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Vinsten högre än väntat
Niomanadersrapporten för en vecka sedan blev en positiv överraskning
för anställda och aktieägare. Vinsten för årets första nio månader, 4,8
miljarder, översteg vad aktieanalytikerna förutspått. Orderingången fort-

sätter också att öka kraftigt - med 31 procent. Faktureringen uppgick till
66,9 miljarder, 23 procent mer än samma period förra året.

3 och 5

Jämställdhet
i fokus

Personligt
nummer

Syr ihop
nätlösningar

Marconi
i portföljen

Kanske är vi nu på väg in i jämställdhetssamhället, där villkoren
är lika för tjejer och killar - på alla områden. Det var en förhoppning som framfördes på ett seminarium om jämställdhet i verkstadsklubbarnas och Ericssons Ä
regi.
J
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Norge blev det första landet att införa UPT, det universella personliga telefonnumret. Telenor, den
norska operatören, och Ericsson
har tillsammans utvecklat den teknik som ligger bakom den nya
tjänsten.
_

Affärsenheten Network Engineering and Construction är Ericssons specialister på nyckelfärdiga
nätlösningar. Karl Alsmar, som
leder enheten, har en viktig roll i
Ericssons kamp om kontrakten på
telekommarknaden.
_ _

Ett strategiskt samarbetsavtal med
det italienska företaget Marconi
ska stärka Ericssons ställning på
marknaden för transportnätsprodukter.Marconis SDH-produkter
kommer att stärka Ericssons
konkurrensförmåga.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
Ericsson 's 80.000 anställda är verksamma i mer än 100 länder. Deras samlade kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad
gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.

Cellular Systems American
Standards

Regional Manager Sales &
Marketing Asia

NYA UTMANINGAR VÄNTAR! Vi söker en Regional Manager för att

leda arbetet för en enhet med sälj- och
marknadsföringsansvar
i en region i
Vår affärsenhet är den del inom Ericsson
Asien.
Radio Systems som utvecklar och
marknadsför mobiltelefonisystemen
Du kommer att ansvara för att upprätta
AMPS/D-AMPS. Ungefär 60% av
taktiska
marknadsföringsplaner och
världsmarknaden är uppbyggd på AMPS/
genomföra
aktiviteter för att identifiera
D-AMPS system.
marknadsmöjligheter och att förvandla
dessa till order.
Vår andel ligger på 36%, vilket innebär att
vi är marknadsledande och för närvarande
Enhetschef New Applications
fokuseras försäljningen på andra
Sales
& Marketing
generationen av digitala system, PCS.
På grund av den explosionsartade
tillväxten inom våra regioner behöver vi
ytterligare förstärka vår Sales & Market
Operations verksamhet medföljande nya
befattningar:

Vi söker en chef för enheten "New
Appications". Denna enhet har
marknadsansvaret för nya system i vårt
produktprogram. Den viktigaste
produkten är i dagfixed/mixedcellular
för AMPS-frekvenserna. Ansvarsområde är hela världsmarknaden.

Du kommer att ansvara för att upprätta
taktiska marknadsplaner och
genomföra aktiviteter för att identifiera
marknadsmöjligheter och att förvandla
dessa till order.

För alla tre ovan angivna befattningar
bör Du ha civilingenjörsutbildning eller
motsvarande, en god kunskap om
telekommunikation samt en gedigen
säljerfarenhet.

Enhetschef Sales & Marketing
Global Accounts

Du bör också ha en godförmågaatt
självständigt och intiativrikt driva
verksamheten resultatinriktat mot
uppsatta mål.

För att leda en grupp med ansvar för
marknadsföringsaktiviteter mot stora
operatörer med verksamhet i flera
länder söks en enhetschef.

Arbetena innebär även ett tämligen
omfattande resande för kontakt med
kunder och lokalbolag.

