats Bjerlöv, personal, 08-7199675, ETXT.ETXBJEL
Ericsson Rad» Systems AB, Kista

Enheten för utveckling av basstationer för mobiltelefonsystem GSM behöver förstärkning. Enheten LR/RG
(Datorsupport) ansvarar för driften av UNIX-system och PC
inom ERA/LR. Vi är idag 9 personer. Utvecklingsmiljön är
baserad på Sun (SunOS 4.1.3 och Solaris2) med ca 200
arbetsstationer och 200 X-terminaler. Dessutom finns ca
300PC som går mot NT-servers. Alla maskiner kör TCP/IP.
Ansvaret för de olika utvecklingsverktygen ligger hos konstruktionsenhetema inom LR.
Då en av våra UNIX-administratörer går vidare internt
mot nya arbetsuppgifter söker vi en ersättare. Arbetet inne-

TILL PRODUKTIONSTEST
Du skall arbeta med mätning och testning av färtiigkapslade IC-kretsar. Du kommer att arbeta med moderna datoriserade mätsystem. Du kommer att ges möjlighet till vidareutveckling inom testområdet.
Du bör ha teknisk utbildning motsvarande 4-årigt gymnasium, el tele-inriktning. Industrierfarenhet är meriterande.
Vi ser även fram emot att få in flera kvinnor inom testområdet
Kontakta: Esa Suvanto, 08-7574100. Ans. till
KI/EKA/M/PA Jan Uhlander, Memo EKAJUP.
Ericsson Software Technology AB, Karlskrona

MOBIL TJÄNSTEEXPLOSION - IN,
GSM/PCS
I takt med att antalet mobilabonnenter ökar och konkurrensen skärps, ökar behovet av att erbjuda avancerade tjänster. Vår enhet i Karlskrona arbetar med utprovning och integration av dessa tjänster och de plattformar där de realiseraras, t ex AXE, olika UNIX-baserade system etc. Som exempel på tjänster kan nämnas meddelandetjänster, företagsnät, IN-tjänster mm. Integrationen sker till största delen mot mobilsystemen GSM och PCS. Detta är ett område
med mycket stark expansion. VI söker förstärkning inom
provning, provningsmetodik, support, projektledning samt
chefsbefattningar. Du kommer att arbeta med den senaste
tekniken, vara med och prova ut systemen samt ge support
till våra kunder runt om i världen. Resande ingår som en naturiigdel av jobbet

JOBB-NYTT
Vi söker Dig som ser möjligheterna med produkterna,
som ser hur de kan passa in och fungera i en komplex miljö
och som förstår hur man ska kunna ta tillvara den fulla potentialen som de erbjuder. Vi tror att Du är lägst mellaningenjör eller motsvarande. Vi ser gärna att Du har specialkunskaper inom AXE, UNIX-baserade stödsystem, GSM/NMT,
DECT/PABX, Intelligenta Nät. Protokoll såsom C7, X25 etc..
System för meddelandehantering, LAN/VVAN-applikationer
och/eller Tjänsteutveckling för tele/data.
Kontakta: Peter Thorman, 0455-395971, Memo EPKPT.
Ans. till KA/EPK/EH Helene Bjerstedt.
Ericsson Software Technology AB. Ronneby

analyseras mer ingående. Du har verksamhetskännedom
och vet vad som är i behov av, och möjligt, att rationaliseras. Du ska kunna definiera det stöd som vi bör utveck- la
för dina kollegor. Stödet utvecklar vi tillsammans med de
verk- samhetskunniga. Vi arbetar uteslutande med UNIX
plattformen och i språket C. Du får här möjlighet att dra nytta av din erfarenhet och samtidigt lära dig en ny process
och inhämta nya tekniska kunskaper. Vi söker Dig som vill
arbeta med stödsystem för AXE 10 på UNIX-plattformen i
egenskap av produktansvang eller som stödsystemkonstruktör med målet att bli produktansvarig.

Huset har plats för ca 600 anställda med expansionsmöjligheter på tomten.
Du år byggnadsingenjör och har mångårig erfarenhet av
drift- och underhållningsarbete, år van att arbeta i en expansiv miljö, gillar utmaningar och är en god ledare.

Du ska arbeta med frågor rörande verksamhetens behov,
planering av utveckling, ha kontakter med kunniga kollegor
och samtidigt vara delaktig i den tekniska utformningen och
implementationen.

PRODUKTUTVECKLARE - MJUKVARA
Kontakta: Peter Csaba, Memo ETXT.ETXPCS.
I Ronneby utvecklar Ericsson Software Technology produkter
inom mjukvaruområdet. Vi hanterar själva produktplanering,
marknadsföring, försäljning, utveckling, test, installation
och support. Vi arbetar med objekt-orientering och ramverksdesign som verktyg för att effektivt utveckla produktfamiljer. Hittills arbetar vi uteslutande med Unix och arbetsstationer. Våra kunder är teleoperatörer i Europa och
Nordamerika.l dessa projekt har vi ett omfattande samarbete med andraEricssorvbolag. Vi år idag omkring 15 personer
som arbetar med en ny produktfamilj men behöver bli fler.
Vi behöver flerutvecklare, testare, projektledare och produktansvariga.
Vi söker civilingenjörer, dataloger och systemvetare med
erfarenhet från stora mjukvaruprojekt inom telekommunikationsområdet. Erfarenhet av produkthantering är väldigt värdefullt.
Kontakta: Roger Hedenäng, 0457-77502, Memo EPKR0H
eller Helene Bjerstedt, personal, 0455-395919. Ans. till
KA/EPK/EH Helene Bjerstedt.

Ericsson Infocom Consultans AB, TSAC Support, Karlstad

SERVICE APPLICATION ENGINEERS
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp en global supportfunktion för Service Applications. Du kommer att jobba
med verifieringen av Service Applications, leverans och installation av Service Applications hos MO/MLC och/eller
slutkund, det dagliga supportarbetet för Service
Applications, vår AXE testsite samt att stödja utvecklingsprojekten.
Du bör vara utåtriktad med intresse för internationella
kontakter, ansvarskännande, kunna ha flera bollar i luften
samtidigt, älsa ordning och reda samt ha erfarenhet av
grundläggande telekommunikation och av AXE-systemet
som designer eller testare. Har du dessutom erfarenhet
från Intelligenta Nät är det givetvis meriterande.
Kontakta: Henrik Ericsson, 054-294603,070-5923732,
MemoTSAC.EINHEER.

Ericsson Telecom AB, Process Support, TN
Ericsson Infocom Consultants AB, Karlstad

PROVARE-GÖR KARRIÄR
SOM PRODUKTANSVARIG!
Du har som provare en mångsidig och speciell kompetens.
Som senior tester/system tester har du lärt dig att skapa
en överblicköver systemet och fokusera på problemområden som måste analyseras mer ingående. Du har verksamhetskännedom och erfarenhet från såväl målmaskinens
egenskaper som konstruktions- och produktionsprocessen.
Du bör kunna definiera det stöd som vi bör utveckla för dina
kollegor. Stödet utvecklar vi tillsammans med de verksamhetskunniga på UNIX plattformen och i huvudsak i språket
C. Du får här möjligheten att dra nytta av din erfarenhet och
samtidigt lära dig en ny process, nya tekniska kunskaper
och konstruktion i språket C. Vi söker dig, som med din bakgrund inom AXE 10 provning, vill arbeta med stödsystem för
AXE 10 på UNIX plattformen i egenskap av produktansvarig.
Som produktansvarig arbetar du med frågor rörande verksamhetens behov, planering av utveckling, kontakter med
kunniga kollegor och samtidigt är du delaktig i den tekniska
utformningen och implmentationen.

