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Bredband
till Italien
Tillsammans med två andra företag har Ericsson tagit hem en
viktig order på bredbandsnät
från Italien. Ericssons andel av
projektet är värt mer än en miljard kronor.
_
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Unga män
på Ericsson
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Vilka är vi egentligen som arbetar på Ericsson? Hur gamla är
vi? Vilken typ av jobb har vi?
Hur länge har vi jobbat i företaget? Kontakten presenterar senaste data ur företagets personalstatistik.
^

Satsning på
multimedia
I samarbete med datajätten Intel
lanserar nu Ericsson Business
Networks ProShare - en avancerad lösning för multimedia.
Den ingår nu som en del i produktfamiljen Consono, där företagsväxeln MD110 är den
viktigaste produkten.
ö

Nytt rekord
i drakrodden
Årets drakbåtsrodd i samband
med Vattenfestivalen i Stockholm slog alla rekord. 1.200 lag
deltog, varav 135 från Ericsson.
Ett damlag från Ericsson
Components kom tvåa totalt i
den så kallade Ladies Cup.
Örtendahl Enterprises från
Ericsson Telecom vann tävlingen "Best in Show" för sitt framträdande och sin satiriska hejaramsa.
_

5

.

Här är gänget som jobbar i Ericssons mest avancerade fabrik - den så kallade sub-my fabriken i
Kista. Där tillverkas det allra senaste inom mikro-

Foto: Anders Anjou

kretstekniken under oerhört höga krav på säkerhet och kvalitet. Krav som innebär att det inte
finns utrymme för några mänskliga misstag.
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Inom några få år kommer allt större informationsmängder att passera genom defiberoptiska kablarna i allt högre hastigheter. Men för att tekniken ska tas i bruk krävs mer användarvänlig teknik som kan nyttjas inom fler områden samt
låga priser. För att nå bra resultat i forsknings- och utvecklingsarbetet krävs därför också ökad samverkan. Det är några lärdomar som kan dras av en presentation av pågående forsknings- och utvecklingsarbete inom mikroelektronik.

Tekniken som banar väg för
det fiberoptiska samhället

F

ramtiden är mikroelektronik
var rubriken för ett halvdagsseminarium nyligen. Olika praktiska resultat från de pågående
forsknings- och utvecklingsprojekten vid Ericsson Components olika
forskningscentra inom presenterades.
Bernt Ericson, forskningschef inom
Ericssonkoncernen, delade seminarierubrikens budskap, men pekade samtidigt på
de utmaningar som företaget står inför.
Enligt honom måste nya produkter och
tjänster inom mikroelektronik uppfylla
flera villkor: hög komplexitet, låg energikonsumtion, mindre storlek, integrerad
teknologi och låga kostnader.
- Kostnaden kan bara reduceras med integration. För att nå framgång krävs även
att tekniken är användarvänlig, för vår
marknad kommer allt närmare slutkonsumenten, sa Bernt Ericson.
Han ansåg även att utvecklingen av ny
teknik kräver flera partners. Som en jämförelse pekade Bernt Ericson på att designtiden för exempelvis nya generationer
av mikroprocessorer alltjämt är fyra till
fem år. För att snabbare nå fram krävs fler
viktiga partners.

Högskolorna en viktig tillgång
Lars-Olov Eriksson, CadLab Research
Center, instämde och pekade på högskolor
som en viktig tillgång.
- Våra konkurrenter avsätter stora resurser till samarbetsprojekt med den akademiska världen.
Han förutsåg också en utveckling inom
mikroelektronik som förebådar en ny form
av data.
- Det går att ersätta mjukvaror med mer
flexibla hårdvaror som ger flera funktioner. Eventuellt kan detta även ge generella
hårdvaror med många användningsområden.
Lars-Olov Eriksson ansåg att den snabba expansionen inom telekommunikation
är en drivande kraft bakom utvecklingen
av metoder och verktyg för mikroelektronisk design. Han definierade Europa
som en telekommunikationskontinent och
konstaterade att Europa ligger långt fram i
CAD-utvecklingen, men varnade samtidigt för att många konkurrenter är mycket
aktiva inom området.
- Det finns därför ett behov och stora
möjligheter till internationell samverkan,
sa Lars-Olov Eriksson och nämnde bland
annat de program som EU finansiserar.

Effektivisera inköpen
Samverkan, men på ett annat plan, var även
en fråga som Gunnar Björklund, Mere,
Microelectronic Research Center, berörde.
- Värdet av Mercs resurser ökar i kontakt med andra enheter inom Ericsson.
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Inom Ericsson Components pågår forskningsprojekt som ska möjliggöra framtidens IT-samhalle. där information överförs i hög hastighet
genom fiberoptiska kablar. - För att nå framgång krävs att tekniken är användarvänlig. Vår marknad kommer allt närmare slutkonsumenten, sa Ericssons forskningschef Bernt Ericson, t h, vid ett seminarium nyligen. Här i samspråk med Gunnar Björklund, Mere.

Ett konkret område som skulle kunna
utvecklas enligt Gunnar Björklund är inköpen och kontrollen av kisel som används för produktionen mikroelektroniska
kretsar etc.
- Idag har vi tio olika leverantörer av kisel. Vi bör göra effektivare inköp av kisel
för alla de behov vi har. Om det finns en
gemensam "kontroll" av kvaliteten på kisel kortas tiderna till marknaden.

Viktiga strategiska beslut
Nianxiong Tan, också från Mere, redovisade de visioner som finns inom enheten,
men betonade även att utvecklingen är beroende av att viktiga strategiska beslut fattas.
- Hur ser det ut om fem år ? Det beror på
vad vi gör och med vem, sa Nianxiong
Tan.
En viktig resurs i Mercs arbete är det
samarbete som etablerats med Standforduniversitetet.
- Samarbetet med The Center för Integrated Systems vid Stanford Univercity i
Kalifornien skapar nya kontaktytor. Det
ger oss ökade möjligheter att ha ett snab-

bare utvecklingsarbete, sa Torkel Arnborg, MERC.
Redan i början av hösten kommer
Ericsson få besök från Stanford. Samtidigt
har medarbetare möjlighet att besöka
Stanford och ta del i de projekt som pågår.

Optisk överföring
Kåre Gustafsson från Mirc, Micro Interconnect Research Center, beskrev därefter
några av de pågående projekten inom sitt
område.
- Optisk överföring och kommunikation
istället för elektronisk är ett centralt forskningsområde för Mirc. En stor del av utvecklingarbetet som Mirc bedriver sker i
samverkan med externa partners genom
EU-projekt.
I ett av projekten är målet att ta fram en
mycket billig teknik för optisk internöverföring av information. I detta projekt samarbetar Mirc bland annat med BT, Telefonica, Bell Northern Research, Philips och
Bull.
Mirc koordinerar även högskoleforskning inom mikrobysättsområdet, bland annat genom samarbetsprojekt mellan sven-
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ska högskolor och svensk industri där
högskoleforskningen finansieras av Nutek. Även detta projekt syftar till att ta
fram billiga optoelektriska moduler.
Just möjligheterna inom fiberoptik var
något som Per Andersson och Per-Olof
Sahlén från Forc beskrev i sina föredrag.

Prata via digital video
- Snart pratar vi inte itelefon, utan vi kommer prata via data. Inom tre till fem år
kommer digital video, ISDN etcetera att
finnas i stor omfattning, sa Per Andersson.
Detta kräver naturligtvis att inte bara att
utrustningen som används utvecklas och
blir alltmer integrerad. Även överföringskapaciteten måste utvecklas och det är i
det sammanhanget som fiberoptikens utveckling blir allt viktigare.
- Idag kan vi göra överföringar via fiberoptik med 2,5 Gigabyte per sekund.
Inom tre till fem år kommer det vara möjligt att arbeta med 10 Gigabyte per sekund. Detta ställer stora krav på valet av
material, sa Per-Olof Sahlén.

Lars Bäck
Foto: Anders Anjou
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Digital HiNote Ultra. A4. 1.8 kg.

Man kan aldrig vara
för l i t e n eller

för kraftfull.

DrGITAL INTRODUCERAR HINOTE ULTRA.

Regeln är ju att om en notebook är tillräckligt liten är den

Show genom Sverige. På följande platser fir både åter-

inte tillräckligt kraftfull. Och om den är tillräckligt kraftfull

försäljare och kunder tillfälle att bekanta sig med Digitals

är den inte tillräckligt liten.

breda och kompletta PC sortiment:

Undantaget är Digital

HiNote

Ultra. En liten notebook med en
stor hjärna.
Den ger dig en i486' processor med
en hastighet på 33,50 eller 75 MHz,
hårddisk på opp dl 528 MB och RAM upp till 24 MB.
Du kan välja mellan monokrom, DSTN eller TFT skärm,
ergonomiskt tangentbord, det senaste lithium ion batteriet,
plats för två PCMCIA kort, löstagbar diskettdrive gömd
under maskinen och infraröd kommunikationsport. Allt i en
notebook som bara väger 1,8 kg och är 3 cm tjock. Så du fir
inte heller ont i ryggen.

n TILLFÄLLEN A n SE OSS 1 VERKLIGHETEN

HiNote, HiNote Ultra, Venturis, Celebris, Prioris; allt från
marknadens lättaste bärbara till de kraftfullaste servrarna.

Stockholm,
Scandic Järva Krog
Västerås,
Scandic Hotel

Jag/ vi

Måndag 28 augusti
Tisdag 29 augusti

Linköping,
Scandic Hotel

Onsdag 30 augusti

Växjö,
Scandic Hotel

Torsdag 31 augusti

Karlstad,
Scandic Hotel

Måndag 4 september

den
Faxanmälan skickas till 08-757 5201
Ericsson Computer Products.

Göteborg,
Gothia Hotel
Malmö,
Savoy Hotel

Tisdag 5 september

Vid ev frågor v v ring 08-757 5200

Onsdag 6 september

Ericsson Computer Products.

Luleå,
Scandic Hotel

Tisdag 12 september

Umeå,
Scandic Hotel

Onsdag 13 september

Sundsvall,
Scandic Hotel

Torsdag 14 september

Falun,
Scandic Hotel

Fredag 15 september

Tillsammans med Ericsson Computer Products, en av
Digitals auktoriserade PC distributörer anordnas en Road

kommer till

På samtliga platser gäller klockan 13.00 - 16.00.

Inte! Inside Processor logon tillhör Intel Corporation. Digital och Digital logon tillhör Digital Equipment Corporation.

Your Global hhrtnerfor the 21st Century

Vårt behov av att mäta är omätligt.
Människan har alltid mätt och jämfört. Vid
varje möte uppskattar vi styrka, storlek, värde
och förmåga att påverka. Det ger oss information som talar om hur vi ska förhålla oss
till världen och hur den kommer att förhålla
sig till oss. Bedömningar som blir grunden
till hur vi agerar.
I årtusenden räckte det med vad vi
uppfattade med våra sinnen. Med det som
grund kunde vi driva utvecklingen framåt.
Men sen industrialiseringen tog fart på allvar
har vi fått ta alltmer hjälp av tekniken.
Idag är mätning och provning inom
industrin en starkt specialiserad verksamhet
i nivå med eller till och med lite före övrig
teknikutveckling. När nya vägar provas, är

—

testsystemen redan utvecklade för att kunna
mäta att det nya fungerar som det är tänkt.
Där, på några av de tekniskt mest avancerade områdena, arbetar vi på Anritsu Wiltron.
Vi mäter och provar inom mobiltelefoni,
optoteknik, digitaltransmission och mikrovågsteknik.
Internationellt är vi väletablerade. I år,
1995, är det jämt 100 år sedan Anritsu
grundades i Japan. Inom mobiltelefoni har vi
mycket stora resurser. Vi täcker in all testning
från utvecklingsarbete över produktion till
underhåll, från basstationer till telefoner.
I allt vårt arbete försöker vi låta våra kunders
behov styra vår utveckling. Det fick oss bland
annat att utveckla en testutrustning för

mobiltelefoni som mäter på alla huvudområden, GSM, DCS 1800, PCS 1900,
DECT, CT2, PDC, NADC, PHP och
TETRA, även om det inte var den enklaste
lösningen.
I Sverige är vi nya som eget företag och
förhållandevis små. Så små att vi måste vara
lyhörda för alla kunders önskemål. Att vi
måste värna Uka mycket om att både stora
och små kunder får bra lösningar och service
i framtiden.
Ring oss om ni vill veta mer om Anritsu
Wiltron! Mät oss och jämför vår styrka och
förmåga.Vi vet att mäta rätt skapar omätliga
möjligheter för oss båda.

•

# * *
Bilden visar bara ett mycket begränsat urval av Anritsu Wiltron's produkter.
Ni väljer mellan modeller för stationär användning, för mobilitet ute på
filtet eller kombinerade funktioner, alla med höga krav på precision.

Du kan alltid nå oss. Enklast är att du kontaktar oss på telefon
eller telefax. Vår adress är: Jägerhorns väg 19, Box 247,
127 25 Skärholmen. Tel. 08 - 740 58 40, fax 08 - 740 48 00.

/Inritsu
Wiltron

NYHETER
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Components knep
silvret i drakrodden

Italien köper
bredband
Ericsson har tillsammans med
de två italienska företagen
Marconi och Tratos tecknat ett
kontrakt med Telecom Italia på
ett bredbandsnät. Kontraktet är
värd 1,5 miljarder kronor, varav Ericssons andel är ungefär
tre fjärdedelar.
Bredbandsnätet ska utgöra
stommen i Italiens elektroniska
motorvägar och göra det möjligt för Telecom Italia art erbjuda sina kunder avancerade multimediatjänster.
Det bredbandssystem som
Ericsson ska leverera är baserat
på en nätarkitektur där både fiberoptisk och koaxial teknik
används. Utrustningen kommer
från Ericsson Ray net i USA.

Det var stor dramatik
och folkfest på den ärliga drakbåtstävlingen under Vattenfestivalen.
Preko Print AB från
Gröndal i Stockholm
knep första platsen på
den smått fantastiska tiden 1.00.60 min. Bästa
Ericsson-bragden stod
dambåten Queens
Bender för som tog andra platsen i sin klass i
hård kamp med ICA,
Lidingö.
Avslutningen på Gröna
Lund blev en folkfest
utan like, där Ericsson
Telecom stal scenen genom att vinna tävlingen
Best In Show.
Tävlingen i Karlbergskanalen
blev den fest som många hade
koppats på. Många tusen åskådare hade sökt sig dit i det vackra
vädret för att heja på sina idoler
och för att njuta av den välregisserade tillställningen. Hela 1200
farkoster kom till start, där inte
mindre än 135 båtar gick under
Ericsson-flagg.
Valbo Musikkår spelade, Berit
Westman och compani delade ut
gratispannkakor och Leif Bölke
höll i trådarna från scenen.
Bland dom Ericsson-anställda
som dåsade på gräsmattan denna
varma eftermiddag fanns Eva
Westroos från Ericsson i
Söderhamn. Hon hade rest ned
till Stockholm för att se sina
kompisar från Ericsson Telecom
i Nynäshamn paddla.
- Det är roligt att se på paddlarna och att gå runt lite och kolla in folk, sa Eva.
Från Söderhamn var också
Maria Rohdin och Linda Ericsson som ansåg att det bästa med
drakfesten var doppet i kanalen
efter tävlingen. Hur det gick ?
- Jo vi kom i mål, konstaterade
Maria.

Festligt
Många av dom tävlande passade
samtidigt på att ordna det lite
festligt för sig efter tävlingen.
Bland dom fanns Mattias Isakssons gäng från Radio Systems.
- Vi har ett internationellt lag.
Ett världslag, sa hMattias och pekade på alla medarbetare från
Canada, Nya Seland och Hong
Kong som hjälpt till att paddla
farkosten i mål.
Nu räckte inte tiden 1.08 min
riktigt till för att klara av storfräsama. Men för säkerhets skull
hade man övat sig på posering
framfor fotograf, vilket man gärna demonstrerade.
För många blev kvällen en ren
familjefest, som till exempel för
Marie Louise Hellström-Gefwert
från Ericsson Component. Hon

Digitala
korskopplare
till Spanien
Ericsson har fått en strategisk
order från mobiloperatören
Airtel i Spanien. Koncernen
ska leverera digital korskopplingsutrustning, DXX, till Airtels digitala mobiltelefonnät,
det första privata i landet.
Airtel har licens på ett digitalt
GSM-system som ska täcka både storstäder och större städer
på landsbygden.

Det blev att tjejlag som räddade Ericssons ära I Vattenfestivalens drakrodd. Queen Benders från Ericsson
Components blev bästa Ericsson-lag med en silverplats I Ladies Cup, på tiden 1.20.55. Segrade gjorde, om än
mycket knappt, Tjejligan från ICA, Lidingö.

USA köper
persontelefoner
American Personal Communications, APC, har beställt trådlösa ficktelefoner från Ericsson
för 122 miljoner kronor. Ficktelefonerna ska lanseras senare
i år, i samband med att APC
lanserar sina PCS-tjänster i
Washington.
Det första PCS-samtalet i
USA ringdes den 26 juli av senator Larry Pressler, som är
ordförande i senatens handelsutskott. Han ringde sin mor på
en Ericsson PCS CH-337, världens minsta PCS-telefon.
Drakbåtsrodden på Karlbergskanalen blev en lyckad föreställning. Inte mindre än 1.200 farkoster kom till
start, varav hela 135 under Ericsson-flagg.

hade tagit med sig barnen Helena, Susanna och Sofia Hilding
för att de skulle få heja fram sin
pappa Anders.
En del tog ut segern lite i förskott, som till exempel personalchef Lars Rydberg från Ericsson
Component och hans gäng. Han
hade lagerbekransat hela sitt
manskap redan efter sin heatseger, och dukat upp en segermåltid på långbord vid gräsmattan.
- All modern vetenskaplig
forskning visar att man alltid bör
ta ut segern i förskott. Det är ofta
enda sättet att komma i åtnjutande av den, predikade han.
Exakt klockan 21.00 var föreställningen över och då stod det
klart att inte mindre än sju Ericsson-farkoster gått till kvartsfinal.

Gröna Lund
På söndagen blev det finalkörningar och på kvällen blev det
stor scow på Gröna Lund med
prisutdelning och framträdande
av de tävlande.
I den stora Grand Finalen segrade Preko Print AB från Grön-

dal i Stockholm på tiden 1.06.21.
Ericsson Datas lag, De Rofylldas
Återkomst, hamnade på åttonde
plats på tiden 1.20.55
Ericsson Microwave Systems
föll knappt i semifinalerna och
Ericsson
Telecoms
System
Management föll bort i kvartsfinalen. Det gjorde också Ericsson
Radios lag LU/Z och RMOA
samt Verifying Vikings och S:t
Göran och Draken, samma bolag.

Grattis Components!
Det Ericsson-lag som gjorde bäst
ifrån sig var Ericsson Components Queens Benders som kom
tvåa i gruppen Ladies Cup, på tiden 1.20.55 min. Segrade gjorde
Tjejligan från ICA, Lidingö.
Ett uppskattat inslag under finalkvällen var den scow-tävling
som ett antal lag deltog i på
Gröna Lunds scen. Det var inte
vilken struntjury som helst som
bedömde aktörerna. Vad sägs om
sådana namn som lan Wachtmeister, Alics Timander, och
Lasse Berghagen, m fl.

Telstra utökar
AMPS

ty<

Ericsson har fått en order från
Telecom Australia, Telstra, på
mobiltelefonutrustning enligt
AMPS-standarden. Ordern är
värd 300 miljoner kronor och
avser leverans av radiobasutrustning under andra halvåret i
år. Med dessa radiobasstationer
ska Telstra ytterligare utöka sitt
analoga mobiltelefonnät.
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Många tog tillfället i akt att tillbringa en solig stund i gräset vid
Karthorgskanalen. Eva Westroos
från Ericsson i Söderhamn reste
till Stockholm för att heja på sina
kompisar från Nynäshamn.

Segrade gjorde Örtendahl Enterprices från Ericsson Telecom
med Bjöm Nore'n i huvudrollen.
Gunilla Jadbrant och Catherine
Malm hade skrivit den satiriska
texten.
Lars-Erik Wretblad
Foto: Anders Anjou

LVAMPS till
Malaysia
Mobicom Sdn Bhd i Malysia
ska utöka sitt mobiltelefonnät
enligt standarden 800 DAMPS/AMPS. Ericsson har
därför fått en order på basstationer och växelutrustning för 450
miljoner kronor.
Ordern har sin bakgrund i att
Mobicoms nät växt så starkt att
antalet abonnenter i slutet av
augusti är uppe i 130.000 - vilket överträffar prognoserna för
1996!
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Hur många finns det som jobbar med samma sak
som jag? Hur stor skillnad är det egentligen i antalet
manliga och kvinnliga chefer? Ger alla unga ansikten runt omkring mig en riktig bild av åldersfördelningen i företaget? Sväva inte i okunnighet längre statistiken kan ge svar.

Ericsson
ett ungt
och mansdominerat
företag

K

ontakten har i ett tidigare
nummer presenterat statistik över koncernens
ekonomi - vinst, kassaflöde, soliditet osv. Det
är kalla fakta som lätt låter sig omvandlas till prydliga stapeldiagram.
Men även en så levande och mångfasetterad skara som koncernens anställda
går att presentera med hjälp av grafik
om man väljer ut ett antal mätbara områden. Det blir inte några inträngande
porträtt precis, men ett intressant sätt att
få en överblick och se tendenser i ett
större perspektiv.

Stor mansdominans
Vad kan man då utläsa av statistiken?
Jo, till exempel att mansdominansen är
stor, av 21.607 medarbetare är 5.437,
eller en dryg fjärdedel, kvinnor. Endast
inom tre befattningsområden är kvinnorna något fler: ekonomi, personal och
information, åven inom administration
är fördelningen ganska jämn med en liten övervikt män, men övriga områden
visar en stor manlig dominans.
Bilden är likadan när man tittar på
cheferna, bara ännu mer entydig. Bland
alla typer av chefer, där sektionscheferna är den största, är endast ett fåtal kvinnor.
Lars Wiklund, personaldirektör för
Ericsson i Sverige, kommenterar statistiken så här:
Vill ha flor kvinnliga chefer
- Vad vi definitivt skulle önska är en
kraftig ökning av antalet kvinnliga chefer, speciellt i de högre nivåerna.
Kan något av förklaringen till den
stora skillnaden i antalet män och kvinnor stå att finna i bilden av tidsanvändningen? Kvinnor har större del sjukfrånvaro och lagstadgad ledighet (till

exempel föräldraledighet) än männen.
Men det finns en tendens till ökning av
föräldraledighet bland män, påpekar
Lars Wiklund, som jämför med tidigare
års siffror. Så kanske en mer jämlik fördelning är på väg.
Ungdomar överväger
Det är en ung arbetsstyrka som håller
Ericson igång, den största arbetsgruppen är den mellan 25 och 35 år.
Kurvorna för arbetare och tjänstemän är
ganska lika. Om man tittar på anställningstiden ser man att bland arbetare ar
gruppen med mindre än ett års anställning störst, bland tjänstemännen har
den största gruppen mellan tre och fem
års anställningstid.
- Siffrorna visar att vi är ett expansivt
företag, menar Lars Wiklund.
Guldmedaljörer, med minst 30 års anställningstid, som fortfarande är i tjänst,
är en liten och exklusiv skara på cirka
500 personer.
Användbar statistik
Ericssons anställda är väl utbildade.
Inte så överraskande är manliga tekniker den största gruppen med högre utbildning.
- Ericsson är ett starkt teknologidominerat företag med en mycket hög utbildningsnivå, inslaget av akademisk
utbildning är mycket markant, kommenterar Lars Wiklund.
Du kan säkert själv läsa ut en hel del
mer av diagrammen än det som tagits
upp här. Det är det som är det fina, och
det luriga, med statistik - att var och en
kan använda den för sina egna syften
(Statistiken gäller Ericsson i Sverige.)
Lena Granström
Diagram: Björn Hagglund
Faktaunderlag: Jonas Palmbrink
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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.

ÅLDERSFÖRDELNING T J Ä N S T E M Ä N 9 4 1 2 3 1

20-24

Frihet och
flexibilitet

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.

65-

60-64

1395

ERICSSON SVERIGE

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.