Du kommer att ansvara för att upprätta Vill du veta mer om tjänsterna kontakta :
AM/SC Bo Carlsson, tel 08-757 05 13
taktiska marknadsplaner och
genomföra aktiviteter för att identifiera Memoid. ERABOC, eller Karin Enberg
marknadsmöjligheter och att långsiktigt 08-7641786.
bearbeta de större operatörerna med
Din ansökan skickar Du till:
global verksamhet.
KI/ERA/AH Karin Enberg, Ericsson
Radio Systems AB, 164 80
STOCKHOM
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Ericsson Telecom AB reinforces and searches for future

PRODUCT MANAGERS
Product Management and its responsibilities form one of the cornerstones of our new organization. To secure our next generation of
competent Product Managers, Ericsson Telecom will be carrying out a
job-rotation program. We are now searching for 15 to 20 candidates for
a comprehensive in-house training program. Broad training will be
sandwiched with varied practical work experience in Sweden and
internationally. The program starts in February 1996 and runs till the
end of the year.
You will be employed by one of our Product Management units. This
will be your home unit during the program, and afterwards you will
continue as a Product Manager. You will have a mentor, most likely
belonging to the same unit. Your tasks may vary depending on the
responsibilities of your assigned unit, and of course depending on your
interests and abilities. There is wide spectrum of work content within
Product Managements - it covers the tasks of businessmen, innovators
and product specialist, such as:
• Translate customer and market needs into viable products, and
develop marketing strategies for these products.
• Handle product requirements and make sure that they are fulfilled in
tenders and other sales activities.
• Control and follow up products decisions over the whole product
life cycle, from business opportunity tracing, product provisioning
until product phase-out.
• Take complete product business planning responsibility by establishing product goals and strategies to secure product profitability.
• Protect our ideas and products by applying for selected patents, and
by representing Ericsson influentially in international standardization committees.

Today you work in the Ericsson group, for example within construction/development, marketing/sales, testing or production. You have an
expressed interest in working with broad product issues and with a
business perspective. You are comfortable with both an overall and
detailed perspective, persistent in the present, eager to have new
experiences, and you are free from cultural limitations. You should also
be representative and skilled in making presentations, enjoy team work
and easily take the lead if necessary. As you might have imagined, we
will pay special attention to your personal abilities and your interest in
personal development.
Do you want to know more? Please contact Jarl Höglund,
Project Leader, on telephone + 46 8 6811113 (memo EDT.EDTJRLH),
Stefan Andersson, experienced Product Manager,
on + 46 8 719 49 55 (memo ETXT.ETXSNAN),
Jens Andersen, experienced Product Manager,
on + 46 8 719 63 33 (memo ETXT.ETXJEAS),
or Ewa Brandt, Human Resources,
on + 46 8 719 82 89 (memo ETXT:ETXEWAB).
We need your application no later than December 4, sent to the following address:
Ericsson Telecom AB
TN/ETX/X/H Lena Averin
S-126 25 Stockholm, Sweden
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Tekniksatsningar ger
fortsatta framgångar
Ericssonkoncernen kan nu
redovisa en stadig kvartalsvis
ökning av orderingången under
fyra år i följd. Detta ser jag som
ett klart bevis för att vi gjort
rätt när vi fortsatt våra kraftfulla utvecklingssatsningar inom de områden vi trott på för
framtiden. Framförallt gäller
det mobiltelefonin, där ökningen av orderingången för system
och terminaler under de första
nio månaderna var hela 75 procent och ökningen av faktureringen 50 procent. Därmed stärker vi vår redan ledande marknadsposition.