MANAGER - SERVICE APPLICATION
SUPPORT
Vi söker dig som vill ansvara för att bygga upp en global
supportfunktion för Service Applications. Våra första produkter står nu i begrepp att levereras varför supportfunktionen
måste förstärkas och byggas upp. Marknaden för Service
Applications går en mycket ljus framtid till mötes.
Bidragande orskertill detta är en pågående global avreglering av telekommarknaden och naturligtvis Ericssons starka
ställning som plattformsleverantör inom Intelligent
Networks (IN).
Du bör vara utåtriktad med intresse för internationella
kontakter, vara ansvarskännande samt kunna ha flera bollar
i luften samtidigt, älska ordning och reda samt ha erfarenhet av chefsbefattning alt. projektledning och/eller supportverksamhet inom Ericsson, t ex TMOS, AXE. Erfarenhet av
Intelligenta Nät är givetvis meriterande.
Kontakta: Henrik Ericsson, 054-294603,070-5923732,
MemoTSAC.EINHEER.

Kontakta: Peter Csaba, Memo ETXT.ETXPCS.
Ericsson Mobile Communications, AS, Lund
Ericsson Telecom AB, Process Support, TN

CHEF, DRIFT OCH UNDERHÅLL
AXE 10 KONSTRUKTÖR - GÖR
KARRIÄR SOM PRODUKTANSVARIG!
Du har som programvarukonstruktör inom AXE10 en gedigen konstruk- tion- och programmeringsmetodikkunskap.
Som erfaren konstruktör har du lärt dig att skapa överblick
över systemet och fokusera på problemområden som måste

I Lund ligger en av Ericsson Mobiles utvecklings- och marknadscentra. Här utvecklar och säljer vi mobiltelefoner till våra kunder runt om i världen. Vi är idag ca 400 tjänstemän
varav en stor del arbetar inom vår teknikenhet. Idag finns vi
på Ideon i inhyrda lokaler men projektering pågår for en ny
anläggning, i egen regi, för inflyttning i början av 1997.
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terested in learning about our customer s operation, then
get in touch with us as soon as you can. We have the job for
you.
Contact: Peter Csaba, 08-71991607, Memo ETXT.ETXPCS
or Asa Andersson, personnel, 08-7195747, ETXT.ETXASAN.

Kontakta: Bengt Widén, 046-181393 ellerSO Jönsson, personal, 046-181400.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Mobile Communications AB. Lund

FUNKTIONSPROVARE

FUNKTIONSTESTARE - MJUKVARA

Vi söker en funktionsprovare till enheten för integration och
verifiering av basstationer. Basstationerna ingår i ett digitalt
mobiltelefonsystem som vi säljer till Japan med stor framgång.
Japan, som är en av världens mest dynamiska marknader, tillhör nu det tredje största landet inom affärsområde
Radiokommunikation. Vi ansvarar för att specificera, genomföra funktionstest, prestandatest och felsökning på basstationerna. Vi arbetar också m ed klimat-, mekanik- och jordbävningstester,

Som medarbetare i test-teamet kommer Du vara med om
att utveckla vår testmiljö. Du kommer även att. tillsammans
med mjukvarukonstruktörema, ta fram testunderlag.
Testningen kommer huvudsakligen ske i GSM bassimulatorer, vilka programmeras i C. Tester kommer även att utföras
i GSM-nät i olika länder.
Du år civilingenjör med några års erfarenhet, gärna från
testnings-verksamhet. Det är önskvårt att Du har kunskaper
om GSM. Du bör vara van vid att arbeta självständigt.
Kontakta: Håkan Lindvall. 046-181587 eller SO Jönsson,
personal. 046-181400.
Ericsson Herwlett-Packard AB. Västberga

Du för ett mycket brett systemkunnande och du kommer
att arbeta med såväl AXE- som basstationsteknik. Vid installation hos kund har vi en stödjande roll. Som funktionsprovare får du arbeta med avancerad mätteknik samt en mycket god kunskap i hur våra mobiltelefonsystem är uppbyggda.
Du har högskoleutbildning med teknisk inriktning eller
motsvarande kompetens.

UNIX SYSTEM ADMINISTRATOR
EHPT är ett joint venture bolag mellan Ericsson och
Hewlett-Packard. Vi utvecklar UNIX baserade driftsstödssystem för telenät och nåtelement. Vi arbetar med den senaste
tekniken inom öppna system, HW och UNIX. Vi utvecklar det
vi är bäst på och "sourcar" in bra produkter som redan finns
från andra leverantörer. I den komplexa och ständigt föränderliga miljö som vi arbetar i tvingas vi att hela tiden ligga
steget föreoch hantera inköpt SW. senaste OS och HW
samt vår egenutvecklade SW. Vi behöver nu förstärka teamet som ansvarar för testlabbet med en LSA. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir installation och konfigurering av
testkanaler (HP och Sun HW, HP-UX, SunOS, Sybase, X25
SW, TMOS platform, TMOS applications, m.m).
Vi helst ser att du har har erfarenhet av motsvarande
uppgifter, är serviceinriktad och har en vilja att ständigt lära
mer. Ett extra plus är erfarenhet avHP-UX.
Kontakta: Martin Lundberg, 08-7191550, Memo EHSLUMA
eller Christer Fryxell, personal, 08-7195887.
Ericsson Telecom AB, TN

Kontakta: Jan-Erik haraldsson, 08-7572962, Björn
Krouthén, 08-7573137 eller Anna Karin Wallin,
08-7572290. Ans. till KI/ERA/J/H Ulrika Kvist.
Ericsson Radio Access AB, RLL-enheten, Kista

VERIFIERINGSINGENJÖR
Arbetet kommer att bestå i att ansvara för acceptanstest
mot våra kunder samt att utföra Applikations System (AS-)
Verifiering internt och ute hos Ericsson lokalbolag, vilket gör
att det blir en hel del resor och internationella kontakter.
Gruppen ligger organisatoriskt på utvecklingsenheten. Du
kommer till största delen att jobba med RLL produkten RAS
1000 som år en ny produkt inom Ericsson.
Du är utåtriktad, drivande och klarar mycket självständigt
arbete. Goda kunskaper om AXE samt cellulära system är
ett önskemål. God kännedom krävs om testmetodik och
systemkunskap. Erfarenhet inom driftsättning av telekomsystem år meriterande.

AXE 10 SW - SUPPORT SYSTEM DE-

Kontakta: Anders Smedberg, 08-7641342 eller Anky
Planstedt, personal, 08-7571575. Ans. till KI/RSA/HPS
Malmgren.

VELOPER, UNIX C, C++

Ericsson Radio Access AB, RLL-enheten, Kista

We are a group of 130 support system developers working
in small and medium-sized projects to develop new, improved software tools. Our aim is to further improve the design
and testing environment in which our AXE 10 designers
work. By cooperating with them, we help to increase their effectiveness and shorten lead-time for their processes. We
work closely with our customer, an internal company, in an
international environment. Our lead-time is short, so we get
to see the results of our work quickry.Our design proce ss
and our model are very well developed. We aim at reaching
CMM-3 by 1997. We also have a fully defined model for occupational competence, offering career opportunities as a
software designer. Then too, you will find that we offer a great many opportunities to take on greater responsibility in
the future, and to exert more influence over how well tomorrow's AXE functions.
If you are familiar with UNIX, C or C++, and can identify
ways of solving our customer s problems, and if you are in-

CONFIGURATION MANAGEMENT
Du kommer att arbeta med uppbyggnad av kompetens kring
produktstrukturering i syfte att biträda konstruktions- och
marknadsinsatser vid utveckling av nya produkter och system. Du kommer också att arbeta med teknik- administrativ
hantering av systemprodukter.
Vi söker dig som har akademisk utbildning (civil- ingenjör
eller systemvetenskaplig) och har erfarenhet av systemering
eller strukturering av programvara eller systemprodukter. Vi
vill att du har tidigare erfarenhet av configuration management, gärna inom Ericsson. Du måste vara öppen och serviceinriktad samt vara lätt att samarbeta med.
Kontakta: Mats Johansson, 08-7641035 eller Anky
Planstedt, personal, 08-7571575. Ans. till KI/RSA/HPS
Malmgren.