SUNKISE
Test Systems
A Viewlogic Company
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Box 955, Sollentunavägen 15,
S-19129 Sollentuna, Sweden.
All products are either trademarks or registered trademarks of their respective companies.
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Multimedia
maskinen
är här
För inte så väldigt länge sedan fick vi telefoner med knappsats
iställetför nummerskiva och började försiktigtvis fasa ut skrivmaskinerna och ersätta dem med persondatorer. Snabbt utvecklades
nya och mer effektiva arbetssätt. Nu står nästa revolution för dörren. Vad sägs om attförvalta tid och krafter ännu bättre, resa
mindre, ha färre möten och konferenser - men kommunicera mer?
ProShare, en tilläggsprodukt till Consono MD110, öppnar dörren
till multimediavärlden. Via Ericsson Business Networks AB, som
ansvarar för Consono-produkterna, görs nu en bred satsning på
att öka användandet av den nya informationstekniken inom hela
Ericssonkoncernen.
"Vad är multimedia?" Så lyder
den vanligaste frågan som Bodil
Novik möter vid kundbesök och
presentationer. Bodil ansvarar
för marknadsintroduktioner inom Ericsson Business Networks
AB (EBC). Hon har ägnat en stor
del av våren åt den "road-show"
som presenterat Ericssons allt
mer omfattande utbud av produkter och lösningar för företagskommunikation, som under
namnet Consono med företagsväxeln MD110 i spetsen nu ytterligare förstärker sin ställning på
marknaden.
Begreppet multimedia har fått
så många olika innebörder att
många nu måste gissa sig till vad
det egentligen betyder. Inom området
företagskommunikation
används ordet om lösningar som
integrerar tal, data och bild så att
användaren har full och samtidig
tillgång till de olika medierna
och fritt kan låta dem samspela
eller växla mellan dem efter eget
önskemål.
Verkliga livet vinner
Ett kommunikationshjälpmedel
som ProShare måste prövas i
verkliga livet. En beskrivning av
finesserna och de nya möjligheterna ger bara ett blekt återsken
jämfört med en stund i "demohallen" hos EBC i Nacka Strand
söder om Stockholm.
- Utöver den vanliga röstkontakten, alltså telefonin, kan man i
ett ProShare-samtal arbeta i gemensamma dokument på data
och dessutom se varandra i ett
fönster på skärmen, berättar
Fredrik Thunberg och visar samtidigt hur det hela fungerar. Fredrik arbetar med marknadsförings- och säljstöd och demonstrerar med outtröttlig entusiasm

Så fungerar
ProShare

ma ritning, skriv delar av en gemensam
text - utan att vara på sam. ProShare tillhandaha*konferens och
integrerat och

Ett glatt gang ProSh
Fredrik Thunberg och Bodil Novik
mediamaskinen.

produkter som ProShare på
bland annat mässor och företagspresentationer.
Kameran fångar allt
"Varför ska man se den man pratar med på sin bildskärm?" är en
vanlig fråga inför nymodigheter
som denna. Fler användningsområden finns. Just bildkommunikationen integrerad med övriga
media gör ProShare idealisk för

till exempel videokonferenser.
Bodil Novik berättar att hon deltagit i presentationer av produkten i bland annat Bergen, Oslo,
Bryssel och Paris - från sitt arbetsrum i Nacka Strand! Hon
kunde inte bara se och bli sedd
utan kunde dessutom vrida den
lilla kameran på sin PC och visa
utsikten över Saltsjön och
Djurgården från sitt fönster.
Samma möjlighet kan utnytt-

jas för att visa motparten anteckningar på Whiteboard eller blädderblock, overhead-presentationer eller andra bilder, som naturligtvis går att beskriva i ord, faxa
med förhoppningsvis läsbar kvalitet eller skicka med post. Det
sistnämnda dock med minst en
dags fördröjning som följd.
Multimediakommunikation är lika omedelbar som vanliga telefonsamtal.
PC-revolution
Bildöverföringen är en tillgång,
men det är framför allt arbetet
med PC som får en helt ny dimension. Utöver att som tidigare
"dela" information i ett nätverk,

till exempel via gemensamma
databaser, kan man nu bokstavligt talat dela dokument och program. Två personer som kommunicerar via ProShare kan arbeta med samma text eller kalkylblad på varsin skärm. Det är
att lätt hänga med i vad den man
samarbetar med gör i dokumentet. Man arbetar som vanligt med
en musstyrd markör på skärmen,
men ser vid ett ProShare-samtal
dessutom motpartens markör i
kontrasterande färg.
Ofta finns olika ordbehandlingsprogram och kalkylprogram
i bruk parallellt hos olika användare som ändå behöver samarbeta och utbyta information. Kom-

patibilitesproblem är vanliga och
skulle lätt kunna omintetgöra de
tänkbara fördelarna hos ProShare. Här visar dock denna
kommunikationslösning en av
sina stora fördelar, nämligen
möjligheten att dela program.
Den ena parten i ett samtal kan
tillfälligt logga in den andra som
därigenom får tillgång till det
program som används till den
aktuella arbetsuppgiften.
Samma programvara
- Det kallas "application sharing", och kan användas med alla
Windows-program, förklarar Bodil Novik. Den här möjligheten
bidrar till att göra hela lösningen

mycket kostnadseffektiv. Man
kan använda den programvara
man har och behöver varken kassera eller nyinvestera.
Intel pappa till ProShare
ProShare har utvecklats av datajätten Intel, som också säljer produkten själva. Ericsson Business
Networks och Intel har samarbetat länge kring olika lösningar för
integration av telefoni och data.
Att föra in ProShare under
Consono-paraplyet i Ericssons
sortiment är strategiskt riktigt för
båda parter.
- Det är ett viktigt steg i positioneringen, framhåller Mats
Felldin, som är produktansvarig

för bland annat ProShare.
Det gäller att etablera en ny
marknad för produkter och tillämpningar där telekom och data
förenas. Intel är den aktör inom
datavärlden som driver på hårdast inom detta område.
För Intel innebär Ericssons
säljkanaler en stor möjlighet.
Världen över finns hundratusentals MD 110-växlar installerade
hos stora och medelstora företag.
Nya kunder tillkommer varje
dag. Gamla kunder bygger ut och
uppgraderar i takt med den tekniska utvecklingen. En kostnadseffektiv multimedialösning blir
då mycket intressant. Ericssons
egen världsomspännande organisation utgör redan den en stor
marknad för detta nya sätt att
kommunicera. Nu drar en intern
säljkampanj igång, där målet är
att förse åtskilliga Ericsson-medarbetare med multimediamaskiner.
Karl Malmström
Illustrationer: Asa Harvard

Multimedialösningen
ProShare kan användas företagsnät, i lokala datanätverk eller I publika nätet.
- Att utnyttja ett företagsnät med
ProShare som del i Consono
MD11 O-konceptet bjuder på både tekniska och ekonomiska fördelar, framhåller Bodil Novik.
Kommunikationen sker över befintligt företagsnät med växeln
som nav.
Viktig funktionalitet med betydelse för gnisselfri multimediakommunikation får man "på
köpet" eftersom den redan finns i
växeln. Det gäller exempelvis
system- nätövervakning samt
"least cost routing", det vill säga
att i varje enskilt fall förmedla ett
samtal så kostnadseffektivt som
möjligt.
Vad som krävs är en Consono
MD110 version BC 7.2 med
ISDN-anslutning. Äldre MDversioner kan uppgraderas till
BC 7.2 för den som vill satsa på
ProShare i stor skala. Vanligt tal
och datakonferens kan visserligen förmedlas via vanliga telefonlinjer, medan videokonferensen med rörliga bilder och mycket information kräver ISDN.
Enskilda ISDN-abonnemang är
ett alternativ, exempelvis för att
ansluta medarbetare på distans.
Snabb överföring
Vid digital kommunikation som så gott som alla företagsnät
förmedlar - omvandlas tal, data
eller bild till ettor och nollor och
transporteras i så kallade B-kanaler. En B-kanal har kapacitet
att överföra 64 kb per sekund,
vilket kan jämföras med ett modernt modem som klarar 28.8
kb/s.
Multimediakommunikation
består av många olika media,
som för användaren ska upplevas som en helhet.
- Fördelen med ISDN är att
det är en flexibel standard, säger

Magnus Follinger, som är teknisk produktchef för ProShare.
Man kan per samtal välja mediatyp. B-kanalerna kan utnyttjas
för såväl tal som data. Inget användningsområde låst i förväg,
utan kan användas för olika media från fall till fall.
Världsomspännande nät
De länkar som binder samman
olika geografiska platser är ofta
av en annan typ än ISDN. En äldre teknik, kallad CAS, är fortfarande förhärskande. Exempelvis
består Ericsson Corporate Network, vårt eget världsomspännande nät, av åtskilliga CAS-länkar. Här måste linjerna från början bestämmas till överföring av
antingen tal eller data. Det kan leda till problem vid kommunikation med ProShare, som kräver
mediatyp data för att fungera.
- Vi lägger just nu sista handen vid en funktion i Consono
MD BC 7.2 där växeln tar hand
om "sorteringen" av de olika mediatyperna. Inom Ericsson-världen kommer vi att kunna köra
ProShare också utan ISDN hela
vägen, säger Magnus Follinger.
Förutom en ISDN-anslutning
måste den som vill satsa på
ProShare ha en PC med minst
486-processor. ProShare-paketet
bestar av mjukvara (program),
två instickskort till PC, varav ett
för ISDN-anslutningen, kamera
och en liten kombinerad öronmussla/mikrofon.
Nuvarande ProShare-version
heter 1.8H. En ny version, 2.0, är
på gång. Den innehåller flera förbättringar, bland annat möjlighet
till datakonferens mellan flera
parter än två. Den som köper
1.8H får en gratis uppgradering
till den nya versionen så fort den
kommer.
Kari Malmström
Wf I
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Ericsson en självklar
målgrupp för multimedia
Ericsson har en mycket decentraliserad organisation. Enbart i stor-Stockholm finns omkring 15.000
medarbetare utspridda i olika väderstreck. I var och
varannan förort hittar man fastigheter prydda med
Ericssons logotype. I övriga Sverige och världen
finns ett stort antal enheter. ProShare ger medarbetarna möjligheter att "träffas" utan att behöva
vara pä samma plats. Att slippa resor, bilköer och
andra tidsödande förflyttningar, som idag ofta måste företas för rena rutinärenden.
- Detta kan bli en stor grej! Vi
ser en stor användargrupp internt, säger Kenneth Selander på
Ericsson Business Networks AB
(EBC) i Sundbyberg. Kenneth
arbetar inom en enhet med ansvar för försäljning och marknadsföring inom Sverige, främst
till nätoperatörer och vissa stora
nyckelkunder. Dessutom tar man
hand om intern marknadsföring
och försäljning till koncernen.
Som kontaktperson och ansvarig för Ericssons satsning på
ProShare har Kenneth bråda dagar. Just nu jobbar försäljningskontoret i Sundbyberg för högtryck med att kartlägga kommunikationsbehoven, leta rätt på
nyckelgrupper och gå ut med riktad information. Att spegla ProShare och dess möjligheter här i
Kontakten bör bidra till att sprida
information och väcka nyfikenhet, hoppas man.
- Det här är en mycket prisvärd lösning. ProShare kostar inte mer än några inrikesresor, så
investeringen betalar sig snabbt.

Förenklar rutinerna
Koncernens ledning ser positivt
på investeringar i modern informationsteknik, som exempelvis
ProShare. Målet är att kontakterna och kommunikationen inom
hela Ericsson ska förbättras och
bli effektivare.
Inom EBC:s försäljningskontor i Stockholm har man goda exempel på möjliga effektivitetsvinster i den egna verksamheten.
En motsvarande enhet finns i
Göteborg, och budgetarbetet gör
man gemensamt, med rena skytteltrafiken som följd.
- Jag flög till Göteborg tre
gånger under budgetprocessen,
och lika många gånger kom folk
därifrån hit, berättar Stockholmkontorets
chef
Anders
Rydström. Hade vi kunnat arbeta
på varsitt håll i samma Excelblad hade det antagligen räckt
med en resa.
- När man får prova på får man
en aha-upplevelse - är det så enkelt att lägga upp en videokonferens? Jämför med att samla ihop
människor, boka tid, rum och
maskiner. Med ProShare kan
man sitta kvar på sitt eget kontor
och vid sin egen PC, tillägger
Kenneth Selander.

En spindel i nätet
Att sälja produkten är bara en del
i gruppens arbete. Användaren

Mycket tid
och pengar
att spara
på nya
tekniken
ska naturligtvis inte lämnas i
sticket med sin nyinstallerade
ProShare. Man bygger också upp
en stödfunktion med Tomas
Brattberg som ansvarig. Tomas
kommer att fungera som spindel
i nätet och samorda det teknikstöd som behövs.

Kundstöd viktig resurs
- Jag kommer att ta emot samtal
från kunderna, svara på frågor
och lösa problem som uppstår.
Inom Ericsson kommer användarens "first-line" till största del
att att vara nätadministratör eller Help-desk-funktion inom
den egna enheten. De problem
man inte kan lösa lokalt bollas
vidare till mig, som dessutom
har kontakt med Intel och den
kompetens och det stöd som
finns där.
- Det här är en produkt som
marknaden frågat efter länge,
fortsätter Tomas. Man kan spara
enorma pengar i form av bland
annat resor, hotell och framför
allt tid.

Nya metoder
Tomas ord sammanfattar budskapet hos alla nyckelpersoner
som är engagerade i ProSharesatsningen och som Kontakten
talat med. Detta är en stor möjlighet, så ta chansen och var
med! Äntligen närmar vi oss
kanske om inte ett papperslöst
kontor så i alla fall ett mindre
pappersintensivt. Man kan lätt
föreställa sig hur många utskrifter, fax och kopior som kan sparas in, för att inte tala om den tid
man sparar på att slippa distribuera fysiska dokument!
I takt med att nyhetens behag
övergår i hemtam självklarhet lär
ProShare och dess möjligheter
dessutom hitta flera tillämpningar och bidra till ännu mer effektiva och nytänkande arbetsmetoder.
Kari Malmström

Kenneth Selander, ansvarig för Ericssons ProShare-satsi ling i Sverige, flankerad av t v Mikael Tarander, som
jobbar med färtservice hos kunderna, och t h Tomas Brattberg, som ansvarar för det tekniska kundstödet.
Foto: Anders Anjou

Vill du veta
mer om
ProShare?
Kontakta Kenneth
Selander för mer
information!
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"The TravelMate isn't the first Pentium portable,
but so far, it's the best".
"The TravelMate 5000 measures 11"x81/2"x2 1/8" and
weighs a reasonable 6.7 pounds. Yet Tl's latest has the
power and capacity of a desktop".
PC Laptop, augusti 1995.

"Among the 30 full featured notebooks in this round up,
we were particularly impressed by the Tl TravelMate
5000 75 MHz Pentium TFT."
"The 5000's test performance was strong (though not
exceptional), and its WinDrain time of just over 4 hours
was unmatched by any notebook here".
PC Magazine, Editor's Choice augusti 1995.

Experterna är överens: TravelMate 5000 är en dator utöver
det vanliga. Den snabba Pentium-processorn på 75MHz,
ihop med den avancerade PCI-bussen borgar för dataöverföring i maxhastighet, samtidigt som 2 stycken Litium-Jon
batterier ger dig oöverträffad drifttid. Datorns väl tilltagna
internminne på 8 MB kan enkelt byggas ut till 32 MB, och
hårddisken finns i antingen 500 MB eller 770 MB.

Är det färger du är ute efter, får du dem i
tusentals tack vare grafikkortets 2 MB videominne, som är direkt kopplat till PCI-bussen.
Vill du slippa kablar, finns det en infraröd port
för kommunikation enligt IRDA-standard, och
FlashBIOS ger dig en värdesäkring för framtiden som andra konkurrenter saknar.

Se och testa TM5000 i samband med Ericsson
Computer Products RoadShow, som kommer
att finnas på olika orter i landet.
Ring 08-757 52 00 för mer information.

TEXAS
INSTRUMENTS

Telia Konferens. E f f e k t i v a anläggningar på hög IT-nivå.
Utsikten i Nynäshamn, Teieskoian i Kalmar och KonferensCenter Sillö i Farsta - här är våra direkta svar på ropen efter
mer effektiva mötesmiljöer för utbildning och konferens.
Våra tre anläggningar håller mycket hög FT-standard med
fullödig tele- och datautrustning, laddade med de flesta
gångbara programmen. Här kan du jobba "som hemma"

i lokaler med äkta arbetsmiljökänsla. Dessutom får du professionell service och konkurrenskraftiga priser - valet blir
enkelt för den medvetna konferensköparen.
Konceptet har snabbt gjort Telia Konferens till en av
Sveriges stora konferensarrangörer, nu anlitad av allt fler
företag och organisationer runt om i landet.

Information och bokning: Utsikten tel 08-520 697 00. KonferensCenter Sillö tel 08-683 91 00, Teieskoian tel 0480-801 50 - teliakonferens kalmar@materials telia se

i telia
Telia Konferens

GaAsFET-FÖRSPÄNNING LÅGT BRUS FRÄN LITEN KRETS
Negativ förspänning med 1 mVpp rippel för GaAs-sändare
De nya linjära regulatorerna MAX840/MAX843/MAX844 omvandlar positiva inspänningar till lågbrusig
negativ förspänning för GaAsFET-sändare i mobiltelefoner. Hela kretsen, inklusive komponenter, ryms inom 61 mm2. Utsignalripplet är 1 mVp_p och garanteras ligga mellan 80 och 120kHz. Det breda inspänningsområdet från 2,5 till 10V medger direktmatning från en eller två litiumceller, tre till fem 3-celliga
NiCd/NiMH-batterier och nätadaptrar.

• Lågt brus:
1 mVp.p utsignalrippel
80-120 kHz
• Kondensatorer på 0,22pF
• Inspänningsområde: 2,5-10V
• Shutdown-ström: max 1pA
• Extra LCD-utgång
(MAX844)
• Fast (-2 V ±5%) eller
inställbar (-0,5 till -9,4V)
utsignal
• Utvärderingssats för
snabbare konstruktion
(best.nr MAX840EVKIT-S0)
• Pris: 18 kr*

LÅGT BRUS:
1mVp.p rippel

UTEN:
61mm 2

UTSIGHALBRUS OCH RIPPEL
M M

6.4mm||jfV4»
VoUT
1m V/d i v
Yta = 61mm2

10ns/div
V| N = 3.6V, VQUT = -2V, IQUT = 4mA

LÄG SPÄNNING:
2,5V(mln)

INSIGNAL
2,5-10V
(1 eller 2 litium, _
3-5NiC4/NiMH
022
eller nätadapter)
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Regulatorfamiljen MAX840 ersätter diskreta lösningar med en enda
8-bens SOIC och fyra små kondensatorer, vilket sparar plats och ger
garanterade prestanda.

GRATIS! Wneless Design Guide - inom 24 timmar!
Innehåller datablad och kort för gratisprover
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International
Project Management
A company in tw T«ia group

Internationella engagemang och uppdrag sker alltmer i projektform. Efterfrågan på kvalificerade projektledare med internatio-

rassligt kablage

nell erfarenhet är därför stor.

alt utnyttjad yta

Swedtel Academy har i samarbete med Chalmers utvecklat I PM,

tasäkerhet

International Project Management, ett program för dig som vill
arbeta som projektledare i internationella projekt.

avskärmning
| servicemiljö
driftsmiljö

Med kapslingar och skåp från Rittal får du den perfekta lösningen.
En mångfald skåptyper och kapslingar i varierande dimensioner
tillsammans med ett omfattande tillbehörsprogram bildar den
perfekta knutpunkten för data- och telekommunikationsutrustning.

Kursens mål
... a projekt manager has a unique leading position without the
formal authority of a line manager, but with well-defined goals to
achieve with limited resources under critical time constraints. The
objectives of this programme are to cover the engineering and scheduling perspective of project management and to present a managerial
perspective of projects. The cross-cultural aspects will be especially
taken into account.
Kursen omfattar cirka 6 veckors studier fördelade under 6 månader. Mellan kursveckorna förväntas du läsa in litteraturen samt

Vill du ha mer information? Faxa ditt namn och din
adress till 0431-831 30 och skriv "DK" så kommer det!

genomföra projektarbete. Godkänd kurs ger 5 akademiska poäng.
Nästa kurs startar i oktober 1995. Anmäl dig i tidl
Beställ vår kursbroschyr på faxnummer 0480-299 05.

Rittal Scandinavian ab, 262 71 Ängelholm.
Tel 0431-821 00. Fax 0431-831 30.
Stockholm 08-680 74 00. Göteborg 031-28 90 80.
Gävle 026-18 50 55.

IS

Jag vill ha IPM-broschyren! (TEXTA!)

Jämn:

Nam
Befattning/företag:
Adress:

Cå över till det perfekta

PENSIONÄRSFÖRENINGEN
Kommande program:
September
Torsd. 7/9
B&30

ERICSSON

Ericssondagen

Onsdag 13/9
kl 07.30

Resa till Kumlafabriken
Buss från Telefonplan 07.30 via Flen där vi
gör kafferast på Löftet. I Kumla beser vi
bekant anstalt (utifrån) samt ERA:s fabrik där
vi också äter lunch. Därefter besöker vi Nordens enda Skomuseum innnan vi börjar
hemresan. Beräknad återkomst ca 19.00.
Guide: Gunnar. Bindande anmälan sker gnm
inbetalning av 150 kr till PF-s post- eller
bankgiro samt på kansliet fr 15/8-7/9.
Begränsat antal platser.

Sönd. 17/9
kl 13.00

Matinéträff med dans till levande musik.
HF/Övre södra matsalen, telefonplan.
Smörgås, öl, vatten och kaffe till självkostnadspris. Ingen föranmälan.

Torsd. 21/9
kl 10.00

Guidad promenad vid Långsjön.
Förtäring medtages. Buss 141 till Långsjötorget från Telefnplan. Buss 144 från Fruängen eller Gullmarsplan. Ingen föranmälan.

Onsd. 27/9.
09.25

MARKNADS
PLATSEN

Samkväm. Dans till orkester. Lotteri.
Folke Karlsson berättar om Ericssons
Guldmedaljfond. HF/Övre södra matsalen,
Telefonplan. Ingen föranmälan.

Lord. 9/9

$

Telefon:

Vår Gård Saltsjöbaden. Guidad konstutställning och lunch 150 kr. Många trappor.
Samling vid Saltsjöbanan vid Slussen kl
09.25. SL-kort gäller. Bindande anmälan
sker gnm inbetalning av 150 kr till PF-s posteller bankgiro samt på kansliet från 21/8-15/9.
Begränsat antal platser.

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.

Bostadsmarknaden
SÄUES:
Brf radhus om 188 kvm i Tyresö. 5 rum med
öppen planlösning. Närhet till skolor, dagis och
natur. Uteplats med morgon resp kvällssol.
Kabel-TV och garage ingår. Barnvänligt område.
7.155 kr/mån. Insats bara 95.000 kr.
Tel 08-742 8304. Memo EBC.EBCRK.
Inom tullarna. Brf på Södermalm - Norra Hammarbyhamnen. Ljus HSB Bostadsrätt lägenhet
med hrlig sjöutsikt, 3 rum och kök, 87 kvm +
balkong med förråd. Källarutrymme 12 kvm.
Färgargårdstorgen 50, 3 tr. Månadsavgift
3.604 kr, begärt pris 910.000 kr (eller bud).
Tillträde enl. ö.k. Bilgarage finn si närliggande
parkeringshus.
Rolf Hedenström, tel 08653 6538.
2:a Älvsjö. Mycket fin lägenhet 56 kvm i unik
HSB förening/kollektivhus med bl.a. snickarverkstad, keramikverkstad, gym, vävstuga, fotolab, ateljé mm. Nåra pendeltåg och buss.

Fax:

Inglasad balkong, renoverat vardagsrum och
badrum. 3.149 kr/mån. Pris 160.000 kr.
Tel 08719 9576 (dag), 08-99 9574 (kväll).
3:a i gott skick nära Telefonplan säljes till
högstbjudande. Hyra 3.200 kr. Yta 57 kvm.
Tel 08650 88 8 1 el 650 63 53.
Fräscht radhus i Vårberg, Norrholmsgränd 5 1 .
Mkt barnvänligt attraktivt område nära T-bana,
skolor, bad, båtplats och promenader vid
Mälaren. Välskött - 2 plan 134 kvm + biutrymmen. Parkett v-rum, TV-rum o övre hall, bra
plan. Kök m. stor matplats. Ångbastu. Kakl.
dusch med värme-slinga, mm. Uterum m. infravärme. Garage. Pris 849.000.
Ring 08-740 18 08.
BYTE:
Finnes: 2: a 52 kvm i Traneberg. Hyra 2,929
kr/mån.
Önskas: 34:a min 70 kvm i likvärdigt område,
maxhyra 5.000 kr/månad.
Thomas, memoid ERA-ERATSKM, tel 0 8 4 0 4
5863.

ÖNSKAS HYRA:
l:a eller 2:a I Vasastan (Sibiren) önskas hyra fr
o m 1/9. Helst omöblerad på längre tid. Ref.
finnes, är rökfri.
Memo: ETXT.ETXROG, email etxrog<at>garbo.
Tel (850)942 35, 08-16 58 69 (hem).

Ericsson Language Services byter
adress och telefonnummer!
Nya internadressen: KI/EIN/Z
Extemadress: Torshamnsgatan 39, 16480 Stockholm
Telefon: 08-719 74 73, fax 719 89 38
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Till mikroelektronikens rena processrum levereras renluft, renvatten, gaser och kemikalier i högrena
distributionssystem. Avloppsvatten och luft renas mycket noggrant innan de lämnar fabriken. Vi be-

.1*1--

finner oss nu i en processindustri, som kräver en minutiös och professionell hantering och ständigt
underhåll och övervakning. Här finns inga marginaler för fel- allt måste fungera på sekunden

ar

Halvledarindustrin är unik i Sverige. Inom landet finns ingen motsvarighet till infrastrukturen bakom skötseln, driften och underhållet - den har byggts upp från grunden på plats.

Foto: Anders Anjou

Här finns inga marginaler för fel
Ericssons nya submikronfabrik
har börjat sina kommersiella aktiviteter denna sommar. Processer, utrustningar och de högrena
distributionssystemen har trimmats in under ett år och står nu
klara för utmaningen; att ta hand
om Ericssons nya generationer
mikroelektronik.

Människorna
bakom den
hypermoderna
submyfabriken

Kiselchippen arbetas fram i många steg genom syrabad och gaser. Processapparaten
runt dessa mikrochip har, alltefter de blivit
mer avancerade, utvecklats till en av världens mest komplexa industrier.
Halvledarindustrin är unik i Sverige. För
skötsel, drift- och underhåll har inte funnits
någon inhemsk färdig infrastruktur, den har
byggts upp på plats med en början på
Hemvärnsgatan i Solna i slutet av 60-talet
och i Bollmora tidigt 70-tal. 1976 stod den
första skräddarsydda halvledarfabriken i
Kista klar och den 18 augusti förra året invigdes den nya submikronfabriken.

processerna i sig är tillräckligt komplicerade. Alla kända störningar måste elimineras.
Luften ska vara perfekt, klimatet (temperaturen) perfekt, gaser och renvatten ska uppfylla maximala krav. Detta är ett konststycke och för att vi ska lyckas är det mycket viktigt att vi har människor med den rätta
kompetensen och framförallt medvetenheten och insikten.

Observera, ingripa, åtgärda
Det som är speciellt med drift och underhåll
av mikroelektronikens rena rum är det ständiga ansvaret att observera, ingripa och åtgärda.
Människorna i tjänst på drift och underhåll är bundna dygnet runt, varje minut. De
övervakar anläggningar värda miljarder.
- Här finns inte några marginaler för fel,
inte något som heter 80-90 procent eller
"kanske i morgon". Det måste fungera på
sekunden, säger Ernst Ott som har varit med
i processindstrins framväxande alltifrån
Ulvsundavägen i Solna.
- Ett fel får aldrig ligga i facilitetsystemet,

Högrena media
Byggnader och systemen för media (benämningen för renvatten, kemikalier, gaser och
renluft ) är tillsammans det man kallar för
faciliteten. Media distribueras i specialbyggda rörsystem från mediatankar eller
gastuber i rum intill processlokalerna. Ett
distributionssystem med högrena media får
aldrig stå stilla.
- Redan installationsarbetet av submikronfabriken skedde i renrum, utrustningarna tvättades av renrumspersonel, vid svetsning och montage spolades rörledningar
med högren skyddsgas. Kraven på installationsmaterial för kritiska media som processgaser, kemikalier, renvatten och renluft
är de högst ställda. Allt för att förhindra
eventuell förorening av processmedier, berättar Monica Forsman, kemiingenjör.
Medierna måste uppfylla en tuff specifika-

tion på renhet för att skivprocessema ska
lyckas. En skiva tvättas ett 50-tal gånger i
renvatten under sin väg igenom processtegen. Renvatten skall vara fritt från alla i dag
mätbara föroreningar, och cirkuleras i rörsystem fram till förbrukaren bland annat för att
förhindra bakterietillväxt. Alla system kräver
sin speciella omsorg och övervakning,
Hela produktionssystemet och dess 48
delsystem är minutiöst uppbyggda ned i
minsta svetsfog i ett väldesignat ledningsystem utan "återvändsgränder" där media kan
bli stående.
Utbildad driftspersonal sköter båda anläggningarna i Kista, gör dagliga rutinkontroller, ser till att maskineriet mår bra, följer
upp tryck, temperatur, byter gasflaskor, kollar gasdetektorer och byter kemikaliefat.
Övervakningscentralen, en för varje fabrik,
är bemannad varje sekund dygnet runt.
Driftspersonalen är alltid nåbar via sökanläggningen. Lika viktig är den visuella kontrollen, att upptäcka alla förändringar från
normalvärdet i tid, vibrationer, ljud eller
läckage. Larmsystemet visar inte allt.
Därtill finns en grupp specialister vars
uppgift är att arbeta med analysering och
uppgradering av all system.

Rening av luft
Rening av frånluften i den nya fabriken sker
i en biologisk vattenscrubber, där lösningsmedel förs över från luften till vatten. Lösningsmedlet bryts ned i den aktiva biologiska tanken, en kultur av aktivt slam hämtad
från Bromma reningsverk.
Scrubbem kräver skötsel och tillsyn för att
nå effektiviteten 98 procent. Bland annat tas
prov för kontroll av syreförbrukningen. Den
äldre fabriken har en biobädd innehållande
torv som ska vändas och luftas med grep.
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Konsten att bygga processlokaler för mikroelektronikfabriker har sitt ursprung i rena rum för läkemedelsindustrier och sjukhus. Meissner & Wurst, som byggt de rena
rummen i submikronfabriken, specialiserade sig tidigt på bland annat luftkonditionering och var med och byggde de första fabrikerna redan på 60-talet.
På frågan om hur det är att arbeta här, svarar Jonas Alkeby, direkt och övertygande;
mycket bra. Jonas tillhör gruppen som har
ansvar för gasdriften.

De enda i Sverige
- Vi är specialiserade inom teknikgruppen
och har inte många likvärdiga arbeten i
Sverige, säger Stefan Jonsson. Nästa steg är
ut i välden, om vi vill ha nytt jobb. Stefan
var med redan vid uppförandet av den första
fabriken i slutet av 70-talet, har jobbat som
konsult inom området och är nu fast anställd
som specialist i Teknikgruppen.
Monica Forsman förklarar skillnaden
mellan processindustrin för mikrochip och
den som finns i läkemedelsindustrin.
- Kraven är större på de facilitetsystem
som finns här. Läkemedelsindustrin har inte
den omfattningen och storleken. Av den orsaken är det mycket intressant. Dessutom
om man är drifttekniskt utbildad finns allt
här som kan vara intressant; styr, regler,
fläktar och pumpar...
- Vi kommer ju dessutom i kontakt med
en framtidsteknik. Kretsar finns överallt
idag och det fascinerande att lära sig hur de
fungerar och att få vara med när de bearbetas och växer fram i nya generationer.
Bakom mikroelektronikens kulisser är de
specialister i en värld för sig. Det är de som
haller mikroelektroniken igång.
Inger Björklind Bengtsson

at CSA 2 0 0 SP

Uppdaterad 2 1 augusti
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UTVECKLING AV NÄSTA GENERATIONS PROCESSORER
Ericsson levererar en av Platform Provisioning utvecklad processor
med operativsystem var tredje minut.
Platform Provisioning är den del av Core Unit Basic Systems som står
för utvecklingen av plattformen iAXE 10 för lokal- transit- och mobil-
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Vi är en av världens ledande
utvecklare av processorer inom
telecombranschen.Just nu
påbörjar vi utvecklingen av
nästa generation. Målet med
detta är ytterligare höjd kapacitet samt förbättrade funktioner
för hantering av systemet.