det internationellt mest installerade telefonsystemet.
Marknaden för konventionell smalbandig telefoni kännetecknas av ökad prispress, samtidigt som marknaden för bredbandig telefoni fortfarande utvecklas relativt långsamt. Inom affärsområdet genomförs därför ett omfattande åtgärdsprogram
för att möta den hårdnande konkurrensen.
Resurserna koncentreras till kärnverksamheten med rationalisering av leveransflödena inom AXE-verksamheten. Ett nytt
samarbete har inletts med italienska
Marconi inom transportsystemet SDH
(Synchronous Digital Hierarchy). Satsningarna på bredbandssystem fortsätter
genom deltagande i fältförsök med ATMväxlar (Asynchronous Transfer Mode) i
Sverige, Tyskland, Italien, Spanien och
Frankrike. Därtill levererar vi till kabelTV-nät i ett flertal länder.
Vi har tidigare aviserat att antalet anställda inom Publik Telekommunikation
kommer att behöva minskas med cirka
6 000 personer. Detta sker samtidigt som
vi ser att anställningsbehoven är än större
inom Radiokommunikation. Stora omflyttningar inom koncernen har gjorts,
och de pågår fortfarande med de påfrestningar som det innebär för de anställda
och för de enheter som berörs. Sammantaget ökar antalet anställda inom koncernen.
För Företagskommunikation och Nät
blir mobiliteten en allt viktigare faktor i
produktutbudet. Våra system och terminaler för rörlighet på arbetsplatsen, Freeset,
har lanserats framgångsrikt, liksom kommunikationskonceptet Consono för företagskunder. Detta avspeglas i såväl ökad
orderingång som fakturering.

Mobiltelefonin utgör huvudverksamheten
inom affärsområde Radiokommunikation,
som nu svarar för 60 procent av koncernens samlade orderingång. Särskilt glädjande är det att konstatera att vi lyckats så
väl inte bara inom systemområdet utan
även när det gäller de mera konsumentnära produkterna - själva mobiltelefonerna.
Efterfrågan på de digitala telefonerna
för GSM (Global System for Mobile telecommunications) är fortsatt mycket hög,
och vi har ännu inte sett någon större förändring av prisnivån. Vi har planenligt
ökat våra volymer, och vi räknar nu med
att vi klart ökat vår världsmarknadsandel
för digitala ficktelefoner.
En förutsättning för de ökade volymerna på terminalsidan är naturligtvis att systemen fortsatt byggs ut i snabb takt. Vid
halvårsskiftet fanns det i världen 68 miljoner abonnenter i systemen för mobiltelefon!. Av dessa var drygt 38 miljoner anslutna till den största systemstandarden
AMPS (Advanced Mobile Phone System)
som finns i USA och 50-talet andra länder.

Världsstandard
När det gäller digitala system kan vi nu
klart se att GSM-system baserade på
TDMA (Time Division Multiple Access)
blivit något av en världsstandard. Bland
nya stora GSM-länder finns Indien. I Kina
ska GSM införas i samdiga provinser.
Sammanlagt 99 länder har anammat GSM
som systemstandard. I oktober i år hade 96
GSM-nät i 52 länder satts i drift. Närmare
hälften av världens 11,6 miljoner GSManvändare är anslutna till Ericssonsystem,
något som vi har all anledning att vara
stolta över.
Den allra snabbaste abonnenttillväxten
inom mobiltelefonin sker för närvarande i
Asien. PDC-systemet (Personal Digital
Cellular) i Japan, som också är TDMAbaserat, är det näst största digitala systemet i dag med 2,3 miljoner användare.
Ericsson är med som en ledande systemleverantör med omfattande nya beställningar.
För den amerikanska digitala system-

Utveckling åt rätt håll

Ericsson befinner sig i en snabb tillväxtfas med större expansionsmöjligheter än vad vi tidigare kunde förutse, säger Lars Ramqvist.
Foto: Victor Lenson Brott

standarden D-AMPS (Digital Advanced
Mobile Phone System), även den baserad
på TDMA-teknologi, motsvarar tillväxten
förväntningarna med idriftsatta system i
15 länder. Även här är Ericsson med som
en ledande systemleverantör med nät för
1,1 miljoner av de totalt 1,7 miljoner telefoner som i oktober fanns anslutna till DAMPS-systemen. I USA kommer områden med 114 miljoner invånare att täckas
av D-AMPS. Dock har det i USA funnits
en viss avvaktande hållning till digitala
system, vilket hänger samman med de beslut som nu tas om den nya persontelefonin PCS (Personal Communications Services).