ANSVARIG FOR HOGSKOLEKONTAKTER
Vill Du marknadsföra Ericsson som arbetsgivare
för studenter och studentkårer?
Vi söker en ansvarig för verksamheten som samordnar
koncernens kontakter med studenter och studentkårer vid
högskolor och universitetet. Du kommer att ingå i supportenheten "Arbetsmarknadsfrågor, LME Personal" inom moderbolaget, men arbetet bedrivs i nära samarbete med våra affärsområden.
Som ansvarig blir Du sammanhållande i den referensgrupp
som är koncernens samordningsorgan för verksamheten.
Arbetet innebär vidare att vara administrativt ansvarig för koncernens deltagande i arbetsmarknadsdagar samt att arrangera
Ericsson-aktiviteter och koncernsamordnande studiebesök. I

arbetet ingår även att handlägga sponsringsärenden med anknytning till studenterna och deras organisationer.
För att passa för arbetet bör Du vara öppen och ha lätt för att
samarbeta, både med Dina uppdragsgivare och med en mångfald av kontakter ute i landet. Du måste vara beredd att resa
mycket i tjänsten. För rätt person blir det ett mycket omväxlande och självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter. För
befattningen krävs också att Du har en akademisk utbildning
på högskolenivå.
Vill Du veta mer är Du välkommen att ringa till Anneli
Gardelius, HF/LME/P. tel 08-7199253-

ERICSSON
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MAX517-MAX521 är 8-bitars D/A med spänningsutgång som förenklar kalibrerings- och inställningssystem.
De är världens enda 8-bitars D/A med 2-trådsgränssnitt, vilket gör att flera D/A och andra enheter (även tvåtråds E 2 PROM) kan kopplas till samma buss. Kretsarna kan matas med enkel 5V och har utgångar med fullt
utsving, återställning vid tillslag och viloström på 10uA. Dessutom finns de i utrymmesbesparande kapslar
(se tabellen). Oktal-versionen MAX521 finns i en 24-bens SSOP-kapsel - marknadens minsta kapsel med
åtta D/A.

•
•
•
•
•

Enkelt 2-trådsgränssnitt
Enkel matning med 5V
Utgångar med fullt utsving
Viloström på 10ji A
Inkompatibel

ANTAL
D/A

ANTAL
REF.INGÅNGAR

KAPSEL

MAX521

8

5

20 DIP, 24 SO/SSOP

MAX520*

4

4

16 DIP/SO

MAX519*

2

2

16 DIP/SO

MAX518*

2

0(VREF = VDD)

8 DIP/SO

MAX517*

1

1

8 DIP/SO

KRETS

* Framtida produkter, kommer i juni 1995.

GRATIS! Design Guide för D/A-omvandlare.
Innehåller datablad och kort för gratisprover.
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Elektronik AB
Box 8 1 0 0 , 1 6 3 08 SPÅNGA
Tel. 08-795 96 50, Fax 08-795 78 83

JOBB-NYT
Ericsson Radio Access AB. Rli-enheten, Kista

SYSTEMINGENJÖR
Du kommer att arbeta med att analysera, specificera och
modellera olika egenskaper hos Rli-systemet De teknikområden som berörs är bl a radionät protokoll, växelutrustning, D&U, radiotransmission och signalbehandling.
Arbetet bedrivs i en dynamisk miljö med täta kontakter med
övriga konstruktionsenheter, systemverifiering och marknad.
Vi vill att du är civilingenjör (E, F, Y eller D) med några
års erfarenhet av radiokommunkation och/eller publik- telekommunikation. Du måste ha god förmåga att överblicka
komplexa system, vara utåtriktad och flexibel, samt kunna
driva och koordinera olika aktiviteter.
Kontakta: Carl Lundqvist, 08-573602 eller Anky Planstedt.
personal, 08-7571575. Ans. till KI/RSA/HPS Malmgren.

rJuktionsprocessen och vi deltar i alla större utvecklingsprojekt. Aktuella just nu är för AXE bl.a FMP3. U SP&, NCP. ny
APZ för Mobiltelefoni GSM, ADC och PDC och för transportnät SMUX-620/2500 och SDXC 4 / 1 . Arbetet innebär att
systemera och utveckla nya testmetoder och testprogram,
att bedriva programutveckling på både PC och arbetsstationer med bl.a. språken Pascal, C och C++. Samt att starta
upp provning av nya produkter i Sverige och utomlands, varvid en del resor kan förekomma.
Arbetet bedrivs i projektform och kräver självständighet.
Det ger en god kännedom om Ericssons produkter och möjligheter till ett stort kontaktnät inom koncernen. Lämplig
bakgrund är examen från tekniskt gymnasium elAete eller
teknisk högskola. Erfarenhet av objektorienterad programmering är meriterande.
Kontakta: Anders Stark, 08-7198624, Memo ETXS.ETXASSK, eller Linn Vadfors, 08-7194622, ETXS.ETXLIVA
Ericsson Telecom AB, Basic Technology, Kungens Kurva

Ericsson Radio Access AB, RLL-enheten. Kista

ENHETSCHEF - OPTOKOMPONENTER
PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
-SIGNALBEHANDLING
Du kommer att arbeta med specifikation av program- varuenheter, systemering av signalbehandlingsprogram- vara,
kodning av DSP assembler och skriva testspecrfika- tioner
samt utföra enhetstest.
Vi söker dig som är civilingenjör (E, F eller D) som har erfarenhet av signalbehandling, filteralgoritmer, DSP programmering och programvaruutveckling. Du bör ha vana av projektarbete. Du mpste ha lätt att samarbeta och förmåga att
förklara samt vilja dela med Dig av erfarenheter och problem.
Kontakta: Lars Karlsson, 08-7573275 eller Anky Planstedt,
personal, 08-7571575. Ans. till KI/RSA/HPS Malmgren.
Ericsson Radio Access AB, RLL-enheten, Kista

IMPLEMENTERINGSCHEF
Våra kunder kräver en allt kortare ledtid för implementering
av RAS-1000 system. För att åstadkomma detta skapar vi
en grupp som ansvarar för metodutveckling och installations/driftsättnings- kompetens. Du ska leda och utveckla
gruppen och tillsammans med denna utveckla metodik och
kokmpetens samt stödja implementerings- processen från
installationsförberedelser (Site Engineering) till acceptans
och arbete gentemot Ericssons lokalbolag och operatörer.
Vi söker en processtänkande civilingenjör med förmåga
att motivera och entusiasmera sin omgivning.
Kontakta: Tomas Svanfeldt, 08-7641636 eller Anky
Planstedt, personal, 08-7571575. Ans. till KI/RSA/HPS
Malmgren.

ETX/U/K, enheten för komponentteknologi, ansvarar för att
erbjuda i första hand affärsområde BX ett komplett produktionsanpassat och kvalitetssäkrat sortiment av elektronikkomponenter. Vi söker nu en enhetschef, eftersom vi behöver utöka verksamheten med en enhet för optokomponenter. Det blir Din uppgift, som enhetschef, att planera och
bygga upp verksamheten inom enheten. Arbetet innebår,
förutom att leda enhetens verksamhet, att karakterisera,
kvalificera/verifiera och dokumentera inköpta opto/elektronikkomponenter, såsom lysdioder, lasrar, PINWkxter, WDM,
optomoduler och optiska förstärkare. Arbetet sker i samverkan med utvecklingsprojekten, inköp, tillverkare och leverantörer.