Vi behöver därför utöka med ett
antal nya medarbetare. Beroende på intresse och bakgrund
kan vi erbjuda flera olika typer
av arbetsuppgifter; förstudier,
systemering, utveckling av

Ericsson Radio Systems AB, Kista

DATASUPPORT PC och UNIX
Vi är en enhet på Ericsson Radio Systems i Kista som huvudsakligen sysslar med metoder och hjälpmedel för planering av mobiltelefonsystem. För närvarande ansvarar vi för
support av ca 110 PC och 24 SUN klienter kopplade mot 7
SUN-servers. Idag är vi två anställda på supportsidan och
behöver förstärkning med ytterligare en person.
VI söker Dig som har lämplig utbildning ochhar arbetat
inom detta område tidigare. Du bör ha ett utpräglat servicemedvetande och ettbra ordningssinne.
Kontakta: Bengt Ståhlknapp L/SNU, tel 08-757 3614.
Memoid ERABST, E-mail: ERABST ERA.ERICSSON.SE. Ans.
till: Kerstin Lundberg, LT/HS senast den 15 september.
Ericsson Telecom AB, Älvsjö

operativsystemprogramvara,
verifiering samt delprojektledning. Vi är också i behov av
tekniska skribenter.
Vi arbetar idag i en modern
miljö belägen i Ärsta och vi
kommer omkring omkring
halvårsskiftet -96 att flytta till
nybygg^ 2 lokaler i Älvsjö.
Du har civilingenjörsexamen
eller motsvarande utbildning
med datateknisk inriktning.
Erfarenhet och kännedom om
AXE är meriterande. Vi
värdesätter resultatinriktning
samt samarbetsförmåga då vi

koncept. Vi ser vår enhet med relativt små egna resurser inom området, där vi köper kompetens och funktion i den omfattning vi behöver. Arbetet som IT-chef innebär att bevaka
och ta initiativ till förändringar, som sker inom området och
som bidrar till att förbättra företagets informationssystem.
Merparten av arbetet ägnas åt förvaltning och underhåll av
befintliga informationssystem inom vår division. Vi använder
stordatorlösningar, UNIX-baserade system samt lokalt kontorsnät, informationssystem i en modem miljö.
Du bör ha högskoleutbildning eller motsvarande inom
området samt bred erfarenhet av kravspecifikationer och
upphandling av moderna ADB-funktioner. Du skall även ha
erfarenhet av lokala nät, datasäkertiet, Office-produkter och
kommunikation samt naturligtvis erfarenhet av att leda en
IT-verksamhet i förändring. Vi ställer stora krav på god analytisk förmåga, initiativkraft och flexibilitet. Vi värderar Din
förmåga att förverkliga uppsatta mål via Dina medarbetare
mycket högt. Du är lagets coach och har som sådan lätt att
samarbeta.
Kontakta: Lars Renström, 0650-36302 eller Ulf
Mickelsson, 0650-36330. Ans. senast 950831.

FUNKTIONSUTVECKLARE
I PROGRAMVARA
Ni med intresse för att se till helhet, få återmatning från användaren, helst med kunskaper och erfarenheter inom något av områdena: Informationssystem, UNIX C-programmering, och/eller PC-windows kan erbjudas utmanande arbetsuppgifter. Inom GPLM, Network Intelligence, Interactive
Network Services (INS), arbetar vi dels med kundrelaterade
uppdrag och dels med nästa generation av informationssystem.
Vi behöver främst personer som har lätt för att sätta sig
in i användarkrav och därmed omsätta dessa till förväntad
funktion och kundacceptans.
Kontakta: Henrik Winberg, 08-7198007, Memo ETXT.ETXHEW1.
Ericsson Cables AB, Hudiksvall

IT-CHEF
Vår IT- och ADB-funktion är en stödfunktion åt verksamheten i företaget med uppgift att utveckla företagets affärs-

tillämpningar. Denna plattform består av Gruppväljare, RMP och APZ.
TX/S ansvarar för utvecklingen av AXE styrsystem APZ, och är idag
drygt 100 personer. Förutom övriga Platform Provisioning, samarbetar
vi främst med EPA i Australien.

ADMINISTRATION
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Koncemledningsfunktion Information

SEKRETERAREVi söker en informationsorienterad, språkkunnig sekreterare till två av våra nya målgruppsansvariga på
Koncemledningsfunktion Information för ett spännande internationellt informationsarbete.
vi söker Dig som är mycket välorganiserad, van att arbeta med datorer, är utåtriktad och vill ha ett arbete med kontakter över hela världen, såväl interna som externa.
Arbetet innebär dels sedvanliga sekreteraruppgifter såsom telefonbevakning, utskrifter, mötesbokningar och resebeställningar. Dessutom får Du specifika arbetsuppgifter inom området information som till exempel massmediahantering och back-up funktion vid utskick av press-releaser. Du
kommer också att vara en viktig kugge vid arrangemang såsom tekniska seminarier.

Här finner du aktuella lediga tjänster inom Ericsson. Tjänsterna
utannonseras också i Nytt, dar listan uppdateras varje vecka.

oftast arbetar i team och projekt.
Du ska vara öppen, flexibel
samt vara beredd att ta en aktiv
del i våra ständiga förbättringar.

Fackliga
representanter:
SIF Jan-Owe Frostne,
tfn 08-719 56 82
CF Jonas Lindström,
tfn 08-719 10 04

Kontaktpersoner:
Jan-Erik Sköldqvist
tfn 08-719 64 85,
Ingvar Nordström,
tfn 08-719 60 10

Dina ansökningshandlingar
sänder Du till:

Personalavdelningens
representant:
Anna Henricson,
tfn 08-719 27 82

Du har självfallet en mycket hög känsla för service och är
flexibel i Ditt tankesätt. Du har en god språkbehandling och
väl dokumenterade kunskaper i svenska och engelska. Det
är även en fördel om Du har en god inblick och kunskap om
Ericssonkoncernen och dess organisation.
Kontakta: Lil Larås-Lindgren, tfn 9 3470, LMEULA eller
Steve Banner, tfn 9 5410 LMESTBA. Din ansökan vill vi ha
snarast, dock senast 19950901 till: HF/LME/P Cecilia
Walman, LMECWAL.
Ericsson Mobile Communications AB, Kista

SEKRETERARE
Vi är en inköpsenhet på 5 personer som nu behöver en
medarbetare som kan avlasta och assistera oss i vårt dagliga administrativa arbete. Arbetet innebär förutom sedvanliga sekreteraruppgifter även en del mer inköpsspecifika uppgifter, såsom leveransbevakning, orderhantering, registrering i CAP mm.
Vi söker dig som har arbetat inom Ericsson i något/nå
gra år, är ansvarsfull, ordningsam och med förmåga att arbeta självständigt. Det är nödvändigt att du har god servicekänsla då du kommer att ha mycket kontakt med, både våra
leverantörer och interna beställare.
Kontakta: Barbro Falke-Almgren 08-7573579.Memo:
ECS.ECSBAFA, Kristina Johnsson, personal,
08-7571449,ECS.ECSKRU.
Ericsson Telecom AB. LDC Systems Design & Integration,
Project Management

SEKRETERARE
Den nystartade enheten Projkect Management söker en sekreterare för enhetens eget linjearbete. Förutom sedvanliga
linjesekreteraruppgifter består arbetet av att stötta projektsekreterama vid arbetstoppar eller frånvaro. Viktiga arbetsområdenför en sekreterare vid ett prpjektkontor är informationsspridningoch samordning. Eftersom vi är en organisation under uppbyggnad finns stort utrymme för att anpassa
tjänsten efter dig som är intresserad av att växa hos oss.
Kontakta: Henrik Cronmark, 08-7194688, Memo,
ETXT.ETXCRON.

Ericsson Telecom AB
Anna Henricson
126 25 Stockholm

ERICSSON $
Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems, Marketing Central &Eastem Europe

MARKNADSSEKRETERARE
Arbetet är omväxlande med många kontakter med företag
inom Ericsson samt andra affärskontakter i de länder som
hör till vår region. Öst- och Central Europa är en spännande
marknad där det händer och kommer att hända mycket.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir administrativ support, bokning av resor, visumärenden samt att handlägga
reseräkningar, representationskvitton och tidrapporter.
Vi förutsätter att din engelska år bra. Kan du dessutom
något ytterligare språk är det en fördel.
Kontakta: Barbo Norrström, Secretary, 08-7192503 eller
Gunnar Forsgren, Dep. Manager, 08-7191476.
Ericsson Microwave Systems AB, Kista

MEDARBETARE TILL
DOKUMENTSUPPORT
Dokumentsupport har hand om divisionens dokumenthantering, d v s registrering av registreringsbetecknade dokument, inkommande och avgående värdepost (ass + rek), kopieringsservice, bildkortsfotografering etc. Vi utökar korrtineriigt vårt tjänsteutbud, infömy teknik och nya rutiner, varför vi söker en utvecklings- och teknikansvarig.
Du bör ha 3-årig gymnasiekompetens eller motsvarande
och god datorvana samt kunskaper i Office programvara. Då
arbetet är självständigt och innehåller många olika arbetsmoment måste du ha framåtanda, vara flexibel och utåtriktad. Eftersom dokumentsupport har många kundkontakter
uppskattas en serviceinriktad och positiv läggning.
Kontakta: Ann Hägglund, 08-7570477 eller Ove
Gustafsson, 08-7570790. Ans. till: KI/ENW/L/LZ Eva
Granström.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

TELEFONIST
Ericsson Radio Systems befinner sig i ett expansivt skede
där hög kundtillfredställelse är ett nyckelord. För att kunna
tillmötesgå våra kundkrav förstärker vi vår marknadsoigani-

Information om annons-införande: Anita Wilhelmsson, 08-719 2814.
MEMO: OPNERI.JOBB Nästa utgåva: 1 3 i

JOBB-NYTT
sation genom att etabtera en servicefunktion for inkommande kundförfrågningar. Vi behöver en telefonist som skall
hjälpa vår marknadsavdelning med att serva våra kunder.
Du kommer att ta emot inkommande telefonsamtal coh
slussa dessa vidare till ansvarig person inom enheten.
Du bör ha PC-erfarenhet och /eller erfarenhet av telefonväxel. VI ställer stora krav på servicekänsla och goda språkkunskaper i framförallt engelska. Har Du dessutom kunskaper i spanska eller ryska är detta ett plus. Vi kommer att erbjuda ett arbete med möjlighet till utveckling inom organisationen. Du kommer att arbeta i ett ungt team i en fartfylld
miljö. Vi håller till i fräscha lokaler i Kista. Arbetstiden kommer huvudsakligen att vara förlagd mellan 06.00 och 14.00
och kompensation kommer att utgå för obekväm arbetstid.

att alltid att alltid kunna tillfredställa de kompetensbehov
som finns.
Projektart)etsformen ställer stora krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet samtidigt som ett gott
ordningssinne är ett måste. Projekten sker i nära samarbete med våra kunder och dotterbolag och då vi dessutom har
kontraktspersonal hos oss är goda kunskaper i engelska ett
krav.
Kontakta Henrik Cronmark, 08-7194688, Memo.ETXT.ETXCRON.
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Västberga
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Arbetsuppgifterna är varierande och består i stora drag av
utskrifter i Word, framtagning av OH-material, ansvara för inkommande fax, bokaresor,handlägga reseräkningar, fakturor och tidrapporter.
Du bör ha erfarenhet av sekreteraruppgifter, godakunskaper i svenska och engelska, i franska och/eller spanska
meriterande.

huvudsakligen att vara stöd till projektledningen i uppföljning, awikelserapportering och dokumenthantering samt diverse administrativa uppgifter som alltid dyker upp i projekten. Projektarbetet ställer stora krav men ger också mycket
tillbaka i form av ansvar, kontakter och variationsrikedom.
Vårt mål är att arbeta aktivt med personal och medtoutveckling för att alltid kunna tillfredställa de kompetensbehov
som finns.

Kontakta: Britt-Marie Montalvo. 087196078, Rolf Ekblad,
08-7193142 eller Mikael Lundgren, 087194332.

Projektarbetsformen ställer stora krav på samrarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet samtidigt som ett gott
ordningssinne är ett måste. Våra projket sker i nära samarbete med våra kunder och dotterbolag och då vi dessutom
har kontraktspersonal hos oss år goda kunskaper i engelska ett krav.

Ericsson Radio Systems, Market Opns China, HongKong.
Macau, Kista

SEKRETERARE
Kontakta: Karin Enberg tfn 08-7641786. Ans till: Karin
Enberg, Ericsson Radio Systems AB.164 80 Sthlm.
Ericsson Radio Access AB. Kista

ORDERADMINISTRATÖR ANP PRODUKTER
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. VI är verksamma inom
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.
Arbetet innebär att självständigt sköta behovsplanering
och orderadministration dvs orderregistrering, fakturering,
spedition, exportkontroll mm. Du har dagligen internationella kontakter.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna med ekonomisk inriktning. Som person är du stresstålig och strukturerad. Du arbetar självständigt, är initiativrik och har god
samarbetsförmåga. Engelska i tal och skrift är ett krav.
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Kontakta: Inger Johansson 087571645 eller Anky
Planstedt, personal 08-7571575. Ans. till: Ericsson Radio
Access AB, Box 11,164 93 Stockholm. Int.: KI/RSA/HPS
Kerstin Malmgren.
L M Ericsson Fastigheter AB, Förvaltning Norr, Kista

MEDARBETARE TILL KUNDTJÄNST
Till ett av våra förvaltningsområden (EKA) söker vi Dig som
vill arbeta med att ta emot felanmälan och beställningar, registrera dessa i våra databaserade hjälpsystem, koordinera
utförandena samt hjälpa våra kunder med förfrågningar avseende fastighetsservice. I arbetsuppgifterna ingår även att
vara behjälplig vid vår ekonomifunktion.
Du har gymnasieutbildning och några års erfarenhet inom området. Dessutom förutsätter vi att Du har terminalvana. Har Du arbetat med ekonomi är det en merit. Du är nog
grann, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga.
Ordningssinne och en positiv läggning värdesätts.
Kontakta: Irene Magnusson, 08-7575231 eller
JörgenHegestrand, 08757 48 04. Ans. till: KI/REM/N/P
Vrvi Skoog, 08-7570085.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

KONTRAKTANSVARIG,
ERICSSON INTERNA AVTAL
Till en nystartad funktion, Supply Management, inom RMOA
söker vi dig som är intresserad av att ansvara för de kontrakt vi skriver med våra interna leverantörer. Dessa leverantörer kandels vara andra bolag inom Ericsson i Sverige,
dels MLC eller LC utomlands samt alla producerande enheter.
Arbetet innebär att ansvara för, koordinera och delta i
förhandlingarna mellan ERA/A och andra Ericssorvenheter. I
arbetsuppgifterna ingår även att se till att avtalen hänger
ihop med övriga Ericssorvavtal med nämnd partner.
Vi tror att du har en gedigen Ericssorvbakgrund, år van
vid förhandlingar och har någon form av ekonomisk utbildning.
Kontakta: Ann Bäckman, Supply Management, 4045601,
ERA.ERAABAN eller Britt Bosrup, Personal, 7570109,
ERA.ERABUP.
Ericsson Telecom AB, LDC Systems Design & Integration,
Project Management

PROJEKTSEKRETERARE
Project Management är en nystartad enhet
Arbetsuppgifterna kan variera mellan olika projekt men består huvudsakligen av administration, distribution, kontor
och utrustning, order och inköp, resor och kringarrangemang, personaladministration, ekonomi, möten och information. Projektarbetet ställer krav men ger också mycket
tillbaka i form av ansvar, variationsrikedom och kontakter.
Vårt mål är attarbeta aktivt med personal och metodutveckling för arbeta aktivt med personal och metodutveckling för

PROJEKTADMINISTRATÖR
Vi vill ha ordning och reda i våra projekt! Hjälp oss att förbättra det ytterligare genom att börja hos oss som projektadministratör. Dina uppgifter blir bland annat att assistera
vid projektplanering, följa upp planeringen, vara sekreterare
vid prpjektmöten, strukturera och sprida information inom
projektet, hantera projektdokumentation. Kort och gott skall
du vara beredd att hantera allt rörande ett projekts administration.
Du skall naturligtvis tycka om ordning och reda mendet
är också viktigt att du är en öppen person som inte drar dig
för att tex kontakta ett dotterbolag och begära information.
Idag jobbar du kanske redan med projektadministration eller kanske är du sekreterare som vill vidareutveckla dig.
Kontakta: Ralf Simons, 08-7199407, Memo EHS.EHSRMS.
Ericsson Microwave Systems AB, Kista

Vår enhet består av ett glatt gång på fyra personer, som arbetar med support, förhandlingar och strategisk planering
avseende ERA/LD:s Joint Ventures i Kina. Vi söker nu min
efterträdare, en sekreterare som trivs i en hjärtlig och stundom stressig miljö. Du kommer att arbeta med sedvanliga
sekreteraruppgifter.
Du är initiativrik, noggrann .ansvarsmedveten och kan arbeta självständigt. Du är utåtriktadoch har lått att knyta kontakter samt besitter godsamarbetsförmåga. Du har mycket
goda kunskaper i engelska och PC-användning. Vi värdesätter också om du är kunnig iPower Point och har Ericsson erfarenhet.
Kontakta: Pernilla Westberg, 084044175 eller Jan
Sjöberg, 087571396. Ans. till KI/ERA/LDH Carin Kasberg,
084045587, EXTR.QRACAKA.
Telefonaktieboiaget LM Ericsson, Konc.lednlngsfunktion
Juridik, HF

PROJEKTADMINISTRATÖR/
TEKNIKADMINISTRATÖR

SEKRETERARE

Som projekt-teknikadministratör hanterar du administrationen kring till dig avdelat/avdelade projekt vid avdelningen.
Både projekt- och produktbunden samt sådant som rör arbetsmetoder och hjälpmedel. Arbetsområdet är brett och
bland de arbetsuppgifter du kommer i kontakt med kan
nämnas tidplanering, ekonomiuppföljning, produkt- och dokumentidentifiering, arkivrutiner PRIM GASK och
Dokumentcentralen, ändringshantering PRI DRI och ÄO, revoch R-lägeshantering samt fakta- och hanteringsgenomgångar.

Arbetet som sekreterare vid Koncemledningsfunktion
Juridik innebär att biträda två av enhetens handläggare med
sedvanliga sekreteraruppgifter och övriga uppgifter som kan
delegeras från dessa samt att tillsammans med övriga sekreterare deltaga i de årliga förberedelserna inför Ericssons
bolagsstämma. Kontaktnätet är brett och internationellt
samt kräver goda kunskaper i svenska och engelska. Goda
kunskaper och intresse i PC-hantering (främst Word och
Powerpoint) är en fördel. Arbetet är självständigt och kräver
gott omdöme.

Vi tror att du är utåtriktad, drivande och klarar mycket
självständigt arbete. Du har kunskap och erfarenhet av
ovanstående arbetsuppgifter.

Lämplig bakgrund är gymnasiekompetens och helst några års erfarenhet som sekreterare.

Kontaka: Sture Blom, 087641102. Ans till KI/EMW/G/GZ
Yvonne Areflykt
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg

Kontakta: AnrvKatrin Ekstrand, 08-7194507, Memo LMEKATR. Ans. senast 950825 till HF/LME/P Ceclila Walman,
LMECWAL
Ericsson Mobile Communications AB, Globala inköpsenheten, Kista

TEKNIKADMINISTRATÖR
SEKRETERARE
Var enhet för Projektledning - Försvaret producerar installationsunderlag och dokumentation förteleanläggningar.
Enheten består av ca 40 personer. Du kommer att hantera
ritningar och sammanställningar i såväl pappers- som
PC-miijö. Uppföljning, sammanställning, kontroll och distribution av sluthandlingar medför vissa kundkontakter. Stöd
till och kontakter med våra olika produktionsfaser förekommer dagligen.
Du bör kunna ha "många bollar i luften", vara noggrann
och pådrivande, uppskatta att jobba i team samt ha PCvana (Microsofts programvaror).

Du kommer att utföra sedvanliga sekreteraruppgifter samt
tillse att en hög servicenivå upprättshålls inom enheten.
Vi vänder oss till Dig som är serviceorienterad, initiativrik, öppen och är en positiv person. Du gillar att arbeta i team, ärflexibeloch har goda kunskaper i engelska. Du har tidigare erfarenhet av sekreterararbete samt erfarenhet av
ordbehandling och andra PC-baserade program.
Kontakta: Björn Westerdahl, 087641385. Ans. till
LD/ECS/C/Z SvenOlof Jönsson, personal, senast 950821.

Kontakta Henrik Cronmark, 087194688, Memo:ETXT.ETXCRON
Ericsson Telecom AB, BU Switching and Network
Systems, TN

SEKRETERARE TILL
LOCAL DESIGN CENTER ACCESS
Arbetsuppgifterna kommer att bestå dels av uppgifter inom
området planering och ekonomiuppföljning dels av mer traditionella sekreteraruppgifter.
Du som söker är en öppen person som tycker om att ge
service åt andra. Du trivs med att arbeta självständigt men
kommer också att samarbeta med övriga sekreterare inom
LDC Acces. Du har arbetat i PC miljö och är van att arbeta
med programmen MS Word, Power Point oxh Exel. Det är en
fördel om Du har vana från ekonomiuppföljning men inget
krav.
Kontakta: Hans Gustafsson, 087197803, Memo
ETXT.ETXHGN, Ingemar Beriing, 087190499, ETXT.ETXIBER eller Susanne Borg, personal, 087196575, ETXT.ETXSUBO.

EKONOMI
Ericsson Components AB, Kista

1. EKONOM (ekonomienheten)
med ansvar för dagbok, bokföring av in- och utbetalningar,
avstämningar. Kontroll av reseräkningar, kreditkortshantering m m. Du bör ha arbetat med bokföring och är troligen
gymnasieekonom. Du ska vara positiv, noggrann, stresstålig och kunna ta folk.

2. EKONOM (kundreskontra)
för vikariat under föräldraledighet minst 1 år
Vi söker en medarbetare till vår kundreskontragrupp. I arbetsuppgifterna ingår hantering av betalningar, krav/inkasso, krediter, reskontraarbete med många kundkontakter, avstämningar m m. Du bör ha ekonomisk utbildning och får
gärna ha arbetat inom området tidigare. Du ska vara positiv, utåtriktad, stresstålig och kunna ta folk.
Kontakta Kerstin Hanell, tel. 087574591 eller Christer
Karlsson, tel. 087574991. Tjänsterna söker Du hos:
Christer Karlsson, Personal, tel. 087574991
Ericsson Telecom AB, BX Business Control, HF

EKONOM
Kontakta: Kurt Trogen, 087640811, EBCKUTR, Conny
Sundström, 087643271 eller LarsOlov Andersson,
08-7643268, EBCLOAA.
Ericsson Telecom AB, CU Basic Systems, Systems Mgrrrt.
Västberga

SEKRETERARE
Arbetsuppgifterna år varierande och består till största delen
av att assistera avdelningschefen. En av arbetsuppgifterna
är att vara lokalansvarig, eftersom vi sitter i egna lokaler i
Västberga. Du har själv stora möjligheter att utforma Ditt arbete och påverka innehållet.
Det är bra om Du har god organisationsförmåga, år flexibel, utåtriktad och noggrann. Du bör också ha en god servicekänsla och lätt kunna uttrycka Dig i tal och skrift på
svenska och engelska.
Kontakta: Klaus Wildling, 087195436, Memo
ETXT.ETXKWG eller MariaHolmer, 087195270, ETXT.ETXSALI.

Ericsson Telecom AB, Core Unit Basic Systems, TN

SÄKERHET - KONTAKTPERSON
Komplexiteten inom datormiljöerna ökar, vilket gör att säkerhetsområdet blir viktigare och vårt arbetsfält alltmer omfattande. Därför söker vi nu en person som ska ansvara för
samordning och uppföljning av ADB säkerhetsaktiviteter, fysisk säkerhet och riskhantering inom enheten, ingå i enhetens säkerhetskommitter, deltaga i utvecklingsprojekt inom
ADB verksamheten, genomföra klassificeringar och rekommendera skyddsåtgärder samt informera och utbilda berörd
personal omriskeroch skyddsåtgärder.
Du bör ha gedigna kunskaper inom säkerhetsområdet,
förmåga att initiera och marknadsföra området uppåt & nedåt i organisationen, goda språkkunskaper i engelska, både i
tal och skrift samtgäma kunna ytterligare något språk (tyska, franska) samt kunna ta egna initiativ och vara kreativ på
ett positivt sätt.
Kontakta: Jan Salomon, 087190780, Memo ETXT.ETXJSA
eller Anna Henricson, personal, 08-7192782, ETXT.ETXAAHN.

Ericsson Telecom AB, Kungshuset, Kungens Kurva
Ericsson Telecom AB

SEKRETERARE
PROJEKTADMINISTRATÖRER
till enheten Contract Implementation Management Europe,
Africa and the Americas. Enheten består av ett 20-tal projektledare av kundimplementeringsprojekt.

till LDC Systems Design & Integration, Project Management
Project Management är en nystartad enhetArbetet innebår

som vill arbeta med bokslut/budget för affärsområdet BX.
Dina arbetsuppgifter blir bl a att självständigt ansvara för
ett antal dotterbolag i konsolideringsprocessen. Arbetet
medför många kontakter med utlandsbolagen varför vi värdesätter goda kunskaper i engelska och gärna ytterligare
något främmande språk. Erfarenhet av och intresse för olika
kalkylprogram ser vi som en merit.
Kontakta: Ulla-Britt Söderblom, 087195996, Memo ETXUBB.
Ericsson Telecom AB, LDC Systems Design & integration,
Projekt Management

EKONOM/CONTROLLER
Den nystartade enheten Project Management söker en ekonom för enhetens eget linjearbete. En del av tjänsten kommer också att innebära att serva enheten Systems
Management i ekonomifrågor. Du ska ansvara för att de två
enheternas ekonomiska rapportering såsom budget, estimat, uppföljning mm utförs enligt gällande krav och rutiner.
Du ska också utbilda kst-ansvariga i ekonomisystem och finansiell styrning, identifiera och genomföra förbättringar
samt delta i utvecklingsprojekt inom ekonomi och projektcontrolling. VI är en organisation under uppbyggnad och därför kan denna tjänst anpassas efter dig som är intresserad
av att växa hos oss. Vi ställer krav men ger också mycket
tillbaka i form av ansvar, kontakter och variationsrikedom.
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Värt mål är att arbeta aktivt med personal och metodutveckling för att alltid kunna tillfredställa de kompetensbehov
som finns.
Vi vill att du har ekonomiutbildning pä minst gymnasienivå och det ar bra om du har erfarenhet av företagets ekonomiska rutiner. Eftersom vi arbetar i nära samarbete med vara utvecklingsprojekt ställer vi stora krav pä samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet samt goda kunskaper i
engelska.

duktig ekonom som kan hantera kostnader och intäkter för
dessa system. Dina arbetsuppgifter i övrigt blir att ansvara
för avdelningens och dess sektioners prognoser och budget.
Du bör vara gymnasieekonom med några års erfarenhet
helst med liknande arbetsuppgifter. Det är viktigt att du är
service inriktad, har lätt att samarbeta samt att du har ett
tekniskt intresse. Du bör även behärska engelska, ha PC
vana samt god förmåga att utrycka dig i tal och skrift

Kontakta Henrik Cronmark 08-7194688, Memo:ETXT.ETXCRON

Kontakta: Lars Andersson, 08-7570288, Sven Jungmar,
08-7570288 eller Anita Malmström, personal,
084042429. Ans. till KI/ERA/LP/UH Malmström.

Ericsson Telecom AB, Ekonomiavdelningen, Västberga

EKONOM
VI arbetar med ekonomiservice för marknaderna Kina,
Asien, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Varje medarbetare ansvarar självständigt för ett eller flera länder.
Tjänsten innebär arbete med kundfordringar, redovisningar
från tekniska kontor samt till viss del leverantörsfakturahantering. Vi arbetar mest med ekonomisystem i stordatormiljö,
men använder även PC för rapporteroch sammanställningar
m.m.