PCS-systemet i USA
Ericsson är huvudleverantör av det första
kommersiella PCS-systemet i USA som
invigs i dagarna. Det är också ett TDMAbaserat system, PCS 1900. Enligt North
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American PCS 1900 Action Group, en
sammanslutning av operatörer som stöder
denna teknik, kommer dessa TDM A-baserade system redan från början att täcka
områden med sammanlagt 126 miljoner
invånare i USA. Målet är givetvis en komplett nationell täckning. Vi kan alltså konstatera att TDMA-tekniken, omfattande
såväl D-AMPS som PCS 1900, nu är en
väl etablerad standard för de nya PCS-näten i USA.
Sammantaget har Ericsson en världsledande ställning inom mobiltelefonisystem
med över 40 procent av världsmarknaden
räknat som antal abonnenter uppkopplade
till existerande system. För de nya digitala
systemen är vår position än starkare.
Vårt näst största affärsområde är Publik
Telekommunikation med det framgångsrika AXE-systemet som huvudprodukt. Vi
har nu sålt mer än 100 miljoner linjer av
detta system i 113 länder, vilket gör det till
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Affärsområde Komponenter är av stor betydelse inte bara för vår försörjning av
strategiska komponenter inom mikroelektronik; även på marknaderna för kabel och
energisystem för telekommunikation hävdar sig affärsområdet väl.
Inom affärsområde Mikrovågssystem,
tidigare Försvarssystem, är försvars-elektroniken en stabil verksamhet. Vi ser också ett klart ökat intresse för de civila produkterna. Detta gäller inte minst radiolänkar för mobiltelefoni, där affärsområdet
nu nått en världsledande ställning.
Ericsson befinner sig i en snabb tillväxtfas med större expansionsmöjligheter än
vad vi tidigare kunde förutse. Den nyemission som beslutades vid en extra bolagsstämma i september blev fulltecknad, och
därmed har Ericsson fått ett kapitaltillskott
uppgående till 7,8 miljarder kronor. Detta
stärker möjligheten till fortsatt expansion,
framförallt inom mobiltelefonin.
Sammantaget kan jag konstatera att
1995 hittills utvecklats mycket väl för
Ericsson. I enlighet med tidigare lämnad
prognos förväntar jag mig att resultatet utvecklas fortsatt positivt under 1995.
Lars Ramqvist

; Pia Rehnberg,
tel 08719 78 69, memo: LMEPRG
Distribution: Anita Wilheimsson, tel 08719 28 14
Layout: Paues Media AB, tel 08-665 80 72
Tryck: Adargo, Göteborg, 1995
Annonsen För information och bokning,
kontakta Display AB tel 090-13 37 2 1 .

COMPAQ LTE 5100
M810 CTFT
• 90 MHz Inte) Pentumprocessorer.
• 8 MB 64-bitars höghastighetsminne, expanderbart
till 72 MB.
• 10,4" TFT-färgbddsskärm
med Black Matrix-teknologi,
internt stöd för SVGA
(65 000 samtidiga färger
vid upplösning 800x600
punkter).
• Inbyggd Easy Potnt ttstyrpinne.
• NiMHbatteri
(driftstid 2,5-4 h).
• En 810 MB hårddisk.
• En löstagbar
diskettenhet.

COMPAQ 3x3 ProLinea
5100e
•100 MHz 3.3V Pentiumprocessor.
• 8 MB 32-bitars höghastighetsminne, expanderbart
till 136 MB.
1
CirrusLogic 5434:
Integrerad PCI-baserad
lokalbusstrafik.
• En 630 MB
Enchanced
IDE-hårddisk.