Du kommer att leda en utvecklingsgrupp på cirka 15 personer som ansvarar för RF-konstruktion inom ANP.
Vi vill att du är civilingenjör med flera års erfarenhet av
RF- konstruktion i ledande befattning och goda personalledande egenskaper.
Kontakta: Jan Bohult, 08-7573563 eller Anky Planstedt,
personal, 08-7571575. Ans. tjll KI/RSA/HPS Malmgren.
Ericsson Microwave Systems AB, Mölndal

RADIOKONSTRUKTÖR
Sektionen arbetar med konstruktion av radiodelar i basstationer för digital mobiltelefoni enligt den japanska PDC-standarden. Vår kund är NTT - "Japanska televerket". Du får arbeta med konstruktion av HF-och MF-kretsar (sändare och
mottagare) för frekvensbanden 800 MHz och 1500 MHz. Vi
arbetar med CAD-verktyg. I våra produkter ingår även egenutvecklade ASIC's. I arbetsuppgifterna kan komma att ingå
att ansvara för samordning mellan konstruktion och produktion.
Vi söker ingenjör med erfarenheet av radiokonstruktion.
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ är meriterande.
Kontakta: Pär Mattisson, 031-672429, Memo EMWPMN,
Klas Arvidsson, 031-672506, EMWKAR eller MajBritt Arfert,
personal, 031-672651, Memo EMWMAT.
Ericsson Telecom AB. CU Supply & Distribution. Sätra

INGENJÖRER FÖR ACATDESIGN
Sektionen arbetar med att utveckla testmetoder och testprogram för produktionsprovning av AXE-, Mobiltelefoni- och
Transportnäts produkter. Testmetoden, populärt kallad
ACAT, används inom produktionen både i Sverige och utomlands. Arbetet spänner över både konstruktions- och pro-

Kontakta: Lars Bengtsson, 031-672596, Memo
ETXLABNeller Susanne Samuelsson, 031-672531, EHSSESN.
Ericsson Telecom AB. BU Switching and Network
Systems, AXE-provisioning LDC Access, TN

KONSTRUKTÖR AV
VERIFIERINGSSYSTEM
Vi är en expanderande enhet som ansvarar för konstruktion
av linjekort till ISDNoasaccess. Vi arbetar i projektgrupper
med hela konstnjktionskedjan, från kravställande till verifiering. Vi ansvarar även för delprojektledning i våra projekt.
Du kommer att få arbeta i ett team med utveckling av verifieringssystem. Idag arbetar vi i UNIX-miljö på HP-arbetsstationer. Vi ska starta utvecklingen av ett nytt system där vi
använder HP VEE som plattform.
Du bör ha några års erfarenhet av utveckling av verifierings-/testsystem. Personliga egenskaper som år viktiga är
initiativ- och samarbetsförmåga då vi anser att team- och
lagarbete är viktiga faktorer för vår fortsatta framgång inom
Accessområdet.
Kontakta: HansOlov Hallin, 08-7191231, Memo ETXT.ETXHOH eller Bo Danielsen, personal, 08-7191675, ETXT.ETXBODS.
Ericsson Telecom AB, BU Switching and Network
Systems, AXE-provisioning LDC Access, TN

HW-KONSTRUKTOR

Du har erfarenhet av komponentfrågor frånmaskinvarukonstruktion eller produktion och gärna erfarenhet av arbetsledning. Du bör ha gedigna kunskaper om optokomponenter, lätt för att uttrycka Dig i tal och skrift samt ha goda
kunskaper i engelska. Du är resultatinriktad, har helhetssyn
och ser positivt påförändringar. Du har förmåga att engagera människor, skapa ett positivt arbetsklimat och utveckla
Dina medarbetare.

Vi år en expanderande konstruktionsenhet som ansvarar för
konstruktion av linjekort till ISDN-basaccess. Vi arbetar i
projektgrupper med hela konstnjktionskedjan, från kravstållande till verifiering. Vi ansvarar även för delprojektledning i
våra projekt. Du kommer att få arbeta med både analog och
digital HW-konstruktion av ISDN linjekort i ett team av konstruktörer. Konstruktionshjälpmedel som vi använder är bl a
Saber och Vantage VHDL simulator.

Kontakta: Bengt Källbäck, 08-7197162, Memo ETXS.ETXBENK, Christer Lindberg, 08-7196286, ETXS.ETXCOL eller
Monica Kängstråm, 08-7196687, ETXS.ETXMOKM.

Du bör ha ett par års erfarenhet av HW-konstruktion.
Personliga egenskaper som år viktiga är initiativ- och samarbetsförmåga då vi anser att team- och lagarbete är viktiga
faktorer för vår fortsatta framgång inom Accessområdet.

Ericsson Radio Systems AB/Ericsson Microwave
Systems, Mölndal och Vänersborg

CHEFER B/DN TILL NETWORK MANAGEMENT PRODUCT DEVELOPMENT
Designcentret ansvarar för produktutveckling av management system inom BU BNS samt prod.utv.uppdrag för BU
SNSochERA/EMW.

Ericsson Radio Access AB, Filterenheten. Kista

CHEF FÖR RADIOGRUPPEN

samarbeta och har lätt för att uttrycka Dig på svenska och
engelska i både tal och skrift

Kontakta: Hans^lov Hallin, 08-7191231, Memo ETXT.ETXHOH eller Bo Danielsen, personal, 08-7191675, ETXT.ETXBODS.
Ericsson Telecom AB, Customer Services, Network
Verification & Certification. TB

CONFORMANCE TESTING
AV PROTOKOLL

1. SYSTEM MANAGEMENT BROADBAND Du kommer att
leda en enhet med systenledningsansvar för Network
Management lösningar inom Broadband Networks, som
skall arbeta med systemarkitektur, systemegenskaper och
produktplaner. Enheten kommer att starta med ett fåtal anställda för att under året växa till ett 10-tal personer. Du
kommer att samarbeta med övriga i Systemledningen på
Product Provisioning och med produktledningsenheter inom
BU BNS. Kvalifikationer Erfarenhet av att leda systemarbete och/eller kon struktionsarbete inom TMOS området. Du
får inte vara rädd att plöja ny mark och Du skall vara drivande och ha god samarbets- och kommunikationsförmåga då
arbetet innebär många interna och externa kontakter.

Conformance Testing är ett strukturerat sätt att certifiera
protokoll. Ericsson's kunder kräver att vi ska genomföra
oberoende certifieringar av framför allt egna.men även andra leverantörers protokoll. Vi bygger därför upp en grupp på
5 personer inom "Network Integration and
Certification'-NI&C-på enheten Costumer Services. Enheten
NI&C har ansvaret för System Integration i vilken
Conformance Testing kommer att spela en betydande roll.
Arbetsuppgifter: Lära sig samt följa utvecklingen av protokoll specifierade av ETSI, ITU etc, utveckla metoder för
Conformance Testing, certifiering av protokoll enligt definierad metodik, delta med Conformance Testing i Network
Integration projektsamt samarbeta internationellt med andra utvecklingsavdelningar.

2. PROJEKT MANAGEMENT BROADBAND Du kommer att
leda och utveckla en ny projektledningsenhet inom B/DN för
projektverksamheten inom bredbansområdet. Enheten skall
bemannas med duktiga projektledare som kan planera, driva och följa upp utvecklingsprojekt. Du skall se till att vår
förmåga att effektivt driva parallella projekt utvecklas. Du
kommer att samarbeta med BNS projektkontor med koordinering och rapportering mot huvudprojekten inom bredbandsområdet. Kvalifikationer: Erfarenhet av att självständigt planera, driva och följa upp utvecklingsprojekt. Arbetet
ställer krav på Din förmåga att skapa ett gott samarbete
med andra och leda personal mot uppsatta mål för att tillgodose marknadens behov. Du har erfarenhet av att diskutera
lösningar med uppdragsgivare och slutkunder med kundernas bästa för ögonen.