Ericsson Telecom AB, Reg. Mkts Europe, Africa and The
Americas, HF

EKONOMER
1.EK0N0M T i a MARKNADSENHETEN FÖR WESTERN EUROPE AND NORTH AMERICA
Huvudsakliga arbetsuppgifter består av att vara sammanhållande för budget, estimat och finansiell analys samt
metoder för verksamhetsstyming.

Eftersom vi har kontakter med tekniska kontor och dotterbolag i utlandet måste du behärska koncernspråket engelska i tal och skrift. Du har förmåga att arbeta självständigt, Du är utåtriktad och intresserad av grundläggande redovisning.

2. EKONOM TILL MARKET SERVICES ANO INTERCOMPANY
TRADE
Huvudsakliga arbetsuppgifter består av att vara sammanhållande för budget, estimat och finansiell analys i
sambarbete med MLC-bolagen

Kontakta: Helen Öhlander, 08-7191615, Memo ETXHIOE
eller Anette Gyllström, personal, 08-7190066, ETXAGYL

3. EKONOM T i a MARKETING AND SUPPORT NEW CUSTOMER SEGMENTS
Huvudsakliga arbetsuppgifter består av att upprätta metoder för ekonomistyrning avseende våra globala kunder,
samordning av budget och estimat och finansiell analys.
Arbetsuppgifterna kräver ett stort mått av initiativkraft
och självständighet men också en god samarbetsförmåga
med kontakter internt och externt inom och utom Sverige.
Lämplig bakgrund kan vara ekonomisk utbildning från högskola alternativt gymnasium gärna kombinerat med någon
teknisk utbildning. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i
engelska.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTEKONOM - PILOTSYSTEM
Till avdelningen för "Customer and Implemntation Services'
inom LP söker vi en prqjektekonom som i huvudsak kommer
att arbeta med ekonomisk uppföljning av Pitot/Demosystem
samt spekulationsmateriel avsedd för LP.
Pilot/Demosystem tas fram av avdelningen till samtliga affärsenheter inom RMOG. Detta görs vanligtvis på spekulation och som en hjälp åt marknadsansvariga att erbjuda
snabb etablering av ett komplett minknobiltelefonsystem
installerad i containers. Dessa tillverkas på hemmaplan och
flyktfraktas vanligen till uppställningsplan. VI behöver en

Kontakta: Christer Johansson, 08-7193593, Memo ETXJCH
(1), Adrian Borgström, 0 8 7 1 9 4 2 8 1 , ETXABM (2), Carita
Jönsson, 0 8 7 1 9 5 3 7 5 , ETXCAIT (3) eller Barbro Södergren,
personal, 08-7195775, ETXBASO.

Personalshopen
har tagit fram ett slitstarkt set av kläder för
oöm hantering på
såväl fisketuren, tågluffen som vandringen.
Går även utmärkt att
använda i stadsmiljö.
Mer information finns att få i nya
personalshopskatalogen 95-96 som fritt
kan beställas från: EB/ETX/FK/LM.
Tfn 011-12 5 0 0 2 , Fax 011-12 4 0 9 0
memoid: EXTR.XKKSHOP

Ericsson Telecom AB, BU Switching & Network
DySiCfnS, I ™

driva projektorienterat arbete samt godaspråkkunskaper.
Du måste vara stresstålig och trivas med internationella
kontakter.

BUSINESS AND OPERATION
: Bo Holmstedter, 08-7193471, John Lind,
08-7197324 eller Carl Odnoff, 08-7194275.

CONTROL
Are You interested in contributing to the increased profitability and customer satisfaction for BX? Do you take pride in
finding smart ways of improving our operations. Then you
should continue reading. The business Management function is looking for you! The Business Management function
is there to make sure that the markets receive compatible
products to a compatible price and that the profitability is
secured. We are now lotting for one person who will be responsible for 'Business and Operations Control'.
"Business and Operations Control" is responsible for the increasingly important task to reduce our capital tied up in
the flow from development to final delivery to the customer.
'Business and Operation Control' is also responsible to
keep track of the revenue on the different markets as well
as the costs for development and sates. You will be working
with markets which are characterised by a great potential
for rapid growth of sales of new AXE local lines in large volumes. The markets are South & Latin America, Middle & Far
East, Africa, Asia and Eastern Europe.
You have an M.SC or MBA (or equal) and you have an entrepreneurial personality. Preferably you have some experience in the marketing, product management, controling
and/or logistics management area.
Contact: Magnus Rosenblad, +46 8 7190531, Memo
ETXT.ETXLMR or Kerstin Haten, personnel, +46 8
7192054, ETXKER.

MARKNAD
EHwntei AB, Älvsjö

AFFÄRSKOORDINATOR EXTERN TEKNIKFÖRSÖRJNING
Sektionen för extern teknikförsörjning söker en affärskoordinator. Sektionen stödjer utvecklingsenheterna i teknik- och
produktval inom AXE och dess stödsystem. Du kommer att
ansvara för planering och genomförande av utvärderingar av
marknad, extern teknik och leverantörer. Detta innebär bla
att identifiera olika realiseringsaltemativ, utvärdera dessa
med stöd av expertis inom koncernen, ta fram förhandlingsstrategier och driva kommersiella aktiviteter. För att klara
arbetet behöver du ha ett brett tekniskt kunnande och helhetssyn, en bred marknadskunskap, goda kunskaper i engelska, erfarenhet av förhandling och avtalsjuridik och gärna
erfarenhet av internationellt arbete. Saknar du något av
ovanstående får du chans att komplettera genom utbildning, operativt arbete och stöd från övriga medarbetare.
Kontakta: Ulf Wretling 08 727 3385 Ansökan till ÄS/EUA/K
Jan Malmqvist senast 950915.
EJtemtel AB, Älvsjö

INKOP
Ericsson Telecom AB

KOMPETENSUTVECKLING
Du kommer att ansvara för kompetensutvecklingen förinköpsenhetens personal såväl inom som utom Sverige. I Din
rottingar att utveckla enheten till en "lärande organisation"
där individulla utvecklingsplaner blir en självklarhet, detta
innebär bl a att utveckla och ansvara för ett
Jobrotationprogrammellan våra internationella inköpskontor
och våra urjländskaproduktionsbolag med egna inköpsavdelningar. Vidare kommer Du attansvara för utbildning av ny
respektive befintlig personal samt medverka vid framtida rekrytering.
Lämplig bakgrund är högskoleutbildning och ett intresse
för kompetensutveckling. Erfarenhet från inköpsfrågor eller
närliggande frågor är mycket meriterande. Du har en positiv
människosyn, förmåga att bygga nätverk och entusiasmera.
Goda språkkunskaper är en förutsättning.
Kontakta: Christer Hallqvist, 08-7192080.

KONTRAKTSANSVARIG/
SEKRETERARE
Sektionen arbetar med extern teknikförsörjning vilket innebär att stödja utvecklingsavdelningarna i teknik- och produktval och att driva de kommersiella frågorna i upphandlingsärenden. Du ska koordinera arbetet med Ellemtels avtalsdatabas och ska fungera som avdelningamas stöd när
det gäller hur de ska hantera sina avtal. Även uppföljning
och sammanställning av rapporter till produktledningen rörande avtal hör till dina arbetsuppgifter. Du kommer att ha
ett nära sammarbete med de övriga inom sektionen (idag 5
personer) och även stödja dem i deras arbete genom att bla
hantera; skrivarbeten, protokollskrivning, koordinera och leda sektionsmöten, boka resor och konferensrum. Du bör
känna till arbetsmiljön på SUN arbetsstationer, ha goda
kunskaper i svenska och engelska samt kunna arbeta självständigt. Förståelse för licensavtal är ett plus.
Kontakta: Ulf Wretling 08 7273385. Ansökan till
ÄS/EUA/K, Jan Malmqvist senast 950915.
Ericsson Telecom AB.BU Switching & Network Systems,
GPLM-SwrtchmgTellusanläggnrngen

Ericsson Telecom AB

BUSINESS MANAGER
LEVERANTÖRSUTVECKLING
Du kommer att leda leverantörsutvecklingsprocessen och
bedriva leverantörsutveckling mot våra leverantörer. Vidare
arbeta för en gemensam klassificering av leverantörskåren,
genomföra upplägg för VA/VE klassificering samt på plats
hos våra leverantörer genomföra och ansvara för CIW
(Continuous Improvement Workshops).
Lämplig bakgrund är civilingenjör (gärna med Industriell
ekonomi eter liknande) med någon form av inköpserfarenhet samt ett brinnande intresse för inköpsfrågor. Du måste
ha ett strukturerat arbetssätt, förmåga att se helheter och
lätt för att skapa förtroende och knyta kontakter. VI förutsätter goda språkkunskaper.
Kontakta: Christer Hallqvist, 08-7192080.
Ericsson Telecom AB

We have three open "Business Managers" positions for the
markets in South & Latin America; Middle & Far East;
Africa, Asia and Eastern Europe. As Business Manager you
take the responsibility for Business Planning and input to
Ericsson Strategic Planning and you take the responsibility
for Business Strategies, roll-out plans, product substitution
plans, pricing & marketing strategies etc. You also take responsibility for Business Opportunity Tracing, define best
possible business and products for BX in the markets Decisions on new AXE system issues. You will be working in
close cooperation with other Business Managers, Market
Responsibles, Product Marketing and Product Management.
You enjoy working with the markets and you want to make sure that that TBX ontroduces profitable AXE systems to
the customer. You have an M.Sc or MBA (or equal) and you
have an entrepreneurialpersonality. You have experience
from marketing or account management and/or product management.

PROJEKTINKÖPAREMJUKVARUOMRADET
Projektinköparen är inköpsenhetens representant isystemutveckling/teknikprpjekt och är där delansvarig för denexterna teknikförsörjningen både för intern Ericssonanvändning
och OEM. Vi bidrar med juridisk och kommersielt kompetens, driversjålvständigt förhandligar gentemot leverantörer
samt ansvararför avtalsskrivningen. Projektinköparens roll
är vidare att isamarbete med övriga affärsområden koordinera den kommersiella delen av den externa teknikförsörjningen så att bästa möjliga resultat kan uppnås.

7 4 1 / 1 Vildmarksjacka stl. S-XL
pris: 574 kr

741/3 Vildmarksväst stl. S-XL
pris: 286 kr

741/2 Vildmarksbyxa stl. S-XL
pris: 289 kr

741/2 Vildmarksshorts stl. S-XL
pris: 203 kr

Lämplig bakgrund är gymnasieingenjör med affärsmässig
bakgrund, gedigen branscherfarenhet inom mjukvanjområdent och/eller OEMområdet och utbildning inom inköpsområdet (t ex Silf, IHM) Du kan också vara nyexaminerad civilingenjör med intresse för mjukvara men ocksåförjuridiska
och kommersieHa frågor och som vill utveckla dm affärsmässigwt i ett av världens ledande teknikföretag. Arbetet
ställer höga krav på självständighet, flexibilitet.förmåga att

Contact Magnus Rosenblad (Business Management
Network Expansion) +46 8 719 0 5 3 1 , ETXT.ETXMLR or
Kerstin Halén (Human Resources), +46 8 719
2054,ETX.ETXKER.
Ericsson

Networks AB. Nacka Strand

MARKETING PROGRAM MANAGER UPGRADING
The Marketing Programs unit is currently recruiting a
Program Manager for Upgrading.
Responsibilities include the creation and implementation
of programs to promote sates of upgrading to new versions
of voice and data products. The position requires close cooperation with our local companies and distributors all over
theworid.
Interested applicants should have a background in sales
or marketing as well as a univerity degree. International ex-

JOBB-NYTT
penence is a definite attribute. Good skills in English are e
must
Applicants should be initiative takers, outgoing and enthusiastic with a good head for business. Confidence and
the ability to work independently are also important in order
to start up and cany out successful projects in an international environment
Contact Mats Victorin +46 8 422 0191, memo EBC.EBCMAVI or Ulrika Linné-Rönning +46 8 422 0190, memo
EBC.EBCULU or Erik Edhag, personnel +46 8 422 0288,
memo EBC.EBCERED
Ericsson Radio Systems AB. Kista

Processen, skall arbeta med att förbättra dessa processer
på ERA/L nivå, samt därutöver stödja och medverka i säljprocess- och förbättringsarbetet specifikt på LP respektive
LF. I arbetsuppgifterna ingår att simulera och stödja processägare och processteam i process- och förbättringsarbete, att stödja och medverka i linjens förbättringsarbete, att
bistå organisationen med kunskap och metoder i Process
managemnet och förbättringsarbete, att stödja och driva på
måtningsarbetet, att medverka i nätverk och annan processsamordning inom RMOG.

Vi söker en person med löne- och personalregistrering
som huvudarbetsuppgift. Arbetet innebår att handha löner,
avdragsredovising, löne- och personalstatistik mm. Visst arbete arbete ireceptioneningår.
Du bör ha ekonomiskt gymnasium och erfarenhet av lönearbete, samt kännedom om fackliga avtal. Kunskaper i
Excel och Word. Du måste vara noggrann och serviceinriktad.
Tillträde snarast.
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utbildningen, för att sedan omföra dessa krav till utvecklingsprojekt. De färdiga produkterna kommer sedan att användas av vår utbildningsorganisation runt om ivärlden.
Arbetet medför resor och kontakter med människor från
många olika kulturer och platser, och det är av vikt att du år
kommunikativ och har förmåga att leda projekt. Du är
Civilingenjör eller har skaffat dig motsvarande kompetens
gegenom arbetslivserfarenhet. Du har goda tekniska kunskaper inom radio- och telekommunikation och gärna erfarenhet av AXE och/ellermobiltelefonsystem. Du har goda
kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift. Kunskaper i
andra språk är också meriterande.

Önskvärda kvalifikationer är flerårig erfarenhet från kvalificerat arbete inom marknadsföring/försälning, en utåtriktad läggning, god samarbetsförmåga, ett drivande arbetssätt samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av processutveckling är meriterande.

Kontakta Ewa Elf, tel. 08-58176190. Ansökan skickas till:
Ericsson Network Construction AB, Personal, Box 114,196
23 Kungsängen.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Kontakta: Katarina Norhammar, 08-7570266. Ans. till
KI/ERA/LZ/HS,TowaRaak.

Kontakta: Gunilla Ahrens, LP/UU, 08-7571856 eller Kaj
Ingelman, LP/UC, 7571818 eller Bo Hjalmarsson, LF/NC,
7572706 eller Liljana Sundberg, LP/UH, Personal,
7572459. Ans. till Liljana Sundberg senast den 15 september.

KOMPETENSUTVECKLARE/

Ericsson Radio Systems AB, Kista

AFFÄRSUTVECKLARE/
MARKNADSFÖRARE
Ericsson Radio har som mål att tillhandahålla helhetsåtaganden inom mobiltelefoniområdet Detta innebär att vi förutom produkter även skall marknadsföra tjänster, alltifrån
små enskilda konsulttjänster till hela driftsåtaganden. Vår
enhet ansvarar för utveckling av tjänster inom Network
Operation and Maintenance. Vi utvecklar tjänster åt vara lokalbolag över hela världen. Förutom utvecklingsansvaret av
tjänster inom Network Operation and Maintenance har vi
även ett totalansvar för tjånsteförsäljning på de marknader
som använder mobiltelefonsystem enligt den japanska
standarden, i första hand Japan. Verksamheten är relativt
ny och under uppbyggnad. Vi söker personer med tidigare
erfarenhet och/eller intresse för tjänsteförsäljning, som talar och skriver engelska obehindrat. Tekniker med marknadsföringskompetens eller ekonomer med tekniskt baskunnande.
Kontakta: Sven Eriksson, JZ/MC, 084044540, memoid:
erasser Ans. till: Ki/ERA/J/H Katarina Ljunggren.

Ericsson Microwave Systems AB, Mölndal

SÄLJARE MINI-LINK
till avdelningen för Marknadsföring Europa
Du kommer att arbeta med att bearbeta några av våra
europeiska marknader. Du bör ha teknisk utbildning, minst
gymnasieingenjör, helst med erfarenhet inom telekommunikation. Goda språkkunskaper i engelska och gärna ett tredje språk.Självständighet med egen "motor" och klar resultatorientering kombinerat med teamkänsla. Tjänsten medför resor och internationell erfarenhet är en merit.

UTBILDNINGSKOORDINATÖR
till enheten för personalutveckling, F/HU Enheten arbetar
med att inventera, utveckla och följa upp behov av personalutveckling inom affärsområde Radio. Vi arbetar kontinuerligt
med nya idéer och nya sätt att utveckla kompetens.l dina
arbetsuppgifter ingår att följa upp, utvärdera och utveckla
det basutbildningsprogram som idag ingår i den kurskatalog
som vi ansvarar för, att upprätthålla och utveckla kontaktnär/samarbetsformer med utbildningsansvariga internt
samt med externa konsulter att driva uppdragsinsatser gällande kompetenshöjande insatser, att titta på alternativa
sätt att lära, ex. multimedia, att utveckla rutiner för upp
handling och utvärdering av extemakonsulter.
Du har högskoleutbildning från P-linje ellermotsvarande
samt ett brinnande intresse för kompetensutvecklingsfrågor. Du är utåtriktad, idérik samt har lätt för att samarbeta
med medarbetare på alla nivåer.

Kontakta: Kent-Arne Johnsson, 031-671569. Anm. senast
15/8 till S/SZ MajBritt Arfert, 031-672651, Memo EREMAT.

Kontakta: Anna Högberg, 084042403 eller Marie Hällgård,
08-7572287. Ans. till AnnaUndvall KI/ERA/F/HH.

Ericsson Cables AB, Hudiksvall

LM Ericsson Data AB, Västberga

EXPORTSÄUARE

PERSONALANSVARIG

Vår internationella verksamhet skall ytterligare intensifieras. Vi söker därför exportsåljare för försäljning av telekabel
till framför allt teleoperatörer på våra exportmarknader.
Arbetet innebär bl a att Du tar fram offerter, gör presentationer, förhandlar med kunder samt följer upp order.
Exportförsäljningen drivs ofta i projektform med säljaren
som Telekabeldivisionens projektledare. Du skall inte enbart sälja telekabel, utan medverka till försäljning av hela
system tillsammans med andra enheter inom koncernen.
Marknadskontakterna innebär resor och kundbesök samt
medverkan i symposier och informationsdagar.

för några av våra enheter iVästberga snarast möjligt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter år rekrytering, kompetensutveckling, chefsutveckling och lönefrågor. Du kommer också
att delta i ledningsgrupperna på de enheter som du ansvarar för.
Du ska ha högskoleutbildning från P-linjen eller motsvarande samt minst 5 ars kvalificerad erfarenhet av personalarbete. Du är självständig, initiativrik,flexibeloch har god
samarbetsförmåga samt vill ta en aktiv roll i de förändringsprocesser som pågår.

Du skall ha teknisk högskolebakgrund samt flerårig erfarenhet av internationell försäljning. Du skall naturligtvis behärska engelska samt ha utlandserfarenhet. Kan Du dessutom andra språk ärdet en extra merit. Du skall kunna agera självständigt och ha ett utvecklat sinne för affärer.

Kontakta: Siv Sackl n, 08-7262616, Memo EDTSIVS eller
Monica Westberg, 08-7262917, EDTMOWE. Ans. till
VH/EDT/PA Monica Westberg.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

AREA MANAGERS OCH MARKET
SUPPORT FÖR NORDEN
Den nordiska marknaden fortsätter att växa mycket snabbt
inom mobilområdet och vi behöver nu förstärka vår marknadssida för att möta de utmaningarna som vi nu står inför.
Förutom de etablerade systemen NMT och GSM kommer nu
också introduktionen av DCS 1800 och Intelligent Network
(IN) i stor skala både hos existerande och nya operatörer.
Om Du vill arbeta på en marknad med tekniskt och kommersiellt mycket kvalificerade kunder som alltid stråvar efter att
vara ledande inom mobiltelefoni, är detta en utmaning för
Dig! Din arbetsuppgifter blir att tillsammans med vå.a dotterbolag marknadsföra Ericssons mobila system hos nya
befintliga kunder.
VI söker Dig som är civilingenjör/gymnasieingenjör med
några års erfarenhet inom marknadsföring av telekommunikation och har lätt att samarbeta med andra.
Kontakta: Stig Lindmark, 08-7573500. Memo: ERA.ERASLK. Ans. till: Ericsson Radio Systems AB LF/FHS
Charlotta Steen, Memo: ERA.ERACHAS, 164 80 Stockholm

Kontakta: Antero Peräläinen, 0650-36360 eller Torbjörn
Forsman, 0650-36358. Ans. senast 950831.

LM Ericsson Data AB, Kista

Ericsson Radio Systems AB, Kista

TELEOPERATÖR MARKNADS- OCH SÄUANSVARIG

MARKETING MANAGER RMOG
UNGERN

Vi söker en affärsinriktad person med djup erfarenhet från
aktiv försäljning, därresultatetavspeglas i din förmåga att
fastställa kundens behovsbild samt driva affärer fram till avtalsskrivning.

ERA i Öst & Centraleuropa har redan en ansenlig expansion
bakom sig. Ändå är detta bara början. Våra marknader, inte
minst Ungern, är fortfarande mycket dynamiska och har stor
potential. För att kunna hantera de nya möjligheterna och
ökande arbetsbelastningen söker vi nu en RMOG marknadschef med placering på ETH i Budapest. Både arbetet i sig
och närvaro i regionen är mycket utvecklande. Arbetet innebär att du har direkt ansvar för kontakterna med våra kunder i Ungern. I denna egenskap är du även Team Leader i
bl.a. offererings- och förhandlingsarbetet. Arbetet är mycket
marknadsunriktad.
Du har akademisk utbildning och troligtvis ett par års erfarenhet av marknadsföring av mobiltelefon. Direktkontakt
med systemkunder inom telekom år en merit, liksom erfarenhet av produkt- eller projektledning. Vi värdesätter kommunikationsförmåga, arbetsglädje och överblick.

Kontakta: Göran Norström, 08-7641014 eller Tori Gillbjer,
084045201. Ans. till TO/EDT/PA Hans Hansson
L M Ericsson Data AB, Kista

TELEOPERATÖRFUNKTIONSANSVARIG
VI söker dig som har bred, allmän kunskap inom kommunikation/ telefoni, men framförallt skall du vara socialt kompetent med mångårig erfarenhet utifrån hur man driver projektinriktad affärsverksamhet
Kontakta: Göran Norström, 08-7641014 eller Tori Gillbjer,
084045201. Ans. till TO/EDT/PA Hans Hansson.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Kontakta: André Grce, 08-7641268 eller Anita Malmström,
personal, 084042429. Ans. till Kl/ERA/LP/UH Malmström.

PERSONAL

SÄUPROCESSEN
LF & LP är MARKET OPERATIONS enheter inom RMOG med
ansvar för marknadsföring, försäljning och implementation
av Mobiltelefonsystem typ GSM, NMT & TACS inom regionerna Väst-Europa (LF), Central & Öst-Europa, Mellanöstern,
Afrika & Latinamerika.
Vi söker två processutveklare som på uppdrag av processägama för Marketing Processen respektive Tender

Ericsson Network Constructor AB, Kungsängen

LONE-OCH
PERSONALREGISTRERING
Ericsson Network Construction AB arbetar med installation
av utomhusnät. Vi är idag 52 medarbetare i företaget För
närvarande finns kontoret i Kungsängen, men vi kommer att
vid årsskiftet flytta till lokaler i Veddesta.

Business Unit for Cellular Systems - American Standards
(RMOA) offers products for PCS networks in the 800 and
1900 MHz frequency bands based on the digital D-AMPS
specification. Our products have successfully been deployed in several countries in America, Asia and Oceania. You
will work with product strategies, sourcing, consolidation of
market requirements, business cases, life cycle management, product presentations and discussions with customers. We have two open positions:
1. Product Manager - Mobile Services Switching Center
(MSC): You will be responsible for the MSC node, both application and platform, and be our primary contact for the
AXE 10 platform.
2. Product Manager - General Switch Network and
Network Interfaces: You will work within the general switch
network area, and also be responsible for Fraud
Management products.
You have an academic degree, a general telecom background, and good AXE 10 and/or cellular knowledge. The
first position requires at least 5-10 years work experience.
The work entails international contacts and travel.
Contact: Magnus Isaksson, 08-7572678, Memo ERAMIN.
Appl. to KI/ERA/AH Britt Bosrup, ERARMOAA.

PRODUKTION
Ericsson Radio Systems AB, Nynäshamnsfabriken.

PRODUKTLEDNING
Ericsson Radio Systems AB, Market Operations Telia
Mobitel, Kista

CHEF
Market OperationsTelia Mobitel är en nyetablerad enhet
med kundansvar för marknadsföring.försäljning, implementering och support. Du kommer att ansvara för att bygga
upp produktledningsenheten till 6-8 personer.
Produktledningsenheten ansvarar för specificering av krav
på framtida produkter utifrån Telia Mobitels behov, medverkar i att arbeta fram beslutsunderlag i form av "business
case", medverka i offert- och kontraktarbete som tekniskt
ansvarigmedverka och ansvara för kundförhandlingar och
kunna föreslå alternativa tekniska lösningar och argumentera mot kund, medverka i presentation av våra produkter
med kunder samt operativ produktledning.
Vi söker Dig som har civilingenjörsexamen eller motsvarande samt flerårig och bred erfarenhet av AXE, GSM och
NMT. Det år meriterande om Du har erfarenhet av kundkontakter och personalledning. Arbetet ställer krav på att bl.a
vara initiativrik, utåtriktad och samarbetsinriktad.
Kontakta: Orvar Parting, 08-7572174, Memo: ERA.ERAOPG. Ans. till: Ericsson Radio Systems AB, LF/HS Charlotta
Steen (ERA.ERACHAS), 164 80 Stockholm.
Customer Services, RMOG, Kista

PRODUKTLEDARE,

PROCESSUTVECKLARE,

PRODUCT MANAGERS SWITCHING

TRAINING SERVICES
Kundutbildningen inom RMOG äridag en enhet med ca 50
personer som arbetar med att utbilda våra kunder i drift och
underhåll av Mobiltelefonsystem inom GSM, NMT och TACS
standarderna. Vi söker någon som är intresserad av att i en
internationell miljö leda och ansvara för utvecklingen av utbildningsprodukter, (lärarledda kurser, böcker och datorundervisning). Din roll blir att följa upp de krav som ställs på

CHEF
för kretskort SMD (ytmontering)
Nynäshamnsfabriken har genomgått en stor förändring
från tillverkning av telekommunikationsutrustning till tillverkning av radio- kommunikationsprodukter. Vi expanderar i
snabb takt och behöver nuförstärkning med ytterligare en
chef. Du ska ansvara för tillverkning av kretskort och elektronikenheter för radiobasstationer. Tillverkningen innefattar
SMD (ytmontering) samt montering/provning av elektronik
och bedrivs i flödes-/produktgrupper.lnom chefsområdet arbetar ca 140 personer samt 5 gruppchefer.
Du bör ha tekniskt gymnasium/högskoleutbildning, vara
resultatorienterad samt ha goda ledaregenskaper.
Erfarenhet inom området är meriterande.
Kontakta: Kent Arvidsson, 08-52062902 eller
Ing-MarieHåkansson, Personal, 08-52062411. Ans. till:
NY/ETX/X/NAR senast 950915.
Erisson Radio Access AB, Elektronikenheten, Kista

MONTÖRER
Ericsson Radio Access AB, har en välkånd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är vekrsamma inom
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, atennära produkter och transmissionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av verksamheten finns i Kista
och vi är idag cirka 1000 anställda.
Som montör kommer Du att arbeta med montering, mjuklödning och provning av elektronik och kretskort av våra
produkter inom tillverkningsenheten Elektronik.
Vi söker Dig med minst 2-årig teknisk gymnasieutbildning, helst ekele. Erfarenhet av arbete med elektronik eller
finmekanik. Har Du certifikat för mjuklödning är det en merit. Du måste ha god syn, ordningsinne, förmåga och vilja
att arbeta i grupp. Arbetet bedrivs i tvåskift och nattskift.
Kontakta: Tvåskift: Marja-Leena Kovanen, 08-7572695,
Jan Holmberg, 08-7641032, Anders Floser, 08-7641528,
Bengt Palmkron, 08-7571204, Charlotta Björklund,
084042601, Miakel Kaneteg, 08-7641081. Nattskift:
Kenneth Widerström, 08-7571204, Pers.avd: Lars-Åke
Eriksson, 084045671. Ans till: Ericsson Radio Access AB,
Boxll, 164 93 Stockholm. Internt: KI/RSA/HPS Inga Alm.
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Ericsson Radio Access AB, TBverknln^enheten, Kista

INSTRUKTÖRER - ELEKTRONIK
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi ar verksmma ini m radioaccess systemm för trådlös telefoni, basstationer, atennära produkter och transmissionssystem för analoga och
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
och vi är idag cirka 1000 anställda.
Ditt arbete innebär att introducera personal i arbetsuppgifter, rapportera i MPSsystem, agera vid driftstörningar, irv
tiera och leda förbättringar.
Vi söker Dig med 3-årigt tekniskt gymnasium. Du har erfarenhet av verkstadsarbete, gärna inom elektronik eller finmekanik. Vi vill att Du har intiativkraft, helhetssyn, ordningssinne och samarbetsförmåga.
Kontakta: Mana-Leena Kovanen, 08-7572695, Lars-Ake
Eriksson, Personal, 08-4045671. Ans till: Ericsson Radio
Acess AB, Box 1 1 1 6 4 93 Stockholm. Internt: KI/RSA/HPS
Inga Alm.
LM Ericsson Radio Access AB, Ankomstkontroll Mekanik
- Produktionsenheten, Kista

CHEF

Contact Henning von Keysertingk, 08-7191655. Memo:
ETXT.ETXSONE or Kerstin Haién. 0 * 7 1 9 2 0 5 4 . Memo:
ETX.ETXKER. (Human Resources).
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MANUFACTURING COORDINATOR
Manuf actunngdevelopment is a unit which works with common technologies and systems used in BRs factories. The
unit has 15 employees working in: Administration,
Production technologies. Application systems and Risk
Management.
We are now looking for a person for coordination and developing 8Rs manufacturing processes. The positions responsibilities include improving and coordinating manufacturing processes, through project work and support
At your side you will have a professional team which are
experts within their respective fields. You will have a close
contact with both BRs factories and suppliers of production
equipment
You are a civil engineer with several years experience
within electronic manufacturing and development. Excellent
knowledge of English is a must.
Contact Bo Westerberg 08/7572660, Johan Nyberg,
08-7570673. Appl.to: KI/ERA/BR/IH, Eva Kallberg.

i Acres» A a Aktiva RF Produkter, 6ävte

PROJEKTLEDARE
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens mom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom
radioaccess system för trådlös telefon, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för anaioga
och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.
Du kommer att arbeta med såväl projekt- som deiprojektledrong och Du medverkar vid utvecklingsprojekt vad avser
effektförstärkare.
Du är rrögstarteingergör med inriktning elektroteknik. Du
behärskar obehindrat engelska i tal och skrift. Vi vill att du
har erfarenhet av modem elektronikutveckling, gärna med
goda kunskaper inom RF radioutvecklingsmiljö och metodik.
Några års erfarenhet av projektoch personalledning är meriterande. Du är drivande med förmåga att utforma strategier
för framförhållning av teknik, metodik och komponenter. Du
är mål- och resultatjnriktad.