Nu kan Ericsson
köpa Compaq
till kampanjpris
) Redan tidigare har prisgapet mellan Pentiumbaserade PC och 486-produkter minskat radikalt.
Nu blir gapet ännu mindre.
Fram till årsskiftet erbjuder vi Ericsson Compaqs
fulladdade notebook LTE 5100 med högsta möjliga
bärbara pentium-prestanda och multimediafunktioner
samt stationära ProLinea 5 lOOe med en pentiumprocessor på 100 MHz, till kraftigt sänkta priser.
Det finns många goda skäl att välja TCM som leverantör. Vi kan
Compaq och har hög kvalitet på kommersiell och teknisk support.
För mer information om Compaqs ProLinea 575e och 5100e eller
TCMs övriga produkter och tjänster, ring Mattias eller Annika på
telefon 08-928800.

EIZO F553-M
17"-skärm godkänd enligt
MPRII

6.775:exklusive moms

HAMMARBACKEN 12 • BOX 764 • 1 9 1 2 7 SOLLENTUNA
T F N VX: 0 8 - 9 2 8 8 0 0 • FAX: 08-9284 00
SERVICE: 0 8 - 9 2 0 3 2 0
I N T E R N E T : info@tcm.se

Making Complex Technology Understandable
Ericsson Infocom Consultants AB offers a
complete test and simulation strategy, in which
you can find the configurations that fit the
requitements of different development phases.
Analysis a n d P r e s t u d y : Use your NMS/'m to
simulate different solutions in the prestudy phase.
Design : Use your NMS/OT to
prototype the information model
and then test and debug it.
Testing : Use your NMS/OT agent
simulator (verify your manager) or
NMS/OT manager simulator (verify
your agent) or both for interoperability testing.
Verification & M a n u facturing Tests : Integrate your
NMS/OT with a commercial test
control system for automatic regression tests.

ASN.i(x.2o8) format into a binary file usable by
NMSim.
" • Interactive user interface.
" • Automatic validation of results.
" • TMN Script Language (TSL), which has
commands for all ACSE and CMISE operations

including, variables, arithmetics, program flow
and result validations.
~& Behaviour defined by
programmable rules, triggered by
incoming operations, time-outs
and keystrokes.
-> Integration with any userdeveloped program rhrough an
iPC-based external API.
More I n f o r m a t i o n
Please do not hesitate to contact
us, Ericsson Infocom has been
active in the T M N area since the end of 1980s.
Torgny Ericsson. Phone: +46 54 29 4 8 77

M a r k e t i n g a n d D e m o n s t r a t i o n : Use your
NMS/OT to demonstrate your product in a simulated
environment.

Memo: EIN.EINTORG

I m p r o v e an Existing System : Use your NMSim
as a CMIP manager in existing TMN systems to
satisfy customers, specific requirements.

Memo: EIN.EINI.UAN

NMSim Facts :
-> Agent/Manager simulation functionality.
- • The NMComp tool can compile any information model defined in GDMfXx.722) and

e-mail: torg@einku.ericsson.se
Anders Lundqvist. Phone: +46 54 29 4 8 37
e-mail: luan@einku.ericsson.se

Ericsson Infocom C o n s u l t a n t s A B
Box 1038, S-651 15 Karlstad, Sweden
Phone +46 54 29 4 0 0 0 . Fax +46 54 20 40 01

One reason why TMN development has been so expensiie is the complexity of the TMN
model and its protocols. The CMIP protocols and the standardized information model
notation fGDMO and ASN. I ) can be difficult to understand. Using a tool like NMS/w
gives you a more concrete view of the information model and the management task.
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Ökning i mobiltele
stärker resultatet
Aktiemarknaden reagerade positivt på Ericssons nioménadersrapport. Vinsten för årets
nio första månader blev något
högre ån vad analytikerna förutspått - drygt 4,8 miljarder
kronor. En stark ökning av
orderingången förstärkte de
positiva signalerna.