Förutom gymnasial 4-årig teknisk eller universitetsutbildning bör sökanden inneha generell telekomkunskap. Vi vär-

3. OPERATIONS DEVELOPMENT Inom B/DN skapas enheten Operations Development. Enhetens verksamhet omfattar för B/DN gemensamma aktiviteter inom områdena processer, metoder, hjälpmedel, kvalitetsarbete, relationer till
underleverantörer, bl.a. krav och tillgänglighet på plattformar samt licensfrågor. TSE-kontoret ingår också i dennaverksamhet Syftet är att effektivisera och på ett bättre sätt
hantera vad som år gemensamma aktiviteter inom B/DN
samt utveckla de synergier som finns mellan de olikaenhetema.
Då verksamheten skall ske med de andra enhetemas
medverkan ställer arbetet krav på att Du har lätt för att
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desätter kunskap inom t ex signalsystem CCITT -7. Intresse
för datorer är också en merit Du är positiv, öppen, metodisk, noggrann, pålitlig, samvetsgrann, tålmodig och självmotiverad. Du har egen drivkraft, förmåga att säka/hitta information och lösningar samt arbetar bra i team.
Arbetsupgiftema strävar efter att uppnå en position som
specialist inom Conformance Testing. Arbetsupgiftema ger
också möjligheter till resor då arbetet tidvis kommer att utföras i Sverige, på Ericsson's lokala bolag, hos telekomoperatörer och hos andra leverantörer. Baserat på tidigare utbildning och erfarenhet kommer personerna i teamet erhålla
nödvändig utbildning (kurser och on-thejob-training) för att
kunna uppnå önskad kunskapnivå.
Kontakta: Lars-Erik Blom, 08-7195722, Memo ETXT.ETXBLOM eller Jan giese, personal, 08-7199357, ETXT.ETXJG.

Ericsson Telecom AB, Business Training, Marievik

LÄRA UT MORGONDAGENS TEKNIK
Vi i teknikteamet jobbar med utbildning inom Ericssons teknik- och produktområden, både existerande och framtida.
Några exempel på sådana områden år: AXE 10, ATM,
Network Management, SDH, RAS1000, UniSwitch, CME20
och nya generationens AXE.Vi breddar vå r egen kompetens
inom nya teknik- och produktområden, vi använder våra kunskaper till att ta fram och hålla kurser inom "heta" områden, vi förmedlar våra kunskaper till hela koncernen och
dess externa kunder, vi håller våra kurser i Marievik, i
Sverige och i resten av världen. Några utvecklingsprojekt under 1995 är översiktskurs i ATM och SDH, kombinerad
Telecom- och AXE 10-kurs samt kurs om nya generationens
AXE. Vi är just nu åtta personer i teamet men behöver bli
fler. Vi har en bra sammanhållning och gillar att hitta på saker även utanför Marieviks väggar.
VI är till största delen civil- och högskoleingenjörer.
Välkommen att bredda Din kompetens och dela med Dig av
Dina kunskaper i ett glatt gäng med Team-anda!
Kontakta: Britt-Marie Swärd, 08-7196445 eller Micael
Narup, 08-7198601.
Ericsson Telecom AB, Competence Development Services,
Marievik, Design and Test Training

UTBILDARE
Team Testing och Team Design söker lärare. Du kommer i
början främst att utbilda installations-/funktionsprovare.
Utbildningen sker i Marievik och ibland på olika dotterbolag.
Förutom undervisning kommer du att arbeta i olika utvecklingsprojekt. Naturligtvis ger vi dig den utbildning du behöver.Om Du tycker om att förmedla kunskap och samtidigt
vill fördjupa och bredda Din egen kompetens kommer Du att
trivas hos "ss!
Kunskaper/erfarenheter från installations-/funktionsprovning eller programmering samt undervisning är meriterande.
Kontakta: Inga-Britt Broquist, 08-7193953, Memo ETXIBB
eller Per Lundblad, 08-7190802, ETXPLD.
Ericsson Mobile Comunications AB, Kista

TEKNIKUTBILDARE - MOBIL DATA
Affärsenheten mobil data utvecklar, marknadsför och säljer
system och accessprodukter för trådlös datakommunikation. Mobitex är idag den ledande teknologin inom mobil data, och våra system finns för närvarande i drift i 14 länder i
fem världsdelar. Inom teknikutbildningen arbetar vi idag

Nya regler för inbjudan till guldmedaljfesten
Fredagen den 2 december avhålls guldmedaljfesten i Stockholms Stadshus.Festens huvudpersoner är årets guldmedaljörer, d v s de som under året uppnår 30 års anställningstid inom Ericsson i Sverige.
Fram till och med 1990 inbjöds även alla tidigare guldmedaljörer vart femte år efter deras eget guldmedaljår. 1991 var antalet guldmedaljörer så stort att antalet återbjudna
medaljörer måste begränsas för att festen skulle kunna hållas i Stadshuset. Beslutet att
från och med 1991 inte längre bjuda in pensionerade guldjubilarer togs efter noggranna
överväganden och med djupt beklagande. Det övervägdes att lämna Stadshuset för en
större festlokal men bedömningen blev att traditionen att hålla festen i Stadshuset är
viktigare än att ge plats åt alla.
Antalet guldmedaljörer har fortsatt att öka och kommer att vara högt även under de återstående åren fram till sekelskiftet. Utvecklingen återspeglar koncernens expansion under 60-talet.
Med anledning härav har beslutats att från och med 1995 inte heller återbjuda de guldjubilarer, som fortfarande är i tjänst, till guldmedalfesten i Stadshuset.
Från företagets sida betonas vikten av att också i fortsättningen behålla kontakten med
trotjänarna. På Ericssons olika verksamhetsorter kommer inbjudan att gå ut till de guldjubilarer, som är i tjänst, till den middag som sedan 1992 hålls för de pensionärer som
uppnår 5,10 etc år efter året de fick sina guldmedaljer. Inbjudan skickas direkt från respektive företag.

Ericsson Business Networks AB i Karlskrona söker

CHEF TILL LOGISTICS COMPETENCE CENTRE
Vi är 75.000 anställda inom Ericssonkoncernen och verksamma i mer än 100
länder. Vi är mitt uppe i vårt mest spännande decennium någonsin. Vår samlade
kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.
Ericsson Business Networks AB - ett av bolagen inom affärsområde
Företagskommunikation och Nät — utvecklar, konstruerar och marknadsför

kompletta integrerade nätverk med avancerade produkter för tal, data, text och
video i fasta och mobila applikationer. Verksamheten inkluderar skräddarsydda
telekommunikationssystem som tillvaratar koncernens omfattande kompetens
inom nätbyggnad och projektering i kombination med Ericssons omfångsrika
produktportfölj och produkter från underleverantörer.
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MULTIMEDIA
HELA KURSEN PA HALVA TIDEN!
VARFÖR MULTIMEDIA SOM STÖD FÖR INLÄRNING?
Multimedia innebär att varje elev arbetar med ett interaktivt
multimediaprogram där eleven själv utifrån sina behov styr takten,
ordningsföljden och innehållet i detalj.
Boka tid när Du vill!
Du bokar själv in den tid som passar Dig bäst, Du behöver inte passa
ett speciellt kursdatum.

PRAKTISK INFORMATION
Öppna Dataskolans nya multimediastödda utbildning finns för
följande programvaror:
Windows 3.11, Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0, Access 2.0,
MS Project 4.0 och Sätt stil på Dina dokument (allmänna svenska
skrivregler och layout-tips).
De flesta programmen finns i både svensk och engelsk version.