Som chef för ankomstkontroll mekanik kommer du att
arbeta med att leda enheten, att fungera som mättekniskt
stöd, samt att rapportera och följa upp avvikelser. I arbetet
ingår också att administrera dispenser och reklamationer
samt styra utfallsprovningen.
Du har tekniskt gymnasieutbildning, maskinlinje eller likvärdig. Utbildning i toleranser/toleranssystem, mätteknik
och statistiska mätmetoder. Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning, mekanisk tillverkning och kontrollerfarenhet. Du bör också ha datorvanasamt vana av administrativt arbete.
Kontakta: Jan T. Andersson 08-7571802 elterAnnaGreta
Eriksson, personal, 084045369. Ans till: Ericsson Radio
Access AB, Box 1 1 , 1 6 4 93 Stockholm. Internt:
KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren.,

Ericsson Telecom AB, Reparations verksamheten I
Nynäshamn.

PROJEKTLEDARE/SYSTEMUTVECKPROVNINGSBEREDARE
Konstruktion av provningsprogram, fixturer och interface för
provning på bänk och i datorstyrda provningsutrustningar
typ HP och FACTRON. Dokumentering av provprogram, provningsföreskrifter, fixturer och dylika hjälpmedel i provningen, bistå provningspersonalen med teknisk hjälp, tekniska
hjälpmedel och dokumentation. Ansvara för att underhåll
och service av testutrustningar och tekniska hjälpmedel blir
utförda.
Gymnsieingenjörsutbildning eller motsvarande kunskaper. 2-3 ars erfarenhet av provningsberedning. Erfarenhet
av FACTRON eller HP är en merit.Goda kunskaper om elektronikproduktion är ett måste.
Du är självständig, serviceinriktad och initiativkraftig.
Kontakta: Sören Lövkvist, 08-52062769 eller IngMarie
Håkansson, personal, 08-52062411. Ans. senast
9509015.

UTRED ARE/PROGRAM VARU •
KONSTRUKTÖRER OPEN SYSTEM
Sektion OS arbetar med utveckling av UNIX-baserade deviceprocessor er och CCOS filsystem. Prototyping kring
UNIX-baserade milowperativsysterråårnor och utredningar
kring Open Platform Architecture.Till området Open Platform
Architecture söker vi självständiga utredare med UNIX- och
tetekom bakgrund. Har du dessutom erfarenhet av områden
som COBRA, TINA. DICOS och lr+arkitektur är det en fördel.
Vi söker också programvarukonstruktörer till områdena
UNIX-baserade deviceprocessorer och Dicos filsystem.
Lämplig bakgrund är några års erfarenhet av objektorientering och C++ programmering. Erfarenhet av SDP-TA, SDS,
UNIX eller DICOS är meriterande.
Kontakta: Ronny Nilsson 727 4310. Ansökan ska vara Jan
Malmqvist ÄS/EUA/K tillhanda senast 950915.
Ericsson Microwave Systems AB, Kista

Kontakta: Bengt Ahl tel 026-156198 eller Anky
Planstedtpersonal, 08-7571575. Ans. till: Ericsson Radio
Access AB. Box 1 1 , 1 6 4 9 3 Sthlm. Irrt: KI/RSA/HPS
Kerstin Malmgren.
LM Ericsson Data AB, Utv. av stödsystem for prodaktlnfo.,

Ericsson Radio Access AB har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. VI är verksamma inom
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 900 anställda.

AB, Atvsjö

LARE/SYSTEMARKITEKT
Våra system används inomEricssonkoncernen över hela
världen och har ca 15 0 0 0 slutanvändare. Vi är nu inne i en
expansiv fas och behöver förstärkning med erfarna projektledare ochsystemutvecklar e, gärna med erfarenhet av
objektorienterad systemutveckling. Vi söker även en systemarkitekt för uppbyggnad av infrastruktur i distribuerade
system baserade på UNIX och Windows.
Inom ramen för systemutveckling söker vi specialister
både beträffande systemeringens tidigaste faser men även
designers och programutvecklare med erfarenhet av C,
C++, Windows och UNIX.
Kontakta: Jörgen Larsson, 08-7263463, Memo EDTJLA,
Jan Nyman, 08-7263463, EDTAXEL, Virve Berg,
08-7263687, EDTVBG eller Claes Magnusson,
08-7263413, EDTCM. Ans. till VH/EDT/PA Siv Sacklén, personal, 08-7262616, EDTSWS.

SEKTIONSCHEF
vi söker en chef till sektionen Radioutveckling inom divisionen för försvarskommunikation.
Sektionen utvecklar i huvudsak radio upp till 2000 Mhz
för försvarskommunikation. Dessutom ingår mekanikutveckling och TA-hantering. Våra produkter skall tåla hård elektrisk och mekanisk miljö och år störskyddade genom frekvenshopp och adaption av parametrar.
Sektionen har 25 medarbetare av vilka har stor erfarenhet och ett brett kunnande. Inom divisionen har vi direktkontakt med marknadssidan, produktledningen och övriga
enheter för teknikutveckling och vi har därför stora möjligheter att påverka helheten.
Du som söker bör vara civilingenjör eller motsvarande
med erfarenhet inom radioområdet Rent personliga egenskaper som förmåga att se framtida tekniska möjligheter
att påverka helheten.
Du som söker bör vara civilingenjör eller motsvarande
med erfarenhet inom radioområdet. Rent personliga egenskaper som förmåga att se framtida tekniska möjligheter,
motivera och vidareutveckla medarbetarna och stärka lagandan inom sektionen är av stor vikt för detta jobb.
Kontakta: Rolf Ahlin, tel 08-757 0 9 92 Ansökan skickas
till: KI/EMW/LG/GZ Yvonne Areflykt
Ericsson Telecom AB, ProduktJedning Anslutningsdon,

Ericsson Telecom, Core Unit Basic Systems, Årsta

Ericsson Radio Access AB, Produktionsenheten, Kista

CHEF - INLEVERANSKVALITET
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.
Som chef för inleveranskvalitet kommer du att arbeta
med att leda enheten mot uppställda mål. Att utveckla personal och teknik för att klara morgondagens krav hör till dina främsta arbetsuppgifter.
Vi söker dig som har teknisk gymnasieutbildning eller utbildning på högskola med inriktning maskin. Du bör ha utbildning inom områdena kvalitetsstyrning och statistisk processtyrning. Du bör ha erfarenhet från arbetsledning, kvalitetsstyrning, mekanisk tillverkning samt ha vana av dministrativt arbete. Du är målinriktad, entusiasmerande och har
god samarbetsförmåga.
Kontakta: Jan T. Andersson 08-7571802,
AnnfrGretaEriksson, personal, 0 8 4 0 4 0 5 3 6 9 . Ans. till
Ericsson Radio Access AB, Box 1 1 1 6 4 9 3 Stockholm.
Internt: KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren.
Ericsson Telecom AB, BU Switching and Network Systems

PRODUCT BUSINESS PLANNER
We have a position open for "Product Business Planner"
for the product area Statistics and Traffic
Measurements.With the entire world as a market in the
area fixed network.
As a "Product Business Planner" you take responsibility
for: - Participating in customer discussions and making
customer presentations.Thus obtaining feedback and knowledge about needs of our operators. - Making priorities between different products to develop.based on commercial
value for Ericsson.Be businessminded! - Competitor analysis. - Customer benefits based on pricing. - Identifying new
business opportunities.
You will be working in close cooperation with our subsidiaries and with our customers.
We are looking for candidates with the following characteristics: - OperHTiindedness - Common sense - Business
minded - A sensitive ear
Experience from marketing and/or product management
is an advantage.

PROJEKT
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTLOGISTIKERMOBILTELEFONI
SYDEUROPA OCH FRANKRIKE
För att klara av våra nuvarande och framför allt våra förväntade nya projekt, har vi på enheten Sydeuropa och
Frankrike behov av en logistiker. Vad vi söker är prqjektlogistiker som assisterar och stödjer projektledaren genom
att ansvara för logistikhanteringen innom projektet. Innom
logistikrollen ingår även att aktivt delta och även driva förbättrings projekt intern inom avdelningen och externt tillsammans med våra kunder. Projekten drivs i en matrisorganisation, vilket innebär samarbete med enheter och företag
inom och utanför koncernen för leverans av utrustning och
tjänster. Projekten spänner över hela området från växel,
kraft, radiobasstationer till stödsystem som TMOS, containers m.m.
Vi vill att du har kunskap om och är beredd att arbeta
med hela logistikflödet från orderhantering och inköp.
Arbetsspråket är engelska.

PROJECT MANAGER

MATERIAL-/VERIFIERINGSTEKNIKER

Within Core Unit Basic Systems, our project manager organization, TX/B,is committed to the development of
project-managing skills and competence. At present, we
need project managers who can take charge of reporting,
coordination and following up various projects in the APZ,
GSS, RMP and AP product areas both in Sweden and abroad. Your role will require you to assume responsibility for,
and manage, one of our most important development projects. Teamwork and a fast pace characterize operations in
this dynamic and flexible organization.
You will be given a great deal of freedom to organize and
plan the work, besides being responsible for the financial
aspects of the project. You should have experience in design work, as well as in some form of management You
should be outgoing, quick to take the initiative and easy to
work with. Last but not least, you should be knowledgeable
about Ericsson.

Katrineholm har mycket att erbjuda dig som värdesätter naturupplevelser, sport och en väl utbyggd service.
Katrineholm ligger centralt placerad mellan stora befolkningscentra såsom Norrköpin/ Linköping, Örebro,
Mälardalen och Stockholm.
Produktenheten Anslutningsdon, med 350 anställda, bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av kontaktdon
och tillhörande applikationsverktyg. Produktledningen inom
Anslutningsdon har det samlade ansvaret för vår produktportfölj. Inom produktJednigen utarbetas nya produktförslag, aplikationsteknik utvecklas och provning genomförs.
Du kommer att bidra till utvecklingen av kontaktdon och tillhörande applikationsverktyg genom att bistå produktutveckling och produktion medmaterialteknisk kompetens samt
att du far utveckla provmetoder på såväl metalliska som polymera material. Ou kommer också att tillämpa och förbättra metoder i det dagliga verifieringsarbetet i laboratoriet.
Rollen fodrarteknisk kompetens motsvarande den som
högskoleutbildning med relevant inriktning kan ge. Du bör
ha erfarenhet av laboratiorie- och instrumentarbete samt
bör behärska engelska i tal och skrift

Contact Jan Jansson, +46 8 719 5 2 7 1 , Memo ETXT.ETXJAJA or Åsa Andersson, personnel, +46 8 719
5747,ETXT.ETXASAN.

TEKNIK

Kontakta: Kristian Martinson, 0150-58143 eller AnnaCarin
Gynt 0150-58389. Intresseanmälan till: KH/ETX/SG/KVP
AnnaCarin Gynt

Kontakta: Mikael Steijer. 08-7570886 eller Lars Sköld,
08-7575694. Ans. till KI/ERA/LFH Solveig Vallentin.

aiemtei AB, Atvsjö

Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PATENTINGENJÖR/

SYSTEMINGENJÖR

CHEF PROJEKTLEDNING

PATENTSAMORDNARE

Vi tror att Du har erfarenhet från projektledning och/eller
chefsarbete och år intresserad av kompetensutveckling. Du
är drivande, har god sammarbetsförmåga samt lätt för att
uttrycka Dig i tal och skrift

Arbetsuppgifter Att skriva patentansökningar i samarbete
med teknikutvecklare. Att analysera system och produkter
ur paterrtbarhetssynpunkt dvs att tillsammans med representanter för utvecklingsavdelningarna identifiera och vårdera patentbara kJeer. Att verka som stöd till våra externa
patentombud och till uppfinnarna i arbetet med att skriva
patentansökningar. Att göra rryhetsundersökningar i kommersiella patentdatabaser. Kvalifikationer. Du bör vara civilingenjör eller motsvarande eller ingenjör med erfarenhet
från vårt tekniska verksamhetsfält. All nödvändig utbildning
får du genom vår försorg.

VI ökar vår ambition gällande introduktion av MD110 samtidigt som produktutbudet blir större och större. Därför behöver vi initialt förstärkning med två ingenjörer. Vi arbetar med
fältprov och introduktion av MD110 samt applikationsprodukter runt MD110 såsom video- och datakonferens på PC,
ISDN telefoner etc. Din uppgift flir att delta i fältprovprpjektsverksamhet som omfattar uppbyggnad/support av system i lab, hos lokalbolag och hos kund, felsökning, utvärdering av produktkvaliten m m. Du kommer att arbeta medde
senaste produkterna på marknaden, utvecklade på EBC eller inköpta. Arbetet sker ofta i direkt samarbete med våra
lokalbolag, vilket innebär att Du förväntas göra kortare eller
längre tjänsteresor utomlands.

Kontakta: Peter Karlsson, 0 8 4 0 4 5 8 6 8 , Orvar Parting,
08-7572175 eller Solveig Vallentin, 0 8 4 0 4 5 6 1 9 . Ans. till
Charlotta Steen ERA/LF/HS, Memo ERACHAS.

Kontakta: Hans Andersson 727 3298. Ansökan skickas till
personalavdelningen^S/EUA/K, Jan Malmqvist senast
950915.

Du år förmodligen gymnasieingenjör eller högskoleingenjör och har PC-erfarenhet inom operativsystem och kommunikation. Erfarenhet inom följande områden är meriteran-

Market Operations Telia Mobitel är en ny enhet med ansvar
för försäljning, leveranser och systemservice på den svenska marknaden. Projektledningsenheten består av ca 8 personer som ansvarar för att leda projekt med anknytning till
vårt kundgränssnitt mot Telia Mobitel. Dessa ärtillhuvuddelen leveransprojekt, men även förbättringsprojekt ingår.

JOBB-NYTT
de: MD110, H M , ISDN. TCP/IP. Du har analytisk förmåga,
servicernriktat agerande ocfi god samarbetsförmäga. Vi för
utsätter att Du behärskar svenska och engelska i såväl tal
som skritt

Ericsson Consonants AB, Microelectronic Afftfss
Devices, Hota

Kontakta: Zetjka Senesan. enhetschef, 034222024.

Far East Role- based m Kista. Stockholm
As part of our continuing growth we are now seeking to
appoint an Applications Engineer to assist in the interface
between the field sales force, our customers throughout
Asia and the Business Centre for Line Interface Circuits in
Stockholm. Sweden.

Memo: EBCZS. Mike Hughes, 08-4222011, EBCM1HU eller
Hans Hamrin, 08-4222055. EBCHAMR. Ans snarast till:
Birgit BrunsteoX NA/EBC/fH, Memo: EBCBRUN.

SEKTIONSCHEF
Sektionen utvecklar i huvudsak radio upp till 2000 Mfu för
försvarskommunikation. Dessutom ingår mekanikutveckling
och TArhantenng. Våra produkter skall tala hård elektrisk
och mekanisk miljö och är störskyddade genom frekvenshopp och adaption av parametrar. Sektionen har 25 medarbetare vilkahar stor erfarenhet och brett kunnande. Inom
divisionen har vi direkt kontakt med marknadssidan, produktledningen och övriga enheter förteknikutveckling och vi
har därför stora möjligheter att påverka helheten.
Du bör vara civilingenjör eller motsvarande mederfarenhet inom radioområdet. Rent personliga egenskaper som
förmåga att se framtida tekniska möjligheter, motivera och
vidareutveckla medarbetarna och stärka lagandan inom
sektionen är av stor vikt för detta jobb.
Kontakta: Rolf Ahlin, 08-7570992. Ans till:
KI/EMW/LG/GZ Yvonne Areflykt.
Ericsson Radio Access AB. TrsMwaYiksiisnhrtsn, Kista

PROGRAMMERARE
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. VI är verksamma inom
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.
Du kommer att arbeta med utveckling av digital cross
connect för access nätet Design och programmering av microprocessorstyrd utrustning till digitala transmissions- och
cross-connect system för 2 Mbit/s. Hårdvaran kommunicerar även med styrprogram som går på PC-system under
OS/2. Programmering sker i C och C++.
Vi vill att Du är civilingenjör eller gymnasieingenjör med
flerårig erfarenhet från microprocessor programmering. Vi
förutsätteratt Du har goda kunskaper i engelska.
Arbetsuppgifterna kräver att Du ärflexibel, irrtiatfvrik och
målinriktad.
Kontakta: Bo Stjemlöf 0 8 4 0 4 2 8 5 1 eller Anky
Planstedtpersonal, 08-7571575. Ans. till: Ericsson Radio
Access AB, Box 1 1 , 1 6 4 93 Sthlm. Int: KI/RSA/HPS
Kerstin Malmgren.
Ericsson Microwave Ssystems AB, Produktion
MMfOUICKUUlMi, ffNJinaai

GRUPPCHEF
Du kommer att leda en grupp om ca 7 personer. Dina uppgifter blir bl a att ansvara för gruppens åtaganden, göra upp
delofferter, sätta upp mål för verksamheten, strategiskt arbeta med bättre utnyttjande av avdelningens instrument,
genomföra planeringssamtal, medverka i lönesättning, resursplanera gruppens åtaganden samt själv aktivt medverka i projektarbeten.
Kvalifikationer Civil- alt högskoleingenjör med utbildning
inom programmering C, C++. Ledarskapsutbildning och
minst ett års erfarenhet av ledande befattning. Arbetat med
viss planering samt inköp. Du bör också ha arbetat med
framtagning av mätsystem. Du skall ha god samarbetsförmåga, vara målinriktad samt ha en god helhetssyn.
Kontakta: Christer Johansson, 031-672812, Memo
ERECJN eller personal. Asa Johler, 031-676926, Memo
EREJRA.
Ericsson Components AB, Microelectronic Access
Devices, Kista

PROCESSINGENJÖR
Vi behöver förstärka vår processteknikgrupp med ytterligare
en processingenjör inom specialen (EPI, jonimplantering,
CUD, metallisering). Arbetet innebär utveckling och förbättringsarbete av processteg, ansvar för införskaffande av ny
produktiosutrustning samt stöd till produktionen.
Goda kunskaper i engelska och svenska är en förutsättning. Du skall också vara initiativrik, ha god samarbetsförmäga och kunna ta ansvar. Du bör vara civilingenjör och
gärna ha erfarenhet av haMedartillverkning.

APPLICATIONS ENGINEER.

We are looking for an Electronics Engineer preferably
with a strong background in Telecom Engineering.
Applicants must be familiar with line card design or have similar analog design experience. Working knowledge of telecom devices, testing methods and/or telecom specifications is highly desirable. This position involves extensive
travel to the Far East where we have a broad customer base.
Contact Johnny Johansson or Johan Eriksson tel 46 8
7574218 tel 4 6 8 757 5025 memo EKAJJY memo EKAJER
email ekajy keaericsson.se email ekajer eka.ericsson.se
Written application to Birgitta Vinte, M/PA, Ericsson
Components AB, S-164 8 1 Kista, Sweden.
Ericsson Components AB, Mteroetectiunk. Access
Devices, Klsta

UTVECKLING AV TESTMODULER FÖR
AVANCERADE IC-KRETSAR
I utvecklingen av integrerade kretsar krävs avancerade testsystem för konstruktionsutvärdering och produktionstestning. Vi behöver stärka denna kompetens.
Du skall arbeta med utveckling och tillämpning av testsystem för analoga ASICs. Du kommer att arbeta i nära
samarbete med andra testingenjörer, konstruktörer och produktansvariga.
Erfarenhet av mätteknik, testmetoder, elektronikkonstruktion och programmering är meriterande.
Du är civilingenjör eller gymnasieingenjör med några års
erfarenhet.
Kontakta: Joakim Bergström, tel 757 4310 eller Åke
Gustafsson, tel 757 4615. Ansökningshandlingar till: M/PA
Birgitta Vinje, Ericsson Components AB, 164 8 1 Kista.
Ericsson Radio Systems AB. Market Operations China,
• " H Hss^nS* ••••»••»•1 . U
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HEMMAPROJEKTLEDARE
Vi söker två kundansvariga hemmaprojektledare, som på
hemmaplan ska stödja våra kontor ute med allt från offert
till leverans, och acceptans. Lönsamhetsuppföljning, prognoser och produktionsäkring år en del ingredienser i dessa
befattningar. Logistikflödet sköter vår logistiksektion men
du har det övergripande ansvaret.
VI behöver förstärka teknikkompetensen inom vår avdelning så du bör ha en bakgrund mom t ex produktledning,
tekniskt säijstöd, nätplanering, installation eller liknande. I
ditt arbete hos oss kommer du, förutom dina egna projekt,
även att hjälpa dina kollegor med expertis inom ditt teknikområde. Självklart behärskar du engelska. Kunskaper i kinesiska eller erfarenhet från att leva i Kina är en extra merit Vi har övervägande män bland projektledama, så kvinnliga sökande är extra välkomna.
Kontakta: Gunnar Lindholm. LD/YC. 08-7572181. Carin
Kasberg, Personal, 084045587. Ans till Kl/ERA/LDH Carin
Kasberg, Memo: EXTR.QRA.CAKA.
Ericsson Radio Messaging AB. AWsjo
Ericsson Rad» Messaging AB ryms inom koncernens affärsområden för radiokommunikation. Företaget svarar för
marknadsföring, försäljning och utveckling av landstäckande personsökningssystem. Vi är idag 185 anställda och
finns i Bromma, Älvsjö och Sundsvall. Vår teknikenhet i Älvsjö behöver förstärka sin verksamhet med ytterligare medarbetare inom följande områden:

Systemverifjering
Support
Systemkonstruktion
Datastöd

Du kommer att ingå i mekanikgruppen B/RM, vilket innebär mekanikkonstruktion från ideskisser till färdig konstruktion ochtillverkningsunderlag.Du kommer även ha kontakt
med underleverantörer.
Vi söker dig som är gymnasieingenjör eller motsvarande
med mekanik som ämnesinriktning. Du bör ha flerårig erfarenhet av mekanisk konstruktion inom etektronikområdet.
ha arbetat med UNIGRAPHICS (UG 10) samt ha kännedom
om Ericssons dokumentationssystem, du bör ha förmåga
att samarbeta i projekt med såväl projektledare som elektronikkonstruktörer och PCB konstruktörer.
Kontakta: Kristina Prag 08-757 808 eller MikaelMöller, personal. 08-7571749. Ans. till Ericsson Radio Access AB,
Box 1 1 , 1 6 4 93 Sthlm. Int KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren.
Ericsson Racfio Access AB, Aktiva RF Produkter, Gävle

RADIOKONSTRUKTÖRER
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.
Till vår verksamhet i Gävle söker vi nu radiokonstruktörer
som skall arbeta med konstruktion av radio och förstärkarbygge inom frekvensområdet 400 MHz - 2 GHz.
Du är civilingenjör eller har motsvarande kunskaper. Du
har intresse och viss erfarenhet av / känsla för analoga
system och radioteknik. Du har initiativförmåga, kan arbeta
självständigt och är en duktig problemlösare.
Kontakta: Bengt Ahl 026-156198 eller Anky Planstedtpersonal, 08-7571575. Ans. till: Ericsson Radio Access AB,
Box 1 1 , 1 6 4 93 Sthlm. Int. KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren.

Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.
Du kommer att arbeta med att specificera, konstruera
och verifiera mikrovågskomponenter som filter och combiners. Vi arbetar med HP-simulatorer, såväl 2-D som $Q.
Vi söker civilingenjör (E eller F) med inriktning mot mikrovågsområdet, vågutbredning och vi vill du har några års erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter. Du är noggrann
och drivande samt öppen och lätt att samarbeta med.
Kontakta: Lennart Berglund 0 8 4 0 4 4 8 3 1 eller
AnkyPlanstedt personal 08-7571575. Ans. till: Ericsson
Radio Access AB, Box 1 1 , 1 6 4 93 Stockholm. Int.:
KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren.
Ericsson Radio Access AB, Fitterenheten. Kista

RF-KONSTRUKTÖR
Encsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, arv
tennära produkter och transmissions-system för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av var verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.
Du skall tillsammans med elektronik- och mekanikkonstruktörer samt produktionsberedare utveckla och dokumentera elektriska konstruktioner som ingår i telefonbasstationer för inom- och utomhusbruk. Vi arbetar uteslutande
i projektform.
Du är civilingenjör i elektronik och har några års erfarenhet av konstruktion av radio och förstärkare. Du får gärna
ha kunskap av mönsterkortskonstruktion i CAD och du är
van att arbeta med CADnjälpmedel. Du är noggrann och drivande samt öppen och lätt att samarbeta med.
Kontakta: Lennart Berglund 0 8 4 0 4 4 8 3 1 eller Anky
Planstedt personal 08-7571575. Ans till: Ericsson Radio
Access AB, Box 1 1 , 1 6 4 93 Stockholm. Int.: KI/RSA/HPS
Kerstin Malmgren.
Ericsson Radio Access AB, Kista

RADIO/MJUKVARUKONSTRUKTORER

ANSVARIG - UTVECKLINGSMILJÖ
-RBS-ENHETEN

Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.
Du kommer att arbeta med utveckling av linjära effektförstärkare i mobiltelefonisystem. Du kommer att arbeta med
allt från systemeringsarbete med analog högnivåsimulering
i Matlab eller liknande verktyg till detaljkonstruktion i analoga RF-förstärkare. Konstruktion av analoga/digitala Asics
med hjälp av Spice simulatorer och Cprogrammering av mikroprocessor kommer också att tillhöra dina arbetsuppgifter.
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör med inriktning
elektroteknik och du har praktisk erfarenhet av analog/ radiokonstruktion. Du har intresse för radioteknik och att konstruera med hjälp av CAD.

Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga
och digitala nätverk.. Huvuddelen av var verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.
Du kommer att ansvara för definition och framtagning av
miljön för parallell utveckling av våra system. Utvecklingen
sker under SUN/UNiX med CASE- och simuleringsverktyg
samt dokument och källtextarkiv. Du kommer att ha en central roll där vi lägger ned mycket arbete på att få en så modem miljö som möjligt.
Du bör ha arbetat med UNIX operativsystem i 2 till 3 års
tid och ha utvecklat programvaror. Arbete med parallell utveckling, arkivhantering och god kännedom om kompilatorer. Du är utåtriktad och ordningsam.
Kontakta: Christian Stuart 0 8 4 0 4 2 3 1 6 . eller MikaelMöller,
personal, 08-7571749. Ans. till: Ericsson Radio Access AB,
Box 1 1 , 1 6 4 93 Sthlm. Int.: KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren

Kontakta: Pär Bergsten 08-7572734 eller Anky
Planstedtpersonal, 08-7571575. Ans. till: Ericsson Radio
Access AB, Box 1 1 , 1 6 4 93 Stockholm. Int.: KI/RSA/HPS
Kerstin Malmgren.

Ericsson Radk> Access AB, Transmissionsenheten, Kista

Ericsson Rad» Messaging AB, Sundsvall

HÅRDVARUKONSTRUKTÖRER

Ericsson Radio Messaging AB är den enhet inom affärsområdet radiokommunikation som ansvarar för utveckling och
marknadsföring av landstäckande personsökarsystem.

Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens mom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.
Du kommer att arbeta med utveckling av digital cross
connect för access nätet Design av utrustning till digitala
transmission- och CrossConnect system för 2 Mbit/s.
Vi vill att Du är civilingenjör eller gymnasieingenjör med
flerårig erfarenhet från design av transmission utrustnig för
2 Mbit/s G.703. G. 704 och V. 24. Vi förutsätter att Du har
goda kunskaper i engelska. Arbetsuppgifterna kräver att du
ärflexibel, intiativrik och målinriktad.

För samtliga tjänster behöver Du ha kunskaper i Unix, C++
samt objektorienterad design.
Kontakta: Per-Otow Sundgren, 08-719 2 8 1 6 eller Georg
Nilsson, 08-7192480. Ans. till: BA/ERM/H Susanna
Wahllof.

Ericsson Rad» Access AB, Fitterenheten, Kista

FILTERKONSTRUKTÖR
Ericsson Radio Access AB, RBS-enheten, Kista

Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom
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Ericsson Rad» Access AB, Kista

Kontakta: Bo Stjemlöf 0 8 4 0 4 2 8 5 1 eller Anky
Planstedtpersonal, 08-7571575. Ans. till: Ericsson Radio
Access AB, Box 1 1 , 1 6 4 9 3 Sthlm. Int.: KI/RSA/HPS
Kerstin Malmgren.

MEKANIKKONSTRUKTÖR
Kontakta: Bo Lovnér, 08-7574372. Ans. till: M/PA Birgitta
Vkije, Ericsson Components AB. 164 8 1 Kista.

radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.

Kontakten nr 12 1995

Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation, vi är verksamma inom
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i

1. SYSTEMINGENJÖR
Vår enhet i Sundsvall som utvecklar och kundanpassar personsökningssystem för bl a den europeiska standarden ERMES behöver förstärkas med en systemingenjör.
Din huvudarbetsuppgift blir att studera olika typer av radioprotokoll, våra befintliga och kommande samt våra egna
konkurrenters. Vi söker Dig som har högskoleutbildning och
har arbetat med stöne telekommunikationssystem och/eller meddelandesystem.

2. PROGRAMVARUKONSTRUKTÖRER
Vår konstruktionsenhet behöver nu förstärkas med programvarukonstruktörer.
Vi söker Dig som har erfarenhet av telekommunikationsoch meddelandehanteringssystem med en högskoleutbildning eller 4-årigt tekniskt gymnasium med några års erfarenhet. Du bör även ha erfarenhet ifrån objektorienterad
programutveckling (C/C++) i Unix-miljö.

3. VERIFIERINGSINGENJÖRER
Vår verifieringsenhet behöver nu förstärkas med verifieringsingenjörer.
Arbetet innebär integrations-, funktions- och systemverifiering samt viss konstruktion av provningshjälpmedel. Vi
vänder oss till Dig som har högskoleutbildning eller 4årig
teknisk gyrnnasieutbildning med erfarenhet av provning
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Kontakten nr 12 1995

med inriktning på datakommunikation i Unix-miljö. Har Du
dessutom kunskaper i C/C++ i objektorienterad design är
detta en merit.

får arbeta i en Unix-miljö med objektorientering, databaser
och grafiska användargränssnitL
Du har högskoleexamen eller motsvarande utbildning
med dataininriktning. Du kan programmering i UNIX-miljö.
Du är kvalitetsmedveten, ansvarsfull och gillar nytänkande.

Kontakta: Paul Mäenpää, 08-757 29 93. Ans. till
KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg.
Ericsson Microwave Systems AB, Kista

Kontakta: SU/ERM/RNC IngvarGustafsson, 060-161025.
Ans till: BA/ERM/H Susanna Wahllöf.
Ellemte) Utvecklings AB, Älvsjö

TEAMLEDARE
Sektionen som arbetar med operatörsgrånssnitt behöver ersätta vår nuvarande teamledare inom vårt plattformsteam,
eftersom han fått en ny position inom Ericsson Mexico.
Du ansvarar för planering och ledning av teamets arbete
och ingår i Sektionens ledningsgrupp. I din roll har du
många kontakter med användarna av programmeringsgränssnittet Användarna finns både inom och utanför Ellemtel.
Tjänsten fordrar god kunskap om objektorienterad design, C++, samt kunskap om UNIX. Den vi söker bör ha dokumenterad erfarenhet inom teknikområdet och vill ta steget upp till teamledning eller tidigare ledningserfarenhet
från teamledning / projektledning.

SYSTEMSUPPORT
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med support
av våra administrativa system ex Word, Excel, Framworker.
Du kommer i huvudsak att att ansvara för framtagning och
underhåll av tekniska mallar, sköta det dagliga användarstödet och se till att användarna får nödvändig utbildning och
information.
Du är gymnasieingenjör eller motsvarande av UNIX och
PC-miljö. Det är en merit om du även har arbetat i VAX-miljö.
Du är van att arbeta självständigt och har en hög servicekänsla.
Kontakta: Kjell B Andersson, 08-757 04 97. Ans. till
KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg.
Ericsson Microwave Systems AB, Produktverkstaden,
DMslonentorFlygelektronik, Kista

PROVNINGSINGENJÖRER

Kontakta: Michael Gudmandsen, 08-7273006, eller
PerJonsson, 08-7273404. Ans. till: ÄS/EUA/K, Jan
Malmqvistsenast 950831.
Ericsson Microwave Systems AB, Kista

TESTINGENJÖR
Vi är en grupp ingenjörer som arbetar med att utveckla testprogram och textfixturer till vår ankomstkontroll inom produktionen.

Arbetsuppgifterna innebär att Du skall prova och felsöka
markbaserad eller flygburen militär utrustning samt driva
och rapportera provningsarbete.
Din bakgrund är gymnasieingenjör eller motsvarande inom el/tete. Du skall vara noggrann samt gilla ett självständigt arbete. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter år meriterande.

Ericsson Hewlett Packard Telecommunications AB,
Comware Design, Västberga

SOFTWARE DESIGNER

Lämplig bakgrund är gymnasieingenjör eller mellaningenjör inom elektronikområdet. Meriterande är arbetserfarenhet av programutveckling, elektronikkonstruktion, mät- och
provningsteknik. Kunskaper och erfarenhet är PASCAL, C
och andra programmeringsspråk är också meriterande. VI
förutsätter att du är sjålvgående och positiv och tycker om
att ha ordning omkring dig.

Vi är en enhet inom EHPT som sysslar med utveckling av
bas- och kommunikationsfunktioner i TMOS driftstödsystem.Vi behöver nu rekrytera ytterligare designers till vårt designteam för att kunnaklara ökade krav på nyutveckling och
förvaltning. De viktigaste arbetsuppgifterna är utveckling
och förvaltning av C++ program i ett distribuerat system. Du

Ericsson Cables AB, Hudiksvall

UTVECKLINGSINGENJÖR
Vi är en enhet inom EHPT som sysslar med utveckling av
bas- ochtommunikauonsfunktioneri TMOS driftstödsystem. Enheten består av ett antal team och vi behöver nu rekrytera ytterligare testare till vårt testteam. Du kommer i nära samarbete med våra designers att bl a utveckla testprogram i C++, verifiera felrättningar samt utföra felsökningar.
Du bör vara noggrann, flexibel, metodisk och ha god
samarbetsförmåga. Vi vill att Du har erfarenhet från arbete i
Unix-miljö och att Du är bekant med C++programutveckling
och objektorientering. Du bör ha teknisk utbildning med data/programmeringsinriktning.

till sektionen Produktgrupp Optokabel, ansvarig för konstruktion och utveckling av optiska kablar. Vi har ansvaret
för produktspecitikation, utveckling, produktion och marknadstöringav optisk fiber, optiska kablar och skarvutrustning. Arbetet innebär att i grupp eller som projektledare driva produktutveckling av optiska kablar. Detta sker i nära
samarbete med process-, material- och transmissionstekniker.
Du bör vara civilingenjör inom området teknisk fysik, mekanik eller eKele. Goda kunskaper i engelska erfordras.
Kunskaper i andra språk år meriterande.
Kontakta: Bo Larsson, 0650-36252. Ans. senast 950831.

Kontakta: Lars-Erik Svantesson, 08-7195379, email: ehstess*ehs. e-mail: ehstess*ehs.ericsson.se, Peter Dahl,
08-7195379, ensdahl*ehs.ericsson.se eller Inger Agdahl,
08-7194761, Memo: ETXT.EHSIAL

KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg.

OPERATIVE PRODUCT & SYSTEM
Ericsson Hewlett Packard Telecommunications AB.
Comware Design, Västberga

Kontakta: Lars-Erik Svantesson, 08-7195379, e-mail:ehstess*ehs.ericsson.se, eller Inger Agdahl, 08-7184761,
Memo: ETXT:EHSIAL

SOFTWARE TESTERS

Ericsson Hewlett Packard Telecommunications AB,
Comware Design, Västberga

Kontakta: Stefan Blom, tel 08-757 56 24. Ans. till

Vi söker testingejörer som kommer att arbeta med att
välja och utveckla testmetoder, konstruera (programmera) i
existerande testutrustningar och i egenutveckladetestutrustningar dokumentera, bistå produktions- och utvecklingsavdelningarna med analys, karaktisering samt kvalificeing
av komponenter.

PMTC

Kontakta: lars-Erik Svantesson, 08-7195379, email: ehstess'ehs.ericsson.se, Henrik Rydmark, 08-6813592,
e-mail: ehshery'ehs.ericsson.se eller Inger Agdahl,
08-7194761, Memo: ETXT.EHSIAL

ha många kontakter både inom och utom företaget. Du bör
vara noggrann då uppföljingen av olika kundkrav är oerhört
viktig. Du bör också ha god förmåga och fallenhet för att dokumentera. Du ska ha erfarenhet av produkt- och systemarbete och helst då UNIX-miljö. Du bör ha teknisk bakgrund
och civilingenjörsexamen eller motsvarande utbildning.

MANAGER
VI är en enhet inom EHPT som sysslar med utveckling av
bas- och kommunikationsfunktioner i TMOS driftstödsystem. Som produkt- och systemledare kommer Du att fungera som sammanhållande för externa krav från kunder såväl
som interna krav från andra produktledare. Du kommer bl a
att underhålla produktutvecklingsplanen för vår enhet, vara
sammanhållande för våra förstudier, utredningar samt vara
ansvarig för uppskattning av utvecklingsinsatser.
Det krävs att Du år utåtriktad eftersom Du kommer att

Ericsson Cables AB, Hudiksvall

PRODUKTIONS-OCH
PROCESSTEKNIKER
mot styr- och regterteknik. Du ska utveckla produktionsprocesser och anpassamaskinutrustning för vår produktion av
telekabel. Arbetet bedrivs ofta i projektform och alltid i nära
samarbete med andra funktioner inom företaget, både når
det gäller nya produkter, processer, maskiner och när det
gäller att lösa problem med befintlig utrustning. I sektionens uppgift ingår även att ge tekniskt stöd till våra utlandsfabriker och de företag Ericsson Cables har tekniska avtal
med.
Du skall ha en hög teknisk kompetens med en utbildning
motsvarandecivilirgenjör med inriktning mot
maskin/el/styr- och regler. Goda språkkunskaper krävs,
framför altt i engelska. Eftersom tjänsten kräver många kontakter både inom och utom företaget, lägger vi stor vikt vid

— Project Management Training Center
Ericsson Infocom Consultants AB har

projektledare och andra som arbetar i projekt.

koncernansvar för PROPS - Ericssons metod

Kurstid: 3 + 2 dagar.

och totalkoncept för projektarbete i en
internationell och mångkulturell miljö.
Utifrån PROPS drivet vi även PMTC -Project
Management Training Center - där vi
erbjuder projektledare och andra som involveras i projektarbete följande utbildnings-

PROPS for Line Managers
Kursen ger bl a inblick i projektarbete och
PROPS, samt samspelet mellan projekt- och
linjeorganisation. Målgrupp: Linjechefer samt
lednings- och styrgrupper m m.
Kurstid: 1-2 dagar.

program:
Basics about PROPS

Information och anmälan

(EN/LZU I O I 103)

Vi utvecklar kontinuerligt vårt utbildnings-

Kursen är en introduktion till projektarbete

program inom PMTC. Kan erbjudas som

och ger dig som arbetar i projekt en inblick i

schemalagda eller kundspecifika utbildningar.

PROPS samt hur metoden stödjer projekt-

För mer information och anmälan kontakta:

medlemmarnas uppgiftet i projektet.

Charlotta Karlsson (PMTC — öppna kurser)

Målgrupp: Alla som är involverade i projekt-

telefon 054-29 42 58, fax 054-29 40 01

arbete eller vill få en första introduktion till

MEMO: ERI.EIN.EINKACH

PROPS. Kurstid: 1 dag.
Sylvia Michel (vid förfrågan om kundspecifika
PROPS - Project Management

uppdrag)

(EN/LZU I O I 105)

telefon 054-29 42 92, fax 054-29 40 01

Kursen ger dig möjlighet till mer detaljerad

MEMO: ERI.EIN.EINSYMI

insyn i PROPS och hur du använder metoden
som stöd i ditt dagliga arbete.
Målgrupp: Projektledare, delprojektledare och

Catarina Meland (Project Management
Support)
telefon 08-719 47 99, fax 08-719 93 14

andra som arbetar i eller med projekt.
MEMO: ERI.EIN.EINCAME

Kurstid: 3 dagar.
Project Management - Human Skills
(EN/LZU I O I 104)
Kursen syftar till att främja de mänskliga

PROPS är mer än en metod för projektledning - det är ett totalkoncept för projektarbete som riktar sig lika
mycket till linjechefer och processägare som till projektledare och andra som arbetar i projekt. Utifrån PROPS
som grund, driver Ericsson Infocom Consultants AB ett Project Management Training Center — PMTC — inom
vilket vi genomför hade schemalagda och kundspecifika utbildningar för cirka 3 0 0 0 personer per år, såväl
nationellt som internationellt.

Ericsson Infocom Consultants AB

egenskaper du behöver som projektledare.

Box 1038, 651 15 Karlstad

Målgrupp: Erfarna projektledare och del-

Telefon 0 5 4 - 2 9 4 0 0 0 , fax 054-29 40 01

ERICSSON ^
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Dina personliga egenskaper och framför allt Din förmåga att
samarbeta med andra.
Kontakta: Thomas Norlund, 0650-36115. Ans. senast
950831.
Ericsson Microwave Systems AB, avdelningen för Projekt
och Marknad, Kista

TEKNIKADMINISTRATÖR/
KONFIGURATIONSSTYRNING
Du kommer att arbeta i några av våra rjrojektledningsgrupper. Arbetsuppgifterna blir bl a att upprätta dokument/produktstrukturer, att medverka vid upprättande av övriga projektstyrdokumentation.
Din bakgrund är gymnasieingenjör med erfarenhet av
konfigurationsstyrning. Du är van att arbeta både självständigt och i grupp.

Kvalifikationer. Förutom grundläggande kvalifikation för
programvarukonstruktöf enligt ovan, är tidigare erfarenhet
av AXE10 och PLEX viktig samt ett starkt intresse för ordning och reda. Arbetet är en samordnande funktion för hela
enheten och alla vara programvaruprodukter.
VI söker också en KVAUTETSSAMORDNARE för hela enheten
Kvalifikationer För denna roil krävs tidigare erfarenhet av
arbete med kvalitetsfrågor i projekt eller linjeverksamhet förutom en allmän erfarenhet av programutveckling.
Kunskaper om CMM, Fagans inspektionsmetodik och metoder för Metrics år en merit Arbetet som kvalitetssamordnare ställer också höga krav på personliga färdigheter, såsom
god förmåga till dialog med andra människor, en drivande
läggning och en positiv attityd.
Kontakta: Lena Insulander, tfn: 08-404 27 94, Pierre Spiik,
tfn: 08-757 09 23, Bergt Gestner, tfn: 08-757 09 67.
Ansökan skickas till: KI/ERA/AH JarvOlof Segerfeldt.
Ericsson Radio Systems AB - Kista

SYSTEMINGENJÖR
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg

ANLÄGGNINGSPROJEKTOR
Vår enhet för Projektledning - Försvaret producerar installationsunderlag och dokumentation för teleanläggningar.
Enheten består av ca 40 personer. Arbetet innebär att tillsammans med kundbesöka aktuella anläggningar för att
planerautbygnad, sammanställavillkor för rätt systemlösning samt upprätta installationsunderiagoch anläggningsdokumentation. Projektering/dokumentering sker främst i
PC-miljö.
Du bör ha teleteknisk utbildning eller erfarenhet av telekomsystem. Du skall vara noggrann, uppskatta att jobba i
team samt ha PC-vana (Microsofts programvaror).

Till Radio Implementation inom den nystartade enheten
Radio Network Design söker vi Systemingenjörer.
Arbetet innebär att du kommer att arbeta med övergripande specifikation, tekniska utredningar, projektledning
och koordinering med tonvikt på installation, dnftsättning
och underhåll av våra basstationer. Du är civilingenjör med
minst fem ars erfarenhet av telekommunikation, radio eller
AXE. Goda språkkunskaper i engelska är nödvändigt då
många internationella kontakter ingår i jobbet.
Kontakta: Stefan Lind, tel 08-757 09 01, memoid: ERASL
Ansökan skickas till: KI/ERA/AH Matti Hellgren, memoid:
ERAMMHE
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Kontakta: Kurt Trogen, 08-7640811, Memo EBCKUTR,
Conny Sundström, 08-7643271, EBCCOSU eller Lars-Olov
Andersson, 08-7643268, EBCLOAA
Ericsson Radio Systems AB, Kista

METODINGENJÖR
Till Radio Implementation inom den nystartade enheten
Radio Network Design söker vi Metodingenjörer.
Arbetet innebär att du utvecklar och underhåller metoder
och hjälmedel för implementering, driftsättning och underhåll av våra radiobasstationer. Vissa tjänster år kommer
även vara Subject Matter Experts för de Job Procedures vi
skapar. Du är Civil- eller högskoleingenjör med ett antal års
arbetslivserfarenhet.
Kontakta: Stefan Lind, tel 08-757 09 01, memoid: ERASL
Ansökan skickas till: KI/ERA/AH Matti Hellgren, memoid:
ERAMMHE

CHEF TILL PROVNINGSENHETEN FÖR
MOBILTELEFONSYSTEMET PDC
Under förra året driftsattes vårt första mobiltelefonisystem
baserat på PDC standard i Japan och den snabba expansionen kräver nu ytterligare en grupp inom vår verifieringsenhet.
Vi ansvarar för funktionsprovning, system integrationstest såväl som systemverifiering. Dessutom har vi ett nära
samarbete med implementering och våra kunder.
Vi söker Dig med erfarenhetnhet inom provning och/eller
mobiltelefoni och som gåma vill arbeta som linjechef.
Kontakta: Eva Kongshöj +46 8 404 2914 (memoid:
ERA.ERAEVC). Ansökan till: Zorica Bodiroza, KI/ERA/J/H
(tel:+46 8 757 0191)
Ericsson Radio Systems AB - Kista

VERIFIERINGSINGENJÖRER
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MOBILTELEFONI

TEKNIKINFORMATOR

ERA/AR är en utvecklingsenhet som ansvarar för utveckling
av radiobasstationer enligt den amerikanska standarden
AMPS/D-AMPS. Enheten AR/V ansvarar för systemprov inom radionätområdet och funktionsprov av delsystem MBS.
Vi söker nu ytterligare system- och funktionstestare, gärna med provningsbakgrund. VI söker även personer med
mångårig AXElOerfarenbet som skall fungera som "Trouble
Shooters".

Till Radio Implementation inom den nystartade enheten
Radio Network Design söker vi Teknikinformatörer.
Arbetet innebär att du tar en aktiv roll i produktutvecklingen och insamlingen av information för att skriva användarmanualer för våra radiobassystem. Medverkan i utvecklandet av nya metoder och media ingår som en naturlig del i
arbetet. Du ska vara initiativrik och utåtriktad samt ha tidigare erfarenhet av teknikinformation. All vår dokumentation
skrivs på engelska så mycket goda språkkunskaper kravs.
Har du engelska som modersmål är detta en merit.
Kontakta: Stefan Lind, tel 08-757 09 01, memoid: ERASL
Ansökan skickas till: KI/ERA/AH Matti Hellgren, memoid:
ERAMMHE

Kontakta: Matt Norling tel 08-757 0554, memoid ERAMATZ Stefan Klingsbo tel 08-7573006, memoid ERAK80
Magnus Malmborg tel 08757 3743, memoid ERAMAGM.
Ansökan till KI/ERA/AH Matti Hellgren.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

KONSTRUKTÖR-KABEL
Ericsson Radio Systems AB - Kista

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖRER
Du kommer att arbeta i ett team med utveckling av programvara för basstationer i mobiltelefonisystem.
Utvecklingsmiljön är UNIX och AXE10 med C- och PLEX-programrnering. vi använder också SDL Kvalifikationer Civileller högskoleingenjörer med datainriktning eller motsvarande. Tidigare erfarenhet av AXE10, PLEX, UNIX och Oprogrammering är en merit
Vi söker flera personer som vill vidareutvecklas som pro-

Till vår enhet för byggsätt och mekanik söker vi en kabelkonstruktör med ansvar för att definiera behovet av kablar i
våra projekt samt specificera kablar och kontaktdon.
Arbetet innebår gemensammma insatser inom och mellan
projekten och många kontakter med produktion och inköp.
VI letar efter en gymnasieingenjör eller motsvarande med
något ars erfarenhet, helst inom området. Du bör kunna uttrycka Dig muntligt och skriftligt såväl på svenska som på
engelska. Då Du blir ensam ansvarig inom ditt område
krävs att du är självständig, men samarbetsförmåga är också viktigt.

grarrrvarukonstruktörer i olika roller som t ex:
SYSTEMKONSTRUKTÖR, PROJEKTLEDARE,
PROCESS/METODUTVECKLARE
Kvalifikationen För dessa roller krävs förutom grundläggande kvalifikationer för programvarukonstruktörer enligt ovan,
tidigare erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter samt vana att arbeta med programvarukonstruktion i utvecklingsprojekt.
Vi söker en person för rollen som SIGNALKOORDINATOR

Kontakta: AR/RMC Stefan Persson, tfn: 08-757 2211.
Ansökan skickas till: KI/ERA/AH Matti Hellgren
Ericsson Radio Systems AB, Kista

KOMPONENTTEKNIK
Vi behöver förstärka vår support till våra kunder inom ERA
radiobasstationer. Därför söker vi en person som kan sup-
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porta våra komponentingenjörer för att uppdatera våra ADB
system samt att samla in tekniska data och vara med och
upprätta dokumentationen om våra komponenter.
Du kommer att arbeta med våra komponentingenjörer
och interna kunder inom konstruktion, produktion och inköp.
Vi söker en gymnasieingenjör eller motsvarande.
Erfarenhet av komponenter och komponentteknik samt datavana är meriterande. Initiativförmåga och självständighet
är ett krav, liksom en öppen attityd mot våra interna kunder.

* Samarbetspartners: följa upp produktutveckling, kravställning etc
* Inköpsinstanser formulera avtal
* Ericssons produktionsinstans: produkthantering etc
* Teknikinstanser: utvärdera externa produkter
Du bör ha en god insikt i Ericssons organisation, vara utåtriktad och ha lätt för att uttrycka dig på engelska. Du kan
gåma ha teknisk bakgrund och vara intresserad av att utveckla din affärsmässiga sida.

Förstärkningen behövs inom ELEKTROMEKANISKA
KOMPONENTOMRÅDET.

Kontakta: Tommy Svensson tel 08-757 7880, Katarina
Ljunggren tel 08- 757 18 31 (personal),

Kontakta: Arne Hyppönen, tfn: 08-757 06 87, memoid ERASAHJ. Ansökan skickas till: KI/ERA/AH Matti Hellgren

Ericsson Rad» Messaging AB, Sundsvall

Ericsson Radio Systems AB, Market Operatios China,
Hong Kong, Macau, Kista

TEKNISKT SÄUSTÖD
Kontaka: Åke Hanseli, 08-7570592. Ans. till:
KI/EMW/L/LZ Eva Granström.

Kontakten nr 12 1995

(MND-MOBILE NETWORK DESIGN)
Vi arbetar famförallt med GSM och TACS, men ocksåmed
de senaste produkterna såsom DSC 1800 och DECT, i sam
arbete med marknadsenheter och kundprojektledare.
Arbetet består i huvudsak av att medverka i offert- och kontraktsarbete, medverka vid presentationer av våra produkter
för kund, ge projektstöd, fastställa priser på våra produkter,
informera/uppdatera lokala bolag om våra produkter.
VI söker dig som är civilingenjör eller mellan/gymnasieingenjör. Meriterande är några års erfarenhet av AXE och/eller radiokommunikation. Goda kunskaper i engelska är ett
krav. Du måste har möjlighet att resa då kontakt med lokala
bolag och kunder är vanligt förekommande. Du kommer att
genomgå sedvanlig intemutbildning samt en rotationsutbildning på andra MND-enheter inom ERA.
Kontakta: Anders Moberg, 084042715 eller Carin
Kasberg, Personal, 084045587. Ans till: KI/RERA/LDH
Carin Kasberg, Memo: EXTR.QRA.CAKA.