Orderingången för niomånadersperioden
ökade med 31 procent till 78 548 MSEK
(60 111 MSEK motsvarande period 1994).
Faktureringen ökade med 23 procent till
66 901 MSEK (54 574). Vinsten före skatt
ökade med 38 procent till 4 810 MSEK (3
492), varav -22 MSEK (211) var realisationsresultat netto. Vinsten per aktie efter
betalda och latenta skatter och efter full
konvertering blev 3,75 kr (2,60), en ökning med 44 procent.
Den fortsatt starka ökningen av orderingången beror framförallt på framgångarna för mobiltelefonin inom affärsområde Radiokommunikation. Affärsområdet
ökade orderingången med 60 procent, och
svarade också för 60 procent av koncernens samlade orderingång. Även ökningen
av faktureringen är till stor del hänförlig
till Radiokommunikation. Samtliga affärsområden bidrog till ökningen av såväl orderingång som fakturering.
Under tredje kvartalet ökade orderingången med 30 procent och faktureringen
med 31 procent.
USA är koncernens största marknad
med 11 procent av försäljningen, följt av
Sverige med 10 procent och Storbritannien, Kina och Italien med vardera 7 procent. De tio största marknaderna svarar för
sammanlagt 60 procent av koncernens försäljning.
Antalet anställda inom koncernen var
vid periodens utgång 82 992 personer, vilket innebär en ökning under de senaste
tolv månaderna med drygt 8 000 personer.
Bara under det tredje kvartalet ökade antalet anställda med 2 337 personer varav 1
546 i Sverige. Rekryteringen är framförallt
koncentrerad till expansiva verksamheter
inom Radiokommunikation, som nu för
första gången är det affärsområde som sysselsätter flest personer.

UTSIKTER
Resultatet före skatter förväntas utvecklas
fortsatt positivt under 1995 i enlighet med
tidigare prognos.

AFFÄRSOMRÅDEN
• RADIOKOMMUNIKATION ökade
faktureringen med 42 procent efter stora
volymökningar inom mobiltelefonin. Den
starkaste ökningen noterades för mobiltelefoner, där Ericsson klart ökat sin marknadsandel. USA är fortsatt affärsområdets
största marknad medan de snabbast växande marknaderna är Kina, Storbritannien,
Sverige, Australien och Spanien. Affärsområdets ännu starkare ökning av orderingången är främst hänförlig till USA,
Japan och Tyskland.
• PUBLIK TELEKOMMUNIKATION
ökade faktureringen med 11 procent.
Under perioden genomförde affärsområdet en koncentration av verksamheten till
två operativa enheter, smalband och bredband, samtidigt som en omstrukturering
av verksamheten med betydande personalminskningar inleddes. Smalbandsverk-

ERICSSONKONCERNENS DELÅRSRAPPORT
1 januari - 30 september 1995
Orderingång

78 548 MSEK

-1-31 procent

Fakturering

66 9 0 1 MSEK

+23 procent

4 810 MSEK

+38 procent

3,75 SEK

+44 procent

Vinst före skatt
Vinst per aktie

Första PCSsystemet i
kommersiell drift
Den amerikanska operatören American Personal Communications, APC,
blev först med att få ett PCS-system i
kommersiell drift. Systemet, som går
under namnet Sprint Spectrum, är installerat i området Washington-Maryland-norra Virginia.
Systemet är uppbyggt av Ericssons
PCS 1900, ett system för persontelefoni som är baserat på GSM. Koncernen
har levererat växlar, basstationer och
annan utrustning, samt installerat och
satt systemet i drift.
Det första telefonsamtalet i det nya
systemet ringdes onsdagen den 8 november av USAs vice president Al
Gore. Han använde Ericssons nya ficktelefon för PCS, CH 337. Den väger
bara 193 gram och har många avancerade funktioner - bland annat en markant ökad batterikapacitet. Telefonen
är framtagen i Ericssons amerikanska
forsknings- och utvecklingscenter i
Research Triangle Park, North
Carolina. Den tillverkas av Ericsson i
Lynchburg.

Brand i Mölndalsfabriken
En stor brand utbröt i Ericssons fabrik i
Mölndal förra fredagen. Branden, som
bröt ut mitt under rykande snöstorm,
ödelade två våningar av fabriken.
Skadorna försvårades av att brandkåren inte kunde rycka ut med sedvanlig
hastighet i det svåra vädret och beräknas i en första uppskattning uppgå till
mellan 50-100 miljoner kronor.