Lär in på halva tiden!
Flera undersökningar både i USA och Sverige visar att man med hjälp
av multimedia lär sig på mellan 40 och 60% av tiden jämfört med
lärarledd utbildning.
Lärarstöd!
Under hela kursen finns en kunnig lärare tillgänglig som kan hjälpa
till och svara på Dina frågor.
Kunskapsgaranti!
Kunskapsgarantin garanterar att varje elev ges möjlighet att komma
upp till önskad kunskapsnivå - man väljer nivå (grund- eller
fortsättningsnivå) och får sedan med hjälp av det interaktiva
multimediaprogrammet och läraren öva tills man uppnått nivån - utan
annan tidsbegränsning än att det ska ske inom ett år.

För ytterligare information och kursbokning kontakta:
Öppna Dataskolan, tel 08-726 27 43, memo: ERI.EDT.EDTBOKAT
Öppna Dataskolan ingår i L M Ericsson Data AB. Vi utbildar
personal från samtliga bolag inom koncernen samt även externa
kunder.

SNART KOMMER HÖSTENS SCHEMA
DÄR KAN DU LÄSA MER OM VÅRT NYA KONCEPT
EFFEKTIVARE INLÄRNING SAMT OM ALLA VÅRA
ÖVRIGA KURSER.
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JOBB-NYTT
utan några heltids- anställda lärare. Lärare hämtas frän vår
utvecklings- och supportverksamhet- Kursutveckling ingår
som en del i produkt- utvecklingen. Arbetsuppgifterna kommer till stor del att bestå av bestå av kurshållning för interna och externa kunder. Du kommer också att arbeta med
pedagogiskt stöd både till lärare och kursutvecklare samt
fungera som kravställare mot utvecklings- projekten när det
gäller utbildning. Arbetet omfattar både standardkurser
samt framtagning och genomförande av specialsydda utbildningsprogram för våra kunder.
Vi behöver en person har utbildning och/eller erfarenhet
av både teknik och pedagogik. Erfarenhet från data- eller radio- kommunikation är önskvärt. Eftersom de flesta kurser
hålls på engelska i samband med åtagande i kundprojekt är
goda kunskaper i engelska ett krav.
Kontakta: Catharina Olin, 08-7570661, Memo ECSCJO eller Kristina Johnsson, personal, 08-7571449. ECSKRU.
Ericsson Components AB, BU Energy Systems, Kungens
Kurva

UTBILDARE
Vi söker dig som vill arbeta med att utveckla, planera och
genomföra utbildningar för våra kunder samt vår säljande
personal. Utbildningarna genomförs både hos kunder över
hela världen och i våra egna utbildningslokaler i Kungens
Kurva.
Eftersom ett stort antal utbildningsuppdrag genomförs
hos kunderna måste du trivas med att vistas i främmande
miljöer samt ha en förståelse för andra kulturer och traditioner. Du är målinriktad och har förmåga att lösa praktiska
problem även under primitiva förhållanden. Du har dessutom en förmåga att informera om avancerade tekniska system och funktioner på ett intresseväckande och pedagogiskt sätt. Du är ingenjör med inriktning el/tele alt. elkraft
samt har mångårig erfarenhet av praktiskt arbete med elkraft eller elektronikutrustning. Du kan uttrycka Dig obehindrat på engelska i tal och skrift. Kunskaper i spanska är
meriterande.
Kontakta: Urs Persson, 08-7216883, Memo EKALAP. Ans.
till EKA/K/P Anette Johansson, personal, 08-7217461,
EKAAJO.

DIVERSE
Ericsson Components AB, BU Energy Systems, Kungens
Kurva

INTERNATIONELLT
Ericsson Telecom AB, Global Product Line Management,
Network Intelligence, TN

BUSINESS STRATEGY AND MARKET
COMMUNICATION
Ericsson is the leader in IN (Intelligent Networks) for fixed
and mobile access networks, and intend to be the leader in
the future for allband Network Intelligence. Our goals include 100% yearly sales growth. Do you want to be a key peson in forming the Network Intelligence of the future? Do
you want to take part in the rapidly growing success today
of IN? You will analyse the market and formulate marketing
and pricing strategies and marketing messages for existing
and near-term products business for profits, and analyse
and formulate strategies for investments in the development of the products of the future. You will work with product planning coordination and external and internal sales
and purchasing agreements. You will work with IN - Network
Intelligence for all types of access and all bandwktths. You
will work with Ericsson products as well as sourced products, and products developed in cooperation with other
companies, products based on the AXE platforms as well as
general purpose computer platforms.
Interested? We are looking for three highly motivated
persons, who enjoy a dynamic business environment.
Contact Anders Hultgren, 08-7197090, Memo ETXT.ETXANHU or Ewa Brandt, personnel, 08-7198289, ETXT.ETXEWAB.
Ericsson Ltd, Hong Kong

PROJECT MANAGER
We require a Project Manager to manage a very (aggressive
and) ambitious roll out for a new network in Hong Kong,
comprising intially of 1MSC, 1BSC and 40 RBS 205 base
stations. Reporting to the Operations Manager the Project
Manager will handle the day to day activities. coordination
of staff tools, transportation etc. and be the maininterface
to the customer. The initial period is 5 * months starting
2nd half May with a possiblity of extensions into the future.
The candidate should have previous experience inmanaging large projects and ideally should possessknowledge of
cellular systems preferably in theCME20 field.
Contact: Simon Murray, +852 28807883, Memo EHKSIM
or Hans Falk, personnel, 08-7571402, ERAHFA.

GRAFISK DESIGN/PRODUKTION
Ericsson Telecom AB, CU Basic Systems, TN
Till vår enhet för intern och extern information söker vi dig
som ska ansvara för grafisk design och produktion avtrycksaker, OH-bilder etc. Till din hjälp har du enMacintosh DTP.
Du kommer även att delta i övrigtförekommande arbete vid
enheten.
Du har flerårig erfarenhet av liknande arbete och goda
kunskaper om repro och tryckning. Goda kunskaper i engelska är ett krav, i spanska är meriterande. Du är noggrann
och stresstålig.
Kontakta: Lars Björkström, 08-7216232, Memo EKALBJ.
Ans. till KK/EKA/K/P Anette Johansson, personal, EKAAJO.

Business Units and MLCs within BX and BR and also in our
own customer contacts. The responsibility also includes to
actively promote and maintain an Ericsson global AXE 10
Platform Product Management Network.
A basic knowledge of the AXE 10 system but more important a business and customer orientation are of utmost importance.
Contact Agne Jönsson, 08-7195089, Memo ETXT.ETXAJN
or Mats Bjertöv, personnel, 08-7199675, ETXT.ETXBJEL.
TeWndustria Ericsson S A , Mexico

EXPERIENCED TROUBLE SHOOTERS
We are looking for experienced trouble shooters to work in
TAC2, the Technical Assistance Center for CMS 8800
(AMPS/f>AMPS) in Latin America. The markets worked with
are Argentina, Brazil, Colombia, Cuba, Curacao, Costa Rica,
Equador, Mexico, Venezuela, Uruguay, El Salvador. TAC2 is
located in Mexico City. The type of works done at TAC2 are
providing emergency support, TR handling, consultation,
ISP, market modifications of software, verification of market
specific functions and introduction of new products.
The requirements on candidates are excellent knowledge
of solving software errors in AXE, minimum B.SC., good AXE
system knowledge, if possible previous experience of CMS
8800 and good knowledge in Spanish(/Portugese)/English.
Contact: Claes Nilsson. +52 5 726 2383, Memo
EMR.EMRCLAS.