SEKTIONSCHEF
PROGRAMUTVECKLING
Ericsson Radio Messaging AB år den enhet inom affärsområdet radiokommunikation som ansvarar för utveckling och
marknadsföring av landstäckande personsökarsystem. Vår
enhet i Sundsvall utvecklar och kundanpassar personsökningssystem för bl a den europeiska standarden ERMES .
För att behålla vår position behöver vi nu förstärka vår konstruktionsenhet meden erfaren chef för enheten.
Programvaran realiseras i Unix-miljömed hjälp av C/C++ och
objektorienterad design.
Vårt arbetssätt är uppdelat mellan projekt och linje.
Linjechefen ansvarar för konstruktioner och resurser. Detta
betyder att chefens huvuduppgift är kompetens- och metodutveckling samt resursplanering mot projekten. Dessutom
ska linjen ha ett långsiktigt perspektiv avseende förvaltning
och ny- och vidareutveckling av våra produkter.
Lämplig bakgrund är teknisk högskoleutbildning med
Ericssonbakgrund och erfarenhet från personalledning.
Kontakta: SU/ERM/RNC Ingvar Gustafsson, 060-16 10 25.
Ans till: BA/ERM/H Susanna Wahllöf.
Ericsson Radio Messaging AB, Customer Support,
Bromma

Ericsson Radio Systems AB, Kista

TEKNIKSKRIBENT
SYSTEMUTVECKLARE FÖR
RADIONÄT GSM
Vi behöver förstärkning till systemutveckling och systemkonstruktion av radionätsfunktionalitet i Ericssons GSMsystem. Vi sysslar med sådant som som gör mobiltelefoner
mobila, dvs. vi utvecklar algoritmer för hur radioresursema
ska planeras, fördelas och handhas av systemet når mobilerna rör sig i nätet.
Arbetet består av utredningar, att skriva specifikationer,
göra simuleringar och fältmätningar samt att dokumentera
funktionaliteten och prestanda. Det är ett rörligt och utåtriktat arbete som kräver förmåga att bygga kontaktnät.
Vi behöver civilingenjörer eller ingenjörer med god erfarenhet av liknande verksamhet.
Kontakta: Tomas Fried ERA/LT/SRC, 08-7641183,
Memo:ERA.ERATOF, e+nail: eratof era.ericsson.seeller
AnnChariotte Sturesdotter, Personal. 084044191. ERA.ERAASTU. Ans till: KI/ERA/LT/HS Kerstin Lundberg.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

U G - SUPPORT
Enheten för byggsätt och mekanik ansvarar bland annat för
CAD- systemet Urographies inom Ericsson i Kista. Det innebär bland annat installationer och visst hårdvaruunderhåll,
användarstöd, metodikutveckling samt applikationsutveckling. Vi behöver nu förstärka CADverksamheten med ytterligare en person.
VI söker Dig som har erfarenhet av CAD-support på 30
system eller av mekanikkonstruktion och solidmodellering
och är intresserad av CAD-system. Dessutom bör du ha
grundläggande kunskaper i Unix och viss erfarenhet av programmering. Arbetet innebär mycket kontakter med användare och leverantörer, så Du skall ha lätt för att uttrycka Dig
i både tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Ericsson Radio Messaging AB år den enhet inom BR som
ansvarar för utveckling och marknadsföring av landstackande personsökningssystem. Din huvudsakliga arbetsuppgift
blir att framställa och utveckla kunddokumentation, d v s
beskriva våra produkter, ta fram driftoch underhållsmanualer baserade på metoder definierade av våra tekniker.
Du har högskoleutbildning eller 4-årigt teknisktgymnasium med erfarenhet av metodutveckling. Du behärskar engelska i tal och skrift, har intresse för dokumenthantering
samt god kännedom om radio- och datateknik. Du har lätt
för att kommunicera med andra, lätt för att uttrycka dig i
skrift samt är van att arbeta mycket självständigt.
Kontakta: BA/ERM/O/SC Patricio Cuevas, 08-7575930.
Ans Ull: BA/ERM/HC Elsa Brodin.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

FRÅN AX TILL LIMPA
Vill Du vara med att prova ut vårt mobiltelefonisystem, PDC
som finns på den Japanska marknaden och inom kort även
i Asien? Vi kontrollerar hela provningsflödet från konstruktion till kundimplementationer och demostrationer. Våra ansvarsområden är simulerad funktionsprovning, funktionsprovning systemintegrationstest, systemverifiering,
AC-A/CN-A provning, implementeringsprovning Test
Configuration Management, metodik- och hjälpmedelsutveckling samt support mot kund.
Kontakta: Miguel Blockstrand, 08-7573953, ERALOC eller
Eva Kongshöj, 084042914, ERAEVC. Ans. till: Zorica
Bodiroza, KI/ERA/J/H, ERAZOB.
Ericsson Radio Systems. Kista RMOG Market Operations
AslfrPacMc

KUNDPROJEKTLEDARE - INDIEN
Kontakta: AR/RM Alf Jansson, tfn: 08-7641131. Ansökan
skickas till: KI/ERA/AH Matti Hellgren
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROGRAM MANAGER - EXTERNA
EKOSLÄCKARE
En nyckelkornponent inom digital mobiftelefoni är ekosläckare Ett kompetenscenter för ekosläckare har därför upprättats (ERA/JB) som svarar för produktförsörjning åt samtliga
av BR:s affärsenheter inom cellulär mobiltelefoni. I produktsortimentet finns såväl egenutvecklade produkter som produkter inköpta från samarbetspartners. Vi vänder oss nu till
dig som är intresserad avatt axla ett ansvar som "Program
Manager" för verksamheten runt våra inköpta produkter.
Arbetet innebär ett stort antal kontaktytor:
* Affärsenheternas produktledningar: klarlägga behov på
olika marknader

Under 1996 kommer det att byggas GSMsystem i de flesta
delstaterna i Indien. ERA ska ha en hög marknadsandel och
behöver därför flera Projekt Managers att arbeta i och med
Indien. Framförallt söker vi personer med gedigen bakgrund
från kundprpjektledning inom Ericsson, gärna inom AXE.
Kundprojektledning i Indien kommer att kräva stor självständighet och personlig drivkraft. Våra potentiella kunder
är spridda över stora delar av Indien och projekten måste
därför fungera mycket självständigt. Vi hoppas att Du kan
resa ut på kontrakt med början under hösten -95. Då hinner
Du även delta i de kommersiella diskussionerna med vara
kunder och kan därigenom successivt bygga och starta upp
egna projekt.
Vi söker även kundprojektledare till hemmaorganisation.
Kontakta: Mats Alendal 08-757 26 90 ellerCarin Kasberg,
Personal, 084045587. Ans till KI/ERA/LNH Carin Kasberg,
Memo: EXTR.QRA.CAKA.
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Kontakten nr 12 1995

Ericsson Radio Systems AB, Affärsenhet Japan, Kista

NYUTEXAMINERADE
CIVILINGENJÖRER OCH
HÖGSKOLEINGENJÖRER

Vi är en enhet inom Customer Services som utbildar vårakunder runt om i världen på Ericssons mobiltelefonsystem. Vi vill att du är ingenjör, helst med inriktning på radio
och telekommunikation, tycker det är roligt att sprida kunskap, talar och skriver engelska väl samt att du gärna har
radio och/elter AXE-kompetens.

Vill Du vara med och prova ut vårt mobiltelefonisystem, PDC
som finns på den Japanska marknaden och inom kort även
i Asien? På vår enhet kontrollerar vi hela provningsflödet
från konstruktion till kundimplementationer- och demostrationer samt support till våra kunder.

Kontakta: Ulf Annerberg 084042607, Lars Jansson
08-7571183, Lars Folker, 08-7572562 eller Kristina Selin,
08-7575746. Ans till: Ericsson Radio Systems AB,
Ki/ERA/LY/U, Yvonne Forsyth, S-164 80 Stockholm.
Senast 15/9.

Vi söker Dig som har inriktning mot data, elektronik eller
tele. Vidare bör Du vara utåtriktad, kreativ och kvalitetsmedveten.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

RADIO SITE ENGINEERING Kontakta: Miguel Blockstrand +46 8 757 3953. Memo:
ERA.ERALOC eller Eva Kongshöj +46 8 404 2914. Memo:
ERA.ERAEVC. Ans. till: Zorica Bodiroza, KI/ERA/J/H, +46 8
757 0191.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGER
NEW SWITCHING TECHNOLOGY
Business Unit Cellular Systems - American Standards
(RMOA) offers products for PCS networks in the 800 and
1900 MHz frequency bands based on the digital D-AMPS
specification. Our products have successfully been deployed in several countries in America, Asia and Oceania.
As product manager you work with product strategies,
sourcing, consolidation of market requirements, business
cases, life cycle management, product presentations and
discussions with customers.
As Product Manager New Switching Technology you will
be responsible for our first application using the new platform for broadband systems. You have an academic degree, a general telecom background, and good switching
and/or cellular knowledge. The work entails international
contacts and travel.
Contact: Magnus Isaksson, 08-7572678. Memo: ERA.ERAMIN. Appl. to KJ/ERA/AH Britt Bosrup. Memo: ERA.ERABUP.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

TESTINGENJÖRER AXE
Inom affärsenheten Cellular Systems European Standards
söker vi nya medarbetare till enheten AXE implementering.
Enheten arbetar med driftsättning av AXE växlar som ingår i
mobiltelefonisystem enligt standarden GSM. VI består av
ett ungt gäng på ca 30 personer som reser mycket
Du skall arbeta med driftsättning av GSM-system baserat på AXE. Arbetet är huvudsakligen inriktat på hårdvarutester av AXE växlar, integrationstester mellan olika noder inom GSM systemet samt demonstration av systemets funktionalitet mot våra kunder.Detta innebär utlandstjänst med
varierande längd, oftast minst 2 mån i sträck per uppdrag.
Totalt 9 mån utlandstjänst per år äringen ovanlighet. På
hemmaplan tar vi fram metodik och instruktioner för driftsättning i fält, samt planerar kommande utlandsuppdrag.
Du har minst 80p eftergymnasial utbildning ellerAXE erfarenhet. Arbetet kräver att Du kan arbetasjälvständigt och att
Du är kommunikativ, flexibel ochansvarsfull. Goda kunskaper i engelska förutsätts.Kurs- och praktikflödet startar
vecka 44 på Irland och i England så vi behöver Din ansökan
snarast, senast 8 september.
Kontaka: Lennart Norbin, 08-7641079, Conny Andersson,
08-7572926 eller Henrik Sundelöf, 08-7572424. Ans med
CV till: Ericsson Radio Systems AB, Att LZ/HS Towa Raak,
164 80 Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

KABELKONSTRUKTÖR

CELLULAR SYSTEMS AMERICAN

Du är civil- eller gymnasieingenjör, helst mederfarenhet
inom radio- och telekommunikation. Vårt utbildningspaket
innebär en längre vistelse i Dallas.
Kontakta: Jan H. Lindqvist, 08-7571758, Memo ERA.ERAJANL Ans. till KJ/ERA/AH Marianne Molin, 084044778,
ERA.ERAMM.ERAJANL.

STANDARDS

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Detta är ett utmanande och intressant arbete på enheten
Radio Site Engineering, där vi nu söker ett flertal medarbetare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att utföra och
dokumentera fältundersökningar, upprätta förslag på radiostationskonfigurationer baserade på data från cellplaner
och kundkrav, upprätta kompletta installationsunderlag för
radiobasstationer.Arbetet bedrivs i huvudsak i projektform,
där Du kommer att ingåi ett team.

VÄXEL/TRANSMISSIONSNÄTPLANERARE CELLULAR SYSTEMS
AMERICAN STANDARDS

Vi ser gärna att du är kreativ och idérik, eftersom vi strävar efter innovationer och förbättringar inom
området.Arbetet innebår också kortare och längre resor runt
om i världen, vilket kräver goda kunskaper i engelska.
Kontakta:Bo Berglund, 08-7573706. Memo: ERA.ERABBD.
Ans. till Marianne Molin, Ericsson Radio Systems AB, 164
80 Stockholm.
Ericsson Australia, Melbourne

MOBILE SUPPORT ENGINEER (2)
The Australian FSC supporting Telstra Mobitenet is expanding and require the services of a 2 support engineers.
Telstra Mobilenet has a customer base of 2 million subscribers which makes them equal to the largest cellular operator in the world. The network currently consists of 15 GSM
sites and 45 AMPS sites.
We require 2 support engineers to work within the GSM
support area, one for SS trouble shooting and the other for
BSC.
Responsibilities: Trouble report analysis/solution development. AS/CN-A testing and support. Development of local market corrections. Delivery of software correction packages. Liasion with customer regarding support and project
issues.
Qualifications: Bachelor of Engineering or Computer science or equivalent experience, must be fluent with PLEXC
and ASA210C, Must be competent with AXE10 trouble
shooting teckniques in live switches, mobile experience an
advantage and GSM experience a definite advantage.
Contact Tony Cooper.Manager Telecom FSC
(EPA.EPAAYC),+61393014524. Written application to
Connie Malligeorgos for acknowledgement of application.
(EPA.EPACMM)
Customer Services, RMOG, Kista

PRODUKTLEDARE,
TRAINING SERVICES
Kundutbildningen inom RMOG äridag en enhet med ca 50
personer som arbetar med att utbilda våra kunder i drift och
underhåll av Mobiltelefonsystem inom GSM, NMT och TACS
standarderna. Vi söker någon som är intresserad av att i en
internationell miljö leda och ansvara för utvecklingen av utbildningsprodukter, (lärarledda kurser, böcker och datorundervisning). Din roll blir att följa upp de krav som ställs på
utbildningen, för att sedan omföra dessa krav till utvecklingsprojekt De färdiga produkterna kommer sedan att användas av vår utbildningsorganisation runt om iväriden.
Arbetet medför resor och kontakter med människor från
många olika kulturer och platser, och det är av vikt att du är
kommunikativ och har förmåga att leda projekt.

Du kommer att arbeta inom enheten för byggsätt och mekanik med med ansvar för att definiera behovet av kablari vår
projekt samt specificera kablar och kontaktdon.
Arbetetinnebär gemensammma insatser inom och mellan
projekten och mångakontakter med produktion och inköp.
Vi letar efter en gymnasieingenjör eller motsvarande med
något års erfarenhet, helst inom området. Du bör kunna uttrycka Dig muntligt och skriftligt såväl på svenska som på
engelska. Då Du blir ensam ansvarig inom ditt område
krävs att du är självständig, men samarbetsförmåga är också viktigt.

Du är Civilingenjör eller har skaffat dig motsvarande kompetens gegenom arbetslivserfarenhet Du har goda tekniska
kunskaper inom radio- och telekommunikation och gärna erfarenhet av AXE och/ellermobiltelefonsystem. Du har goda
kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift. Kunskaper i
andra språk är också meriterande.

Kontakta: Stefan Persson: 08-7572211. Ans. till:
KJ/ERA/AH Matti Hellgren.

Kontakta: Katarina Norhammar, 08-7570266. Ans. till
KI/ERA/LZ/HS, Towa Raak.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio Systems AB, Kista

DET HANDLAR OM KOMMUNIKATION!

RADIONÄTPLANERARE CELLULAR

Vill du ständigt lära dig ny teknik? Tycker du att det är roligt
att dela med dig av din kunskap? tycker du om att resa och
möta nya kulturer? I så fall har vi jobbet åt dig!

Arbetet är inriktat på att bygga upp mobila telefonnät
med fokus på radiosidan, s.k. cellplanering.
Huvudmomenten består av predicienng av radiovågsutbredning, trafikdimensionering samt driftsättning och justering
av nät Arbetet bedrivs bade hemma och ute i fält. Du jobbar i nära relation till marknads- och projetledningen på
hemmaplan samt med kund och med Ericssons lokalkontor
påvåra expanderande marknader ute i världen. Arbetet kräver att du behärskar engelska i både tal och skrift Kunskap
i flera språk ses som en merit

Detta är ett utmanande och intressant arbete på enheten
Network Engineering inom vår nystartade avdelning
Systems Engineering. Du kommer att arbeta med planering
och dimensionering av växel och transmissionsnät i våra
mobilsystem runt om i världen. Detta omfattar bl a trunk,
transmission och roamingnät samt signalering och nummerplanering.
Vi ser gärna att du är kreativ och idérik eftersom vi strävar efter innovationer och förbättringar inom området Du
bör ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och AXE-växlar
samt vara civil- eller gymnasieingenjör. Arbetet innebär också kortare och längre resor runt om i världen vilket kräver
goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Jan H. Lindqvist, 08-7571758, Memo ERA.ERAJANL Ans. till KJ/ERA/AH Marianne Molin, 084044778,
ERA.ERAMM.
Ericsson Telecom AB, BU Switching and Networking
Systems, AXE-provisioning, LDC ISDN-E, TN

SYSTEM-ENGINEER WANTED
FOR EXPANDING ISDN-E AREA
System-engineer needed for the system management unit
responsible for the ISDf+E LE application (i.e. IUSAM, DASAM and ISOMAM). Our unit constitutes the core of ISDN€
system competence within Ericsson.
Previous experiences from one or several of the following
functional areas / APRs is required: ISDN(XSS), IUSAM, DASAM, ISOMAM or BCAM.
Contact Christian Nordberg, 08-7199786, Memo:
ETXT.ETXCNN, Jan Holm, phone: 08-7197378, Memo:
ETXT.ETXJAEH, or Susanne Norstöm, Human Resources,
phone: 08-7190659, Memo: ETXT.ETXSUNO

lopment This is a possibility for you to broaden your responsibility.
You will work in a dose,flexiblerelation with the total
project manager why the ability to cooperate is of the outmost importance.
Contact Claes Hagel, ETXCSHL, Kalman Rozsa, ETXROZS.
Ericsson Telecom AB, BusinessUnit Switching and
Network Systems, Systems Design and Integration, TN

TEST LEDARE ITJ PROJEKTET
Vi söker en Testledare för vårt verifierings projekt inom ITJ
projektet. Vi skall leverera en komplett nätverkslösning bestående av en Internationell (SSP), En SCP, En SDP, En
SMAS Samt IN-tjänster.
Provning kommer att utföras i Sverige och i Japan. Vi söker en person för den Sverige baserade provningen (TN/ETX
Stockholm)
Du skall ha erfarenhet av AXE-provning och tidigare erfarenhet som testledare.
Du kommer till XD/V Systems Verification där vi ansvarar
för System verifiering av lokal och transittillämpningarinom
AXE Provisioning.
Kontakta: Mats Magnusson, 08-7191674 MEMO:
ETXT.ETXMEM eller Mike Ciesluk, 08-719 4908, Susanne
Borg, personal, 08-719 6575 MEMO: ETXT.ETXSUBO
Ericsson Telecom AB, Customer Services, Network
Integration and Certification

CONFORMANCE TESTING
AV PROTOKOLL
Conformance Testing är ett strukturerat sätt att certifiera
protokoll. Ericsson's kunder kräver att vi ska certifiera våra
egna, men även andra leverantörers protokoll. Vi bygger därför upp en grupp på 5 personer inom 'Network Integration
and Certification" (NI&C) på enheten Customer Services.
Arbetsuppgifter: - Lära sig samt följa utvecklingen av
protokoll specaoe av ETSI. - Utveckla processer & metoder
för Conformance Testing - Certifiering av protokoll enligt definierad metodik - Deltaga med Conformance Testing i
Network Integration projekt - Samarbeta internationellt med
andra utvecklingsavdelningar Förutom gymnasial 4-årig teknisk- eller universitetsutbildning bör sökanden inneha generell telekomkunskap. Vi värdesätter kunskap inom tex. signalsystem ccrrr.
Följande personliga egenskaper är önskvärda: - Positiv
och öppen - Metodisk och noggrann - Har egen drivkraft Förmåga att söka/hitta information och lösningar
Arbetsuppgifterna strävar efter att uppnå en position
som specialist inom Conformance Testing.
Arbetsuppgifterna ger också möjligheter till resor då arbetet
tidvis kommer att utföras i Sverige, på Ericsson's lokala bolag, hos telekomoperatorer och hos andra leverantörer. Du
kommer att erhålla nödvändig utbildning.
Kontakta: Britta Kronekvist, 08-719 8153, ETXT.ETXKRON
Jan Giese, 08-719 9357, ETXT.ETXJG

Ericsson Telecom AB.BU Switching and Network Systems
Ericsson Telecom AB, Kungens Kurva

PRODUCT ENGINEERING,
BUSINESS COMMUNICATION
Are you interested in working with technical requirements,
standardisation issues and technical marketing/customer
discussions in a dynamic andrapidlychanging area?
The increased importance of centrex/VPN products is
driven by the market deregulation and the resulting need to
offer competitive complete solutions to the business segment In the product area Business Communications we
therefore need to reinforce our strength and competence
with product engineering skills.
We want you to be willing to leam, good at establishing
and maintaining contacts.intrested in understanding customer needs and translation of these into technical requirements.
Contact Ebbe Fredriksson 08-719 2496 memo
ETXT.ETXFRN or Kerstin Halén (Human Resources) 08-719
2054 memo ETX.ETXKER
Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Networks Systems, AXE-provisioning

SYSTEMINGENJÖRER
Till enheten "Technical Market Coordniation" söker vi systemingenjörer som vill arbeta med det spännande och expanderande Asien.
Arbetet består i att besvara våra kunders tekniska specifikationer samt specificera de AXE funktioner och produkter
som ska ingå i offerten. Vidare håller vi reda på installerad
bas av AXE samt verkar aktivt för produktväxling samt introduktion av nya funktioner på marknaderna i Asien.
Eftersom arbetet drivs i projektform är det viktigt att du
trivs med att arbeta i team, periodvis under tidspress.
Arbetet innebär resor i Asien.
Du bör ha flera års erfarenhet av AXE systemet, tex. genom systemsupport eller konstruktion. Det är en fördel om
du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Kontakta: Peter Björklöf, ETXPBJ 08-7196508, Ann
Jingkiev, ETXANN 08-7193404
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEMINGENJÖR
ASSISTING
TOTAL PROJECT MANAGER
We are looking for an assisting total project manager to one
of Ericssons strategic projects, the ITJ (International
Telecom Japan) project This is a challange for you who is
interested in working in a complex technical environment towards one of the worlds leading telecom markets, Japan.

SYSTEMS AMERICAN STANDARDS

The assisting total project manager will share the responsibilities of the total project manager with focus on the
development projects.

till enheten Radio Network Engineering inom den nystartade
avdelningen Systems Engineering

This is the role for a qualified subprpject manager or design project manager with experience from standard deve-

GSM RADIOTEKNIK
På enheten förradiooch digital elektronik GSM basstationer består arbetsuppgifterna huvudsakligen av specificering
av prestanda påradionäradelar, vilket bl a innebär att bryta
ner övergripande krav till krav på enskilda radiodelar med
avseende på t ex mottagarkånslighet ochfilterkrav,systemering av radionära GSM-tunktionalitet i programvara och
digital/analog hårdvara, framtagning av simuleringsmodeller för sändare, mottagare ochfilter.simuleringav radiodelar
samt teknikframförhållning för framtida produkter. Du kommer att arbeta med ett eller flera av ovanstående områden.
Du är civilingenjör med goda teoretiska kunskaper inom

JOBB-NYTT
området radio. Erfarenhet av konstruktionsarbete är en merit Du har lätt för att ta egna initiativ vilket år viktigt då arbetsuppgifterna kräver att du arbetar självständigt; tar tag i
och driver frågor/ problem som dyker upp. Du har lätt för att
samarbeta med andra människor - dina förslag till lösningar på tekniska problem måste förankras både hos konstruktörer och hos andra systemingenjörer. Det är viktigt att du
kan entusiasmera andra till att konstruera på det sätt som
du och dina kolleger kommit fram till. Det är också viktigt
att du kan uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
Kontakta: Tomas Jonek, 08-7571850. Ans. till KI/ERA/LRH
Britt Alexanderson, personal, 08-7570338.
Ericsson Telecom AB, Produktledning, Anslutningsdon,
Katrineholm

Ericsson Telecom AB, Kungens Kurva

Vår enhet Tender Management söker nya medarbetare som
vill arbeta med våra spännande och expanderande marknader i Asien.
Ditt jobb blir att ansvara för AXE-deten i våra offerter, dvs
att dimensionera anläggningarna, ta in underofferter och
sammanställa dessa. Vid kontrakt ingår även att specificera
projektfiler som underlag till beordring.
Eftersom arbetet drivs i projektform är det viktigt att du
trivs att arbeta i team, periodvis under tidspress. Ibland
sker jobbet på något av våra dotterbolag utomlands.
Du bör ha några års erfarenhet av Ericssons systemprodukter, gärna av AXE-dimensionering, samt en vilja att förmedla kunskaper och utveckla vårt sätt att arbeta.

2. PROJEKTLEDARE

Du kommer att bidra till utvecklingen av kontaktdon och tillhörande applikationsverktyg genom att bistå produktutveckling och produktion medmaterialteknisk kompetens samt
att du får utveckla provmetoder på såväl metalliska som polymera material. Du kommer också att tillämpa och förbättra metoder i det dagliga verifieringsarbetet i laboratoriet.
Rollen fodrarteknisk kompetens motsvarande den som
högskoleutbildning med relevant inriktning kan ge. Du bör
ha erfarenhet av laboratiorie- och instrumentarbete samt
bör behärska engelska i tal och skrift.

Du får ansvar för att driva offertprojekt från kundspecifikation till kontrakt. Projektarbetet sker ibland helt eller delvis
på något av våra dotterbolag utomlands.
Du måste vara drivande och kunna leda ett team mot ett
gemensamt mål, ofta under tidspress. Du bör ha erfarenhet
av liknande arbete samt en vilja att förmedla kunskaper och
utveckla vårt arbetssätt.
Ring oss gärna för mer information!

APPUKATIONSINGENJÖR

Kontakta: Pia Wall, 087195679, ETX.ETXPWL, Ann
Jingklev, personal, 08-7193404, ETX.ETXANN

Kontakta: Kristian Martinson, 0150-58143 eller AnnaCarin
Gynt, 0150-58389. Skicka din intresseanmälan till:
KH/ETX/SG/KVP AnnaCarin Gynt.
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sales organisations and customers. Travelling is a natural
part of our work.

att börja direkt i ett nytt projekt där vi kommer att tillämpa
clean room.

Contact Erling M 0lsson,08-7199994, ETXA/A, Staffan
Åstrand, 08-7196713 eller ETX/X/H EwaBrandt,
08-7198289.

Kontakta: Per Peterson, 08-7190419, Memo EHS.EHSPERP

1. PROJECT ENGINEERING

MATERIAL-/VERIFIERINGSTEKNIKER

Du kommer att arbeta med att utveckla den teknik som kunden behöver för att använda våra produkter. Detta innebår
nära kundkontakter för att få en bra bild av kundens behov,
din kännedom om nya produktionsmetoder och krav är därför viktig. Vidare ansvarar du för att applikationsteknik dokumenteras och att specifikationer görs upp på utrustningar
och hjälpmedel.
VI tror att rollen fodrar tekniskkompetens motsvarande
den som högskoleutbildning med relevant inriktning kan ge.
Vidare bör du ha erfarenhet inom produktion av elektroikutrustningar, behärska engelska i tal och skrift. Du bör vara
kundorienterad, serviceoch resultatinriktad samt finna det
naturligt att arbeta över organisationsgränser.

Kontakten nr 12 1995

ACCESS NETWORK SOLUTIONS
The Access Network has become very important for new as
well as old operators. The large investment needed to connect subscribers to the core network and the high O&M
costs of running the network, have created great expectation on new technologies to decrease the cost and at the
same time to enlarge the service capacity.
The unit for Access Network Solutions is responsible formaking the best network solution that support the
Operators business goals.helping BX customers in the network solution process, stimulating the sales of access products and understanding future product requirements.
If you are interesting in working with Access Network
Solutions contact us at GPLM Access. These positions include contacts with product provisioning companies, local

APZ Systemkonstruktör
För att kunna uppfylla våra kunders krav,
måste våra nästkommande APZ-or bli
Mindre,
Snabbare,
Flerspråkigare,
samt kunna bilda Multlprocessorsystem
<a(<

Ericsson Totocom AB, Switching and Network Systems,
AXE-Provisfoning IDC Access, TeHusanläggmngen

UTBILDNING

PROGRAMVARUKONSTRUKTOR
RPD/EMRPDC++
Vi är ett gäng som verkar Inom det breda och spännande
området Access Produkter. Just nu händer mer ån någonsin
tidigare inom accessområdet vilket gör att verksamheten
behöver expandera.
Våra produkter säljs generellt i mycket stora volymer och
har därför klar inverkan på telefonstationemas totala kostnader/ intäkter.
Till arbetet hör uppgifter som systemering, C++ konstruktion och provning av regionala programvaruprodukter inom
datalänksområdet i produktområdena ISDN-bax och primäraccess, V5 och SAF. Du bör ha erfarenhet av C++ och
objektorientering. Erfarenhet av realtidsprogrammering, datalänksprotokoll, delsystemet SSS och konstruktion i
EMRPDmiljö är meriterande.
Kontakta: John-Erik Strömgren, TN/ETX/XA/S,
08-7191484, Memo: ETXT.ETXJESN, Anette Carlsson,
TN/ETX/XA/SD, 087195029, ETXT.ETXACAR eller Bo
Danielsen, Human Resources, 08-7191675. ETXT.ETXBODS.
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Midsommarkransen

Ericsson Radio Systems AB, Kista

AXE UTBILDNINGSCHEF TILL RMOG
Inom ERA/L pågår uppbyggnad av en utbildningsenhet inom
området AXE system, Drift o Underhåll. Den är en del avutbildningscentrat Electrum, Kista. Enheten skall bli ca 20personer som skall arbeta med att leverera produktutbildning
mot vår personal. Vi söker nu någon som är intresserad av
att bygga upp, utveckla och leda dennaenhet.
Sompersonalansvarig över lärarstyrkan blir din viktigaste
uppgift att syssla med personalutveckling och den dagliga
driften av en utbildningsenhet.Du håller inga kurser själv
men är aktivt med i kursplaneringen.
VI tror att du har motsvarande uppgifter idag eller att du
är intresserad av att ta större ansvar i ditt nuvarande arbete. Erfarenhet som chef/ledare, gärna från utbildning i någon form. Intresserad av att få människor att växa, samt öppen för nytänkande. Teknisk bakgrund samt goda kunskaper i Engelska är ett krav.
Kontakta: LY/UC Andrée Wemlund 08-7572779. Ans. till
KI/ERA/LY/UTS, Yvonne Forsyth.
Ericsson Microwave Systems AB, sektionen för
Projektledning och Tekniskt marknadsstöd, Mölndal

C++ DESIGNERS
INSTRUKTÖR
Performance Measurements Application (PMA) är ett delsystem inom TMOS. PMA används av våra fasta-nätet kunder
och mobiltelefonikunder för att samla in trafikdata och serv
areanalysera och demensionera deras nät. PMA är utvecklat i objektorienterad teknik där viktiga komponenter är
Objectory, C++, Grafiska användargränssnitt, Sybase och
Wingz.
Vi behöver förstärka med erfarna C++ konstruktörer och
söker dig som har erfarenhet av UNIX och C++. Du kommer

Du kommer att hålla tekniska utbildningar förhela MINRINK
sortimentet. Det ingår även att ta fram visskursdokumentation och att utveckla nya utbildningar. Arbetetinnebär resor
utomlands under kortare perioder.
Du är förmodligen ingenjör (E) med intresse föratt utbilda
andra. Du måste behärska engelska flytande i tal ochskrift
samt ha lätt för att uttrycka dig. Ytterligarespråkkunskaper
är meriterande.