Pris för bästa
teleforskning

Mobiltelefonins fortsatta tillväxt har spelat Ericsson väl i händerna. Affärsområde Radiokommunikation svarar nu för 60 procent av koncernens omsättning.
Foto: Lars Å ström

samheten med AXE-systemet redovisar en
lönsam och god utveckling, men det är inte tillräckligt för att på ett tillfredsställande
sätt täcka satsningarna på bredbands- och
transportnätsprodukter. För att snabbare
kunna erbjuda ett mer komplett produktutbud inom transportnätsområdet SDH
(Synchronous Digital Hierarchy) har ett
samarbetsavtal tecknats med italienska
Marconi. Detta leder också till att teknikomkostnadema kunnat minskas något.
Resultatutvecklingen för affärsområdet
som helhet var fortsatt svag under tredje
kvartalet.
• FÖRETAGSKOMMUNIKATION OCH
NÄT redovisar efter ett starkt tredje kvartal en faktureringsökning med 9 procent.
Det är främst området företagskommunikation som ökar. Detta tillsammans med
några större nätprojekt förklarar också en
ännu starkare ökning av orderingången.
• KOMPONENTER ökade faktureringen
med 21 procent. Snabbaste tillväxten noterades inom distributionsverksamheten för
elektronikkomponenter. Även ordering-

ången ökade markant efter ett starkt tredje
kvartal.
• MIKROVÅGSSYSTEM ökade faktureringen med 17 procent efter fortsatta
framgångar inom framförallt radiolänkverksamheten. Orderingången ökade något.

FINANSIERING
Koncernens kassaflöde var fortsatt negativt som en följd av koncernens expansion
och därtill hörande lageruppbyggnad och
investeringar i anläggningstillgångar.
Soliditeten var 33,4 procent (33,4). Likviden från nyemissionen, cirka 7 800
MSEK, erhölls i slutet av oktober och har
därför ej påverkat tredje kvartalet.

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i fastigheter,
maskiner och inventarier uppgick till 4
152 MSEK (3 593) varav i Sverige 2 388
MSEK (2 169).
Lars Ramqvist
Stockholm den 15 november 1995

Måndagen den 6 november mottog
Ericsson en utmärkelse för bästa forskningsprojekt inom EU-s RACE-program. Projektet, "Multi-Wavelength
Transport Network (MWTN), har omfattat tio företag och universitet i
Europa. Det har utvecklat en ny teknologi för nätverk med bredbandstjänster.
Ericssons insats i projektet har omfattat optoelektroniska komponenter,
mjukvara för nätstyrning, nätverksmodellering och demonstration av optisk
omkoppling i experimentella bredbandsnät. Stockholm Gigabit Network
är exempel på ett sådant nät.
Andra deltagare i projektet har varit
BT Laboratories, Telia AB, Pirelli,
Italtel och France Telecom.