Basic Systems Product Management Unit (FJX/TX/X) is responsible for the product management of the AXE 10
Platform. We have now an open position as Market
Communication responsible. As Market Communication responsible you will be responsible for creating communication programs and to support the product managers by designing professional and commersially attractive products related communication material. This material is used by

PENSIONÄRSFÖRENINGEN
Kommande program:
30 maj kl 08.00 GÖKOTTA
samling utanför Zinkensdamms T-.stn.
En kort promenad till Lundagatan. Alla tar
^•BEMrsual
själva med sig matsäck och dryck och ev.
något att sitta på. Vid regn inställes gökottan.
Ej föranmälan.

ERICSSON

^
13 juni

kl 14.30 SAMKVAM MED DANS
TN Gröna matsalen. Tag linje 14 till T-stn
Telefonplan. sedan 10 min promenad till
Tellusborgsvägen 83-87. Ej föranmälan.
kl 12.30 BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN
adress Frescati. Resväg: Tunnelbana linje 23
till Universitetet. Samling i T-banehallen
kl 12.30. Kostnad 60 kr.
Bindande anmälan sker gneom inbetalning
till PF-s post- eller bankgiro samt på kansliet
från 16 maj till 9 juni. Begränsat antal
deltagare.

NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA.
ÅRSAVGIFT 50 KR. Medlemskap är obligatoriskt för deltagande i aktiviteterna. Medlemsavgift kan sättas in på pg 722424-9 eller bankgiro 5745-9539 eller betalas kontant på föreningens kansli HF/Tornet 2 tr rum 2207. Öppet tisd och torsd kl 09.00-12.00.
Tfn 7191877. Kansliet är stängt 15 juni till 31 juli.

The main business segments are Public safety, industries
and airports. Your field of activity will be broad, comprising
all technical aspects of our advanced systems. You will be
responsible for the technical parts of our commercial bids.
You will be placed in Riyadh or in Kuwait City.
You should have a Masters degree in engineering and
have a genuine interest in marketing. Previous experience
of complex system engineering is a requirement. You
should be fluent in English, both in speech and in writing.
Contact Anders Gråtorp, 08-7570889, Memo ECSAGER,
Ulf Borison, 08-7571580, ECSUBN eller Eva Jansson, personnel, 08-7571459, ECSEVAJ.
Ericsson Radio Systems AB, BU Cellula Systems,
American Standards, (RMOA), Kista

CUSTOMER TECHNOLOGY
PARTERNSHIP MANAGER
We offer our customers solutions for the PCS networks in
800 and 1900 Mhz based on the D-AMPS standards. For
the unit Customer Technology Partnership within the sales
and market organization we need persons that will take responsibility for Technology Partnership with major customers. The responsibility includes technology seminars with
the customer, preparation of market message, joint activities with the customer in definition of D-AMPS applications.
Experience of marketing, product management and/or
system design is necessary. The work requires international
contact and travel.
Contact Janez Skubic, 08-7571750, Memo ERAJASK or
Karin Enberg, 08-7541786, ERAKEG.

STRATEGIC PRODUCT MANAGERS

Ericsson Ltd, Burgess Hill. England

CMS40 - PCS1900 - APPLICATION
CMS40 is expected to become one of the main cellular systems in north and possibly south america. The new
Strategic Product Management unit LX/J with RMOG is responsible to convert market demands into product requirements towards R&D units. You will be working with product
strategy and product plans. You will have contact with Local
Product Managers, design depatments and customers in
the field. You will be responsible for coordination between
different CMS40 - nodes, development of old and new applications areas and for coordination of Local and Strategic
Product Management Forum. Our Local Product Managers
are from US, Canada and Latin America.
You have at least M.Sc. degree or equivalent and a few
years experience from Telecom. Knowledge from US market
is a plus. You are analytical, open minded, visionary, can
work under pressure and are willing to travel. You have
good written and oral communication skills especially in
English. Your ability to organize is important.
Contact: Ali Pourtaheri, 08-7573365, Memo ERAAPI or Erik
Thorén, personnel, 08-4044959, ERAERTH.
Ericsson Mobile Communications, Lund

PRODUCT PLANNING
Du kommer att vara medansvarig för produktplanering i
Region Europa. Dina arbetsuppgifter blir bl a att inhämta
produktkrav och genomföra produktutbildning hos kunder
och distributörer. Du kommer även att kommunicera produktkrav till produktledningen och fortlöpande förse säljavdelningar och externa kunder i Region Europa med produktinformation.
Du har akademisk utbildning och erfarenhet från marknadsföring av konsumentvaror. Du har en kommersiellt inriktad personlighet och en grundläggande teknisk förståelse. Det är en fördel om du har goda kunskaper om och
erf.av våra produkter. Utlandsresor förekommer i tjänsten.
Kontakta: Ulf Richeberg, 046-181080 eller SO Jönsson,
personal, 046-181400.
Ericsson Mobile Comunicatlons AB, Kista

7 juni
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Ericsson Radio Systems AB, Kista

MARKET COMMUNICATION - AXE-10
PLATFORM

Kontakten nr 8 1995

BUSINESS ORIENTED
SYSTEM ENGINEER - MIDDLE EAST
Market operations Europe, Middle East and Africa within business unit Private Radio Systems seeks a qualified system
engineer, interested in working a period in the Middle East.
We market and sell EDACS, the worlds most advanced land
mobile radio system. The system is fully digital and can
handle voice, encrypted voice and data communications.

IMPLEMENTATION ENGINEER
To work primarily on MD110. Responsibilities include order
engineering, customer data assistance/collection, equipment room (customer) planning, material specification, customer care throughout implementation, installation, testing,
load/commissioning, bring into service etc. The engineers'
objective is to ensure products are implemented in a manner and within timescales, that meet the customers' needs
and result in their total satisfaction. Responsibility for a project begins at the point of order and ends at handover to
the local Service Operation. You shall communicate with the
customer on an ongoing basis to keep them informed and
ensure they are satisfied with the final outcome and receive
notification of implementation requirements from the regional centre and with other local engineers, prioritise activities and plan the workload. Liaise with customers to understand their requirements and plan appropriate methods and
timescales for implementation, identify all installation equipment required and delivery timescale per project and supply the specifications to appropriate personnel for ordering.
Essentioal is recognised tetecomms apprenticeship and
five years' experience in the telecomms industry. Desirable
is HNC in telecomms, installation or equivalent apprenticeship. Five years' experience (specifically related to the telecommsindustry) in Project engineering, installation and/or
service. Experienced in PABX systems ond their market environment. MD110, ACP1000, ERIPAX or IDNX experience
would be beneficial.

Contact: Kirstie Free, personnel, Memo ETLKEFE.
Ericsson A/S, Norge

20 LEDIGE STILLINGERI NORGE
Ericsson i Norge har sterk vekst i antall oppdrag til sitt design center, og skal nå ansette 20 nye utviklingsingeniörer
innen mobil datakommunikasjon. ETO har ansvar for utvikling av datatjenester i Ericssons mobilsentraler innen alle fire produktlinjene GSM, PDC, PCS-1900 og D-AMPS.
Oppgavene omfatter utvikling og oppfölging av produktene.
Kjennskap til kommunikasjonstjenester, protokoller og utviklingsmetoder for sanntidssystemer er önskelig.
Arbeidsoppgavene vinkles inn mot funksjonene
programvare- og systemutvikling, test og kundestötte eller
metodeutvikling. Relevant utdanning er ingeniör, sivilingeniör eller tilsvarende.
Noen av stillingene er plassert ved ETOs teknologisenter
i Arendal, andre er ved bedriften i Asker utenfor Oslo.
Kontakta: Geir Bråten, +47 37051737 eller Björn
Tellefsen, +47 37051456 (Arendal). Espen Skare, +47
66841370 eller Terje Röd, +47 66841946, (Asker).