DEVELOP YOUR
COMPETENCE FOR
DOING BUSINESS
IN ENGLISH
Under de senaste åren har vi samarbetat med över 750
Ericssonanställda i verksamhetsanpassad utbildning i
affärsengelska.

För att förverkliga detta, söker vi två systemingenjörer till systemsektionen
för APZ Control Systems. Vi vänder oss främst till dig som har jobbat med
APZ, eller inom APT-utveckling och är intresserad av att bredda dig. Vi ser
helst att du har några års erfarenhet av konstruktion eller
systemkonstruktion inom AXE-10.
Har du läst så här långt7
Kontakta i så fall någon av oss nedan:
Anna Henricsson, personal, etxt.etxaahn, 92782
Mikael Przysuski, TX/SU, etx. etxprz, 95239

ERICSSON
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Om Du behöver utföra Ditt arbete på engelska,
kontakta oss. På ett unikt sätt kombinerar vi
språkundervisning på engelska med gedigna
kunskaper
och
erfarenheter
inom
olika
affärsområden. Vi skräddarsyr både individuella och
grupputbildningar och träningen inriktas mot faktiska
och tänkbara händelser i det egna arbetsområdet. Ring
eller skicka in talongen. Memo:PNT.ABC.BUSINESS

I Ja, Jag vill veta mer om Advanced's skräddarsydda kurser och tjänster.
• • Business EngSsh
1
• Personal ENGELSKA
I • Financial Engfsh
• Engfsh for Marketing
I • Presentations-.mötesteknik
D översättning och granskning

I•

Annat:

^ 1
Befattning
Företag
Adress
Postadress
Telefon

| Skicka talongen Ull: Advanced Business Communication AB
• Box 70396,107 24 Stockholm, Tel 08-700 62 33, Fax 08-700 62 01

Advanced

Nya Silja Konferens

II

MADJE
I Siljafartygets taxfree hittar du
presenterna till dem där hemma, och
till dig själv. Goda dofter och drycker
till låga sjöpriser. Obs! Nu gäller generösa EU-ransoner.

Siljas nya konferenspaket är extra
generöst tilltagna. Det mesta ingår i
priset. Dessutom: alla far en egen
värdekupong att använda fritt ombord. Värde 50 kr.
En värld av nöjen väntar runt hörnet
när arbetspasset är slut. Mysiga
restauranger och pubar. Nattklubb
och dans för den
som vill.

Så lägg nästa möte, kurs eller konferens på något av de vita fartygen till
Finland. Det blir roligare så.
Prisvärt och komplett med Nya
Silja Konferens - kan det bli bättre!
Ring närmaste resebyrå eller Silja Line
och beställ den nya konferensbroschyren.

SILJA LINE/%
Bodmni och Kifomafon, ring dill resjöjrä et* Silja line StocUnkn 08-22 08 30. Sundsvall 060-1233 30. Umeå 090-24290,12 21 OS.

-för dig som tänkt köpa en Compaq Presario
Grip tillfället i flykten. Nu kan du köpa Compaq Presario CDS 524 och
CDS 942 till kraftigt nedsatta priser.
CDS 524 är en dator med små mått och stora möjligheter. Bildskärmen och
den centrala datorenheten är integrerade. Datorn är därför liten, smidig och
lätt att placera. Det är få kablar att hålla reda på.
CDS 942 är en av de mest avancerade modellerna i Presario-serien. Den har
separat skärm- och datorenhet Du som väljer en PC i det här mini-towerformatet har stora möjligheter att senare uppgradera och bygga ut din dator.
Båda datorerna innehåller MS DOS, MS Windows, Tab Works, Lärostudio,
Media Pilot MS Works, MS Entertainment Pack och CD ROM-titlar.

I
I
I
I
I

^

Antalet datorer är begränsat. Först till kvarn...
TCM Consumer har en egen säljorganisation, eget produktsortiment, eget
lager, egna leveranser samt externa service- och supportkanaler.
Lena och Martin pä TCM Consumer kan berätta mera om Compaqs Presariosortiment. Du när dem på tfn 0 8 - 9 2 88 50.

J
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Kontakta: S/MGC Gunnar Strömme, 031-672742, Memo
EREGSE. Anm. senast 950825 till S/SZ MajBritt Arfert, tel
031-672651, EREMAT.
Ericsson Radio Messaging AB. Customer Support.

KUNDUTBILDARE
Ericsson Radio Messaging AB är den enhet inom BR som
ansvarar för utveckling och marknadsföring av landstäckande personsökningssystem. Dina främsta arbetsuppgifter blir
att utbilda vara kunder. Viss intemutbildning förekommer
också. Du ska även framställa och utveckla utbildningsdokumentation.
Du har högskoleutbildning eller 4-årigttekniskt gymnasium. Du har pedagogisk läggning, goda kunskaper i data och
radioteknik, behärskar engelska i tal och skrift samt är en
öppen och utåtriktad person. Våra kunder finns över hela
världen vilket innebär enhel del resor i arbetet.

tennära produkter och transmissions-system för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i
Kista och vi år idag cirka 1000 anställda.
Du kommer att arbeta med mottagning av ankommande
gods till vår godsavdelning samt lasta och lossa från lastbil.
Du skall vidare ombesörja lastning av packat gods från vår
packning till transporterande speditör.
VI viH att du har utbildning från gymnasieskola, erfarenhet av PC/data samt truckförarutbildning. Du har erfarenhet
från lager, förråd, godsmottagning eller hantering av
gods.Du är serviceinriktad, stresstålig och mån om ordning
och reda.
Kontakta: Jan T Andersson, 08.7571802 eller AnnaGreta
Eriksson personal 08-4045369. Ans. till: Ericsson Radio
Access AB Box 11,164 93 Sthlm. Int: KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren.
L M Ericsson Fastigheter AB, Förvaltning Norr, Kista

FASTIGHETSSKÖTARE
Kontakta: BA/ERM/0/SC Patrick) Cuevas, 08-7575930.
Ans. till: BA/ERM/HC Elsa Brodin.

DIVERSE
L M Ericsson Fastigheter AB, Förvaltning Norr, Kista

Nippon Ericsson, Tokyo

PRODUCT MANAGER RADIO
Japan is now the second largest mobile telephone market
in the world after the US. The growth in Japan accelerated
after the deregulation in April 1994. Today Japan has about
5,5 million subscribers in the analog and digital networks.
Digital mobile telephony following the Japanese standard
PDC is increasing rapidly and Ericsson's customers have,
since the first CMS 30 system was taken into operation
April 1994, reached almost 500 000 subscribers.
We can offer an interesting job with direct contact to the
most demanding customers in the world. Your work will cover technical discussions and negotiations as well as commercial considerations. You will be the interface between
our Swedish and Japanese organisations as well as support
to our Japanese staff in the customer interface.

Till vårt förvaltningsområde Komponenter, Kista söker vi två
fastighetsskötare. Dina arbetsuppgifter innebär att utföra
förebyggande och löpande underhåll samt inom projekt vara
behjälplig med mindre serviceuppgifter.
Du har 2-årig teknisk utbildning samt några års erfarenhet av liknande arbete. Du är positiv och utåtriktad samt
har god samarbetsförmåga, då arbetet kräver många kontakter med kunder, entreprenörer och konsulter.

Your background should be from design andproduct management, preferably with experience of direct customer negotiations. The right candidate will be offered a 2 years contract with excellent conditions.

Kontakta: Leif Gäf, 08-7574802. Ans. till KI/REM/N/P, Vivi
Skoog.

Ericsson Eurolab Deutschland, Aachen, Gennany

Du har gymnasieutbildning och några års erfarenhet inom området. Dessutom förutsätter vi att Du har terminalvana. Har Du arbetat med ekonomi är det en merit. Du är noggrann, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga.
Ordningssinne och en positiv läggning värdesätts.
Kontakta: Irene Magnusson, tel 08-757 52 31 eller Jörgen
Hegestrand, tel 08-757 48 04. Ansökan till KI/REM/N/P
Vivi Skoog, tel 08-757 00 85.

AVTALSHANTERING
Vi söker en person som självständigt och med stor nog
grannhet kan hantera och administrera Ericssons interna
avtal. Uppgiften innebär också att informera berörda parter
inom ETX om avtalens existens och innehåll.
Kvalifikationer: Goda egenskaper i engelska, ordningssinne, kännedom om Ericssons organisation och arbetssätt
samt förmåga att arbeta självständigt.
Kontakta: Göran Svensson, 08-7195401 Memo:ETX.ETXGS

Ericsson Microwave Systems AB, Kista
Ericsson Telecom AB, Business Training, MV

MEDARBETARE TILL
DOKUMENTSUPPORT
Dokumentsupport har hand om divisionens dokumenthantering, dvs registrering av registreringsbetecknade dokument, inkommande och avgående värdepost (ass + rek),
kopieringsservice, bildkortsfotografering etc.
Vi utökar kontinuerligt vårt tjänsteutbud, inför ny teknik
och nya rutiner, varför vi söker en utvecklings- och teknikansvarig.
Du bör ha 3-årig gymnasiekompetens eller motsvarande
och god datorvana samt kunskaper i Office programvara.
Då arbetet är självståndigt och innehåller många olika arbetsmoment måste du ha framåtanda, vara flexibel och utåtriktad. Eftersom dokumentsupport har många kundkontakter uppskattas en serviceinriktad och positiv läggning.
Kontakta: Ann Hägglund, tel 757 04 77 eller Ove
Gustafsson, tel 08-757 07 90. Ansökan skickas till:
KI/ENW/L/LZ Eva Granström
Ericsson Radio Systems AB, Kista

KONTORS-OCH
PRESENTSHOPSPERSONAL
Vi behöver utöka vår personalstyrka i kontors- och presentshopen i Kista. Idag är vi fem personer och vi behöver nu ytterligare två medarbetare.
Arbetet är varierande, liksom allt servicearbete är. Några
av de viktigaste arbetsuppgifterna är;
• Expediera kunder med kontors- och presentmaterial Beställa material
•Debitera - Lagerhantering (packa upp, kontrollera hemkommet material)

Vi söker Dig som;
•Tycker att serviceyrket är roligt och utmanande - Har
lätt att "ha och göra" med människor = serviceminded - Är
stresstålig
Kontakta: Krister Johansson, 08-757 2913, Ewert
Lindström, 08-757 08 27 Marie Hällgård, 08-757 22 87.
Ansökan till: Anna Lindvall, KI/ERA/F/HH

ENGINEER TCS
The TCS group has the responsibility for traffic control in all
of Ericsson's digital mobile systems e.g. CME20 (GSM),
CMS30 (PDC), CMS40 (PCS) and CMS88 (D-AMPS). As a
TCS design maintenanceengineer you will be responsible to
answer trouble reports from the applications mentioned
above. Furthermore you will write and participate in testing
of your own AC'S.
You should be familiar with MHS, ASA, testing andthe
basic traffic principles. A local or expatriate contract is offered for thisposition. The location is Aachen. Start asap.
Contact: Andrew McNeil, Group Manager Core
Department.EED.EEDAMCN +49-2407-575-248 or Ralf
Mohr, Human Resources, EED.EEDMOR,
+49-2407-575-163. Appl. until latest 30.9.95.

LÄR UT MORGONDAGENS TEKNIK!

The CMS40 RTAC in California is looking for support engineers that are interested of working in a complete new organisation /environment and with the main goal to give first
class support to the Pacific Bell Mobile Services customer.
The basic qualifications for these open positions are atleast 5-10 years system experience in AXE and preferably
with some CMS40/CME20 background. There are also
open positions for support engineers with OSS and BSS
system competence.
The main task for the support engineer is to take customer CSRs and perform initial analysis and collect technical
data to resolve problems. He/she must have irvdepth knowledge on system level and trouble shooting activities.
Implementation of ACA/CNAs and AS is also part of the day
to day activity for a support engineer.
The location will be in Hayward (San Francisco bay area)
and Los Angeles.
Contact: Holger Echarti on memoid EUS.EUSECHO. Please
include your CV in the memo or FAX to +1 510 225 0666.

PLANT ENGINEERING MANAGER
ENC is a Joint Venture Company between Ericsson and a local Chinese partner. The Company is responsible for
Ericsson activities in Central China. As Plant Engineering
Manager you will report to the General Manager for the
Supply and Manufacturing Division. You will Manage the
Engineering department and you will assume responsibility
for AXE, MSC and RBS Engineering and in 1996 also for
Dokware production.
You shall have minimum engineer/technical college education and working experience within Plant Engineering including Management experience. You shall have good command in English, written as well asspoken. A key responsibility is training and development of local staff, so you shall
be a good leader and communicator. The successful candidate will be offered minimum one year assignment and will
be based in Nanjing in the Jiangsu province.
Contact: Hans Bertil Pålsson, Memo ETC.ETCSHBP or
Magnus Ask, +46 8 719 7481, LME.LMEMASK. Appl. to
HF/ETX/H Magnus Ask.
Ericsson Ltd., Guildford, England

Ericsson Eurolab Deutschland, Aachen, Germany
Vi i teknikteamet jobbar med utbildning inom Ericssons teknik- och produktområden, både existerande och framtida.
Några exempel på sådana områden är AXE10, ATM,
Network Management, SDH, RAS1000, UniSwitch, CME20
och nya generationens AXE. Vi breddar vår 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 ochdess externa kunder. Vi håller våra kurser i Marievik, i övriga Sverige och i resten av världen. Kanske du har hört talas
om eller gått någon av våra mest eftertraktade kurser
"Telecom Platform" och 'AXE 10 Survey"? Några utvecklingsprojekt under 95 år översiktskurs i ATM och SDH, kombinerat Telecom- och AXE lOJwrs samt kurs om nya generationens AXE. Vi är just nu åtta personer i teamet, men tack
vare våra populära kurser och det stora utbildningsbehovet
behöver vi bli fler. Vi har en bra sammanhållning och gillar
att hityta på saker även utanför Marieviks väggar. Vi är till
största delen civil- och högskoleingenjörer. Vill Du vara med
i ett glatt gäng med Team-anda, bredda din kompetens och
dela med Dig av Dina kunskaperså kom till oss!
Kontakta: Britt-Marie Swärd, 08-7196445 eller Micael
Narup, 08-7198601.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Accomodation Service,
Marievik.

GÄSTBOSTADSFöRVALTARE
Inom LME Guest Support finns ett team som ansvarar för
att det skall finnas gästbostäder tillgängliga för våra gäster
som kommer till Stockholm. Vi söker en medarbetare på
heltid som i huvudsak skall förvalta ett antal gästlägenheter. Som Gästbostadsförvaltare skall Du hyra upp lågenheter från den öppna marknaden, ansvara för möblering och
inredning, administrera och åtgärda fel och brister. Du skall
även utföra besiktningar vid gästbyten, ha frekventa kontakter med olika servicebolag samt upprätta kontraktshandlingar.

GODSMOTTAGARE/TRUCKFÖRARE

Du har minst gymnasieutbildning och gärna erfarenhet
från design och inredning av lägenheter. Som person är Du
öppen, noggrann, serviceminded och flexibel. Givetvis behärskar Du det engelska språket i tal och skrift

Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. VI är verksamma inom
radioaccess system för trådlös tetefoni, basstationer, an-

Kontakta: Kurt Kängas, 08-6813564, Memo LMEKRUT.
Ans. omgående till HF/LME/P Cecilia Walman, personal,
LMECWAL

Ericsson Radio Access AB, Produktionsenheten, Kista

CMS40 OPPORTUNITIES
IN CALIFORNIA

Nanjing Ericsson Communication Co Ltd, Nanjing, China
Contact: Per Arvidsson, NRJ.NRJPEGA, tel +813 3221
8212, fax +813 32218213. or Göran Henriksson, ERA.ERAHENN, tel +46 8 757 0705, fax +46 8 7518355

DESIGN MAINTENANCE
Ericsson Telecom AB, Regional Marketing Unit Europe,
Africa and the Americas, Stockholm
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Ericsson Inc. Components, Morgan HHI, CA

INTERNATIONELLT

MEDARBETARE TILL KUNDTJÄNST
Till ett av våra förvaltningsområden (EKA) söker vi Dig som
vill arbeta med att ta emot felanmälan och beställningar, registrera dessa i våra databaserade hjälpsystem, koordinera
utförandena samt hjälpa våra kunder med förfrågningar avseende fastighetsservice. I arbetsuppgifterna ingår även att
vara behjälplig vid vår ekonomifunktion.

Kontakten nr 12 1995

TACS (CMS8810)
TCS EXPERTS

PROJECT MANAGER - EX708

The TCS group has the responsibility for traffic control in all
of Ericsson's digital mobile systems. This includes CME20
(GSM), CMS30 (PDC), CMS40 (PCS) and CMS88 (D-AMPS).
The TCS system group is responsible for the systems aspects of TCS. This includes running PC-TCS, 0PM work and
maintenance. To strengthen our technical competence we
require two TCS experts to help principally in the running of
PC-TCS-AC's. The main tasks are run PC-TCS by participa
ting in inspections, participate in PC-APT and other product
commitees as required, maintenance and 0PM work and
support TCS design.

The newly formed TACS System & Development group at
ETL/R Guildford, England is worldwide responsible for the
TACS Mobile System. The TACS TORRO Project encompasses design in the MSC, HLR, RBS & OSS nodes. We are looking for an overall Project Manager with the skills to coordinate activities across all nodes, and the drive to deliver the
total project on time.

You should have at least 3-4 years of software design
knowledge and good knowledge of the TCS subsystem. Our
TCS is based on FM/BM TCS and any experience of this
TCS would be an advantage.

Contact: Clive Oates, +441483 305294, Memo ETL.ETLCLOA fax +441483 305364 or Helen Edmonds, +441483
305118, ETLETLHNES, fax +441483 305090.

Contact Andrew McNeil, Group Manager Core Department,
EED.EEDAMCN, +49-2407-575-248or Ralf Mohr, Human
Resources, EED.EEDMOR, +49-2407-575-163.
Ericsson Eurolab Deutschland GMBH

TECHNICAL WRITER
Ericsson Eurolab Deutschland GMBH is our young international research and development centre located in
Herzogenrath near Aachen, Germany. We focus our innovative and advanced activities on mobile and public communication in order to secure and extend our leading market position. In January 1991 young engineers started their work
in the field of research and software development and testing. Today we are 550. And further expansion will take place in phases.
We are looking for a Technical Writer to support the
AXE-10 design organizations in writing operational documents according to the DOCWARE process.
You should have experience with writing operational documents according to the DOCWARE process, AXE-10 knowledge, good interpersonal skills, experience in mobile telephony is desired, but not compulsary and good English skills.
Contact Luis Diaz, Memoid EED.EEDLDM,
+49-2407-575-135, Torsten Henschke, EED.EEDT0H,
+49-575-245 or Ralf Mohr. EED.EEDMOR, +49-575-163.
Appl. until latest 31.10.95.

You should have broad AXE design & verification project
management experience, with the leadership skills to lead
a distributed project team located at ETL, ERA, EPK & EME.

PROJECT MANAGER FOR
TRAIN POOL (R6+) - EX705
Overall Purpose Execution of projects according to goals set
with respect to time, costs and characeristics. Where necessary, adapt establish and maintain the quality system
for a specific subproject, thereby ensuring that it fulfils the
requirements of the Project Specification. Also when required to liaise with or seek assistace from the Design Sector
Quality Coordinator regarding quality issues that may impact the projects Planning and follovHjp of all acticities within the project. Report deviations and produce progress reports to department managers, sector manager and orderer. To represent ETL/R Design towards other organisations.
Knowledge of the AXE working methods, project process
and organisation obtained through work experience.
Knowledge of PROPS. Participated in at least one AXE project as designer, tester, quality engineer, assistant project
manager or project administrator. At least 2 years of relevant experience in design/test.
Contact Nancy Hayes, +441483 305349 or Helen
Bennett, +441483 305118.

Skriv kort, koncist och kärnfullt.
Använd svenska namn på tjänsterna.
Sä far du fler sökande till jobben!

KONTAKTEN

Posttidning A

Ericsson, HF/LME/DI, Rum 811023,126 25 Stockholm

En brädseglare som
vet vad hon vill
Värderingar
visar vägen!

P

Ena dagen haller hon kurs om
de senaste funktionerna i mobiltelefonsystemet NMT för
Ericssons kunder i Sverige,
Nederländerna och Norge.
Nästa dag ställer hon upp för
norska landslaget i världscupen i brädsegling i USA,
Frankrike eller Danmark.
Hon tycker om att ha många bollar i luften
samtidigt, Jorunn Horgen. När hon som
nyutbildad ingenjör började jobba på
Ericssons kurscenter i Norge för ett år sedan, var hon nyfiken på hur hon skulle
klara av att kombinera ett krävande jobb
med idrott på internationell nivå.
- 1 stort sett går det bra. Jag märker på
olika sätt att mina erfarenheter från
idrottslivet kommer till nytta i jobbet. Och
jag är inte säker på att jag skulle ha blivit
en bättre brädseglare om jag bara skulle ha
satsat på det. Men när går på som jag gör,
blir det inte tid till något annat än jobb och
segling, säger Jorunn.

Sexf aldig världsmästare
28 år. Sex gånger världsmästare i brädsegling, fyra gånger Europa-mästare. Är nu i
full gång med att kvalificera sig för deltagande i Atlanta-OS nästa år. Redan innan
den sista seglingen har hon vunnit årets
världscup i brädsegling och förbereder sig
nu för Europa-mästerskapet på Isle of
Wight i september och VM i Sydafrika i
december. Sin största idrottsliga motgång
upplevde Jorunn när bon som favorit fick
nöja sig med en åttonde plats vid OS i
Barcelona.
- Det gick galet i första seglingen, först
och främst därför att jag hade problem att
tackla en speciell situation. Men jag har
lärt mig av det och av andra misstag som
jag gjort, säger hon.
De som känner henne talar gärna om

- Jag ska till OS! Jorunn Horgen vet vad hon vill - hon ska resa till Atlanta och
tavla i brädsegling.

henne som en ytterst målmedveten person,
effektiv och snabb när det gäller att organisera både sig själv och sin verksamhet.
Toppidrotten har gett Jorunn självkänsla och under samtalets lopp kommer hon
in på hur viktigt det är att vara psykiskt
stark för att kunna tackla de många oväntade situationer som alltid uppstår under
tävlingar. Men självkänsla betyder inte att
man helt behärskar alla situationer i livet.
Jorunn medger gärna att hon var väldigt
nervös första gången hon efter några månader vid kurscentret skulle köra en pilotkurs för Telia Mobitel i Sverige.
- Mina kollegor här på kurscentret sa att
om jag klarade den situationen, så klarar
jag det mesta. Och det gick nog förhållandevis bra, av deltagarnas omdömen om
kursen att döma. Fast man kan ju alltid göra saker och ting bättre.

- Hur får du tid till träning, världscup och
förberedelser för EM, VM och OS?
- Kursverksamheten innebär långa arbetsdagar, mycket resor och oregelbunden
arbetstid. Jag ger järnet när det behövs och
det är ett sätt att jobba på som jag trivs

med, jag skulle inte gilla ett vanligt åttafyra jobb. I gengäld får jag kompensation i
form av kompledighet och jag får några
dagars permission utan lön. Med lite god
vilja från båda parter fungerar det bra.
men förutsättningen är förstås god planering. Jag efterhand blivit mycket medveten om hur jag använder min tid.
- Och så är det en god hjälp att ha en av
Ericssons GSM-telefoner med sig när man
far runt i världen som jag gör, säger Jorunn.

Klara mal
Hon har sina mål klara för sig, både arbetsmässigt
och
inom
idrotten.
Brädseglaren ska på medaljplats i EM och
VM, både i år och nästa år - och självfallet
i OS i Atlanta. Men först måste hon kvalificera sig. Och det blir tufft nog, eftersom
konkurrensen ökar för varje år.
- J a g ska till OS!
Så enkelt är det Hon vet vad hon vill,
Jorunn Horgen. Och hennes arbetskamrater i Ericsson blir antagligen inte överraskade om hon kommer dit Eller om hon tar
medalj.

Paul Falck

rofessionalism, medmänsklighet
och uthållighet - dessa är Ericsson-koncernens tre gemensamma värderingar. Dessa är tre egenskaper som verkligen krävs när man arbetar i ett företag som vårt. Inte minst
som en hjälp att klara av det vardagliga
arbetet i det här företaget.
När det gäller det professionella råder det nog ingen tvekan om att Ericsson upplevs som ett mycket professionellt företag. Det är resultatet av den
samlade professionella insatsen från
oss som arbetar här. Men för att verkligen uppfattas som professionell måste
man också uppträda som sådan - i alla
avseenden. Få av oss på Ericsson gör
det, enligt min mening.
Det är inte professionellt att föra en
konversation eller hålla ett anförande
som mest lämnar frågetecken i huvudet
hos åhöraren. Inte ens vi som arbetar i
företaget hänger med i svängarna när
förkortningarna regnar över oss.
Så långt har det gått att när det nu
kallas till utbildning av personer som
skall arbeta i Ericssons monter under
Telecom '95, så ingår en fyrsidig förkortningslista i kursmaterialet. Trots
att det är frågan om kvalificerade och
mycket väl Ericsson-orienterade personer som tagits ut för detta krävande
uppdrag, inser kursarrangören att det
krävs hjälp att hitta rätt i bokstavsdjungeln.
Det 70-taI förkortningar som finns
på listan är bara toppen av ett isberg.
Och för att riktigt illustrera faran av att
använda förkortningar finns där flera
exempel på ofullständiga förklaringar
och på förkortningar som fått en ny och
annorlunda betydelse. Heder åt Ericsson Arrangemang som försökt hjälpa
den blivande monterpersonalen rätt
bland bokstäverna och snedstrecken.
Men det är illa att sådan hjälp ska behövas i ett kommunikationsföretag.'
Jag känner mig lite tjatig som ständigt kommer tillbaka till detta ämne,
men jag gör det av ren medmänsklighet. Det är allt annat än medmänskligt
att inte visa folk sådan hänsyn att man
talar i klartext när man talar med dem.
Visserligen är vi uthålliga i den är
koncernen. Men jag hoppas att den uthålligheten inte är lika stor hos dem
som vägrar att lära sig tala så att folk
förstår som hos dem som reagerar emot
det dåliga språkbruket inom Ericsson
och försöker att göra något åt det!