Detta gäller Dig som varit anställd i
företaget i 10, 20, 30 eller 45 år!
För att Du skall vara säker på att få förtjänsttecken i år, var god
kontrollera med Din personalavdelning att Du finns registrerad med
rätt anställningstid.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Events

RONTAKTEN

Posttidning A

Ericsson, HF/LNIE/A, Rum 811051,126 25 Stockholm

Dra ej ur
kontakten!

V

__

i Erling är anställd vid Ericsson i Söderhamn och ägor några Ericsson-aktier, Han skulle vara vHMg att lina ut sin cykel
till Biörn Svedberg...

Se hit, Björn Svedberg.
Du kan få låna en cykel!
Dr Björn Svedberg, ordförande i
Ericssons styrelse, valdes till
ordförande också på bolagsstämman onsdagen den 10 maj.
Jan Erling,45 , projektledare
för industralisering på Ericsson
i Söderhamn, kom till stamman
på sin fritid i samband med en
tjänsteresa till Stockholm. Han
äger några aktier.
Kontaktens tillfällige medarbetare hittade
Jan i den stora publiken och bad honom att
låta läsarna ta del av hans personliga uppfattning om stämman. Det visade sig vara
en god idé.
Således behöver en av landets ledande
industrialister, nämnde Björn Svedberg,
aldrig bli utan transportmöjligheter. Jan
Erling sa, bland mycket annat, följande:
- Det är kul att lyssna till hur styrelsens
ordförande hanterar frågor och kritik i de
här sammanhangen. Han är den typ av
människa som jag gärna lånar ut min cykel till!
Men låt oss nu få struktur på det här referatet i den goda anda och med det kvalitetsmedvetande som utmärker denna koncern.

Anställd sedan 1971
Jan Erling anställdes på Ericsson i Söderhamn 1971. Han kom då direkt från skolan där de senaste fyra åren tillbringades
på e 1-tele linjen. Att det blev just Ericsson
var ingen slump. Pappa Uno pensionerades som fabrikschef på Ericsson i
Söderhamn 1980. Också han var med på
stämman av personligt intresse.
Jan är gift med Inga, sjuksköterska.

Tillsammans har de sönerna Henrik,15
och Johan. 13. Båda sköter sig i skolan.
Familjen har sedan 1979 en femrumsvilla med gillesstuga. De har också en
sommarstuga i fagra Humlegårdsstrand.
Jans favoriträtt är oxfilét. Den ska serveras med råstekt potatis. Fritidsintressena
är två. Fotografering och att vistas i skärgården.
Nu åter till årets bolagsstämma. Jan var
där för femte året Innan stämman inleddes anförtrodde han:
- Jag vill höra vad företagsledningen
har att berätta. Hur den ser på Ericssons situation. Jag vill veta hur sedan jag och mina 78 000 arbetskamrater kommer in i bilden. Jag vill ha en vidgad syn på företaget.
Föreligger det några hot? Gör vi ett gott
resultat första kvartalet? Har vi produktionsresurser för allt det vi säljer och kan
sälja?

Antecknar
Stämman inleds och Jan lyssnar intensivt.
Han väger en penna i handen. Det första
han skriver ned är "orderingången 1995".
Efter 22 minuter har han fyllt en A 4-sida
med anteckningar. Han börjar på en ny.
Kontakten tjuvtittar i Jan anteckningar.
Där står bland annat att utdelningen höjs
från 4:50 till 5:50. Där antecknas också en
split 4/1. (Jan såg mycket nöjd ut när han
gjorde just de anteckningarna.)
Efteråt uttalar han sig gärna. Han är speciellt nöjd med två saker:
För det första att cheferna för de två
största affärsområdena - ERA och ETX
på Ericsson-språk - själva fick presentera
sin affärsområden:
- På tidigare stämmor har bara de två
högsta cheferna informerat, berättar han.

För det andra att presidiet klarade frågorna från aktieägarna så galant:
- Det är nästan så att jag tycker det är
synd att det inte blev fler frågor.
Om sin egen roll i organisationen är han
blygsam, men samtidigt stolt. Säger:
- Vi som står för krafttillförseln svarar
för en mycket liten del av omsättningen.
Men det är förstås vi som står för kraften.
Stämman är slut. Gräddbakelserna har
inte hunnit surna. Jan ska åka hem till en
bekanting i Stockholm.

Bästa minnet, och värsta
Han avkrävs då av Kontakten sitt bästa,
respektive värsta minne från anställningsåren inom koncernen. Det bästa kommer
snabbt:
- Det är två projekt som ledde till spännande resor.En till Mexiko 1990 och en
till Spanien åren '91 och '92. Hur skulle
det se ut där våra produkter skulle tas
emot och vilka rejäla möjligheter kunde vi
ge dem? Det var mycket givande.
Inför det hemskaste minnet tvekar han
länge, men så kommer det:
- Jag skulle på en mycket viktig tjänsteresa till Stockholm den 3 november 1992.
Halkade utanför min egen husknut och
satte mig på foten. Den bröts. Det blev
operation redan dagen därpå. Sex veckor
med gipsad fot. Två månaders sjukskrivning. Detta när det var som allra mest att
göra och allt var förberett för resan. Men
när kommer en olycka lämpligt?
Ja, säg det Jan! Och du, Björn Svedberg,
kanske ska klippa ur den här sidan. Behovet av en hoj kan komma plötsligt!
Text: Sigvard Lindström
Bild: Peter Nordahl

i lever i en tid som alltmer präglas av otrygghet. Våld har blivit ett alltmer vardagligt inslag
i våra liv. Rån och överfall blir inte
längre tidningsrubriker. Om du undrar
varför jag tar upp det här, så ska jag genast berätta varför. Häromveckan hade
jag förmånen att göra en liten tripp
bakåt i tiden. Jag besökte lilleputt-landet Island. Där, mitt ute i Atlanten, mitt
emellan Amerika och Europa, lever
265.000 personer ett liv som lätt för
tankarna bakåt till drakskeppens och
Eddans tid.
Jag inser att två dagars besök inte
räcker till för någon heltäckande analys
av hur det står till i det isländska samhället. Hade det inte varit för en liten,
men ganska upplyftande, händelse, så
skulle jag aldrig ha varit så övertygad
idag om att islänningarna alltjämt är relativt förskonade från den osäkerhet de
flesta av oss andra lever i.
Vi var ute och tittade på radiobasstationer. I Reykjavik har Postur och
Simi, det isländska televerket, varit så
fiffiga att de placerat ett par av stationerna uppe i stadens två högsta kyrktorn. Våra isländska värdar tyckte vi
var värda utsikten och tog oss med upp
i dem båda.
På väg upp för stegarna i det allra
högsta tornet passerade vi en annan installation från Ericsson. Det var Reykjavikpolisens basstation för polisradion. Jag stannade till i häpnad och insåg på ett ögonblick att Island allt inte är
något dumt land att bo i. För radiosändarna fick sin kraft via ett vanligt vägguttag. På kontakten hade någon skrivit
med spretiga men tydliga bokstäver:
"Var snäll, drag ej ur kontakten!"
Undertecknat "Reykjavikspolisen".
Visserligen var det inte helt lätt att ta
sig upp hit, ett par våningar ovanför
den plattform som turisterna kunde nå
med hiss. Men ännu längre upp, där
NMT- och GSM-stationerna stod,
fanns det gott om sedvanligt turistklotter: "Anders E var här 1 mars 1994",
och så vidare.
Den dag Stockholmspolisen skulle
våga visa den icke höjdrädda allmänheten samma förtroende skulle jag kanske kunna tänka mig att flytta tillbaka
till huvudstaden. Tills dess bidar jag
min tid i det idylliska Mariefred. Polisen där heter Lennart och håller till i en
röd liten stuga vid torget.