Radarorder
från Tyskland
Ericsson Microwave Systems i Mölndal har fått en order från det tyska företaget STN Atlas Elektronik i Bremen
på radar för tyska arméns nya lätta
luftvärnssystem LeFlaSys. Ordern,
vars värde och omfattning inte tillkännages, avser luftvärnsradarsystemet
Hard. Det är Ericssons första exportorder för detta system, som i Sverige ingår i luftvärnssystemet RBS 90.
Hard tillhör en ny generation av
avancerad radar som är nästan omöjlig
att störa eller att hitta för en radarmålsökare. Den är av s k 3D-typ, vilket betyder att den ger information om målets belägenhet i tre dimensioner, riktning, avstånd och höjd.
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Arets uppfinnare
Till "Årets uppfinnare"
pä Radio har utsetts
Steinar Dahlin, Paul
Dent och Krister Raith.
De har alla svarat för avgörande insatser inom
patentområdet och belönades i samband med
Ericsson Radios styrelsemöte i början av november med varsitt diplom och specialkomponerat glaskonstverk
samt Ericssonaktier.
Patentfrågorna har pekats ut som
ett prioriterat område inom
Ericsson och Lars Ramqvist uttryckte vid prisutdelningen sin
tillfredsställelse över att patentportföljen de senaste åren stärkts
betydligt. Bland annat tack vare
de tre pristagarna, som själva bidragit med ett stort antal viktiga
patent, men också aktivt verkat
för att sprida medvetande om patentarbete.
Det nyinstiftade priset "Årets
uppfinnare" (Inventor of the
Year) ska bli en årlig utmärkelse
att delas ut till högst tre personer
"som gjort patentinsatser av speciell betydelse för BR och BR:s
affärsaktiviteter".
Föregångsman
- Steinar Dahlin förstod tidigt
nödvändigheten av att patentera
för den digitala mobiltelefonstandarden D-AMPS och kan betraktas som en föregångsman inom området, säger Göran Nordlundh, chef för patentfrågor inom
Radiokommunikation och ordförande i juryn.
Steinar, som arbetar som expert på BR:s utvecklingsavdelning, har svarat för flera viktiga
patent, som visat sig vara nöd-

Krister Raith, Paul Dant, och Steinar Dahlin har utsetts till "Årets uppfinnare". De har alla svarat för avgörande insatser inom patent området och
belönades i samband med Ericsson Radios styrelsemöte med bl and annat ett specialkomponerat glaskonstverk.
Foto: Kurt Johansson

vändiga att använda för att kunna
leverera utrustning som uppfyller olika mobiltelefonistandarder. Han har också arbetat aktivt
för att sprida patent-medvetande,
att upptäcka intrång och att se på
patentfrågor ur affärsmässig synvinkel.
Paul Dent är den borne uppfinnaren. Han svarar för 90-talet patentansökningar (vilket är en
mycket hög summa) och ligger i
framkanten när det gäller att ta
fram patent inom nya teknologier.
Paul arbetar på forskningscentret RTP i Research Triangle

Park och har där skapat ett flertal
patent för CDMA-tekniken. Han
har också varit ett starkt stöd för
andra uppfinnare.
Krister Raith har i ett flertal
fall visat mycket hög medvetenhet om den affärsmässiga betydelsen av patent. Först i Kista
och under senare år på forskningscentret RTP.
Ett exempel är hur han under
hård tidspress när det gällde arbetet med att ta fram den digitala
kontrollkanalen för D-AMPSsystemet, slog vakt om att den
teknik som nu används i denna
standard patenterades, något som

nu visar sig mycket värdefullt för
Ericsson.
Patentkrig
- Bakgrunden till priset är att det
råder ett formligt patentJcrig ute
på marknaden och att det är absolut nödvändigt för oss att skaffa
oss en stark patentportfölj så att
vi kan matcha våra aggressivaste
konkurrenter, förklarar Göran
Nordlundh.
Patent ska säkerställa fri tillgång till framtida teknologier
och full handlingsfrihet i produkt- och marknadsutveckling.
Cederquist

Glaskonstverket, gjort av
Dreutler-Zimsack
uppfinningar, radiovågor och
Ericssons
tion mellan människor

Ericsson med
i mil) otaget
Under vintern tuff ar e t t
fyravagnars miljötag
runt Sverige. M e d på taget är bl a Ericsson, som
e t t av f e m pilotföretag,
som visar hur man kan
arbeta miljövänligt med
det miljöanpassade,
flexibla kontoret, distansarbete mm.
- Intresset för våra lösningar har
hittills varit mycket stort, både
från myndigheter, företag och inte minst skolorna, säger Anders
Larsson som var Ericssons värd
under första anhalten i Gävle.
Miljötänkandet sprider sig och
påverkar snart allt i vår vardag,
både arbetsplatsen och hemmet.
- Vi vill påverka producenterna
via konsumenterna, förklarade
Hans Nilsson från Nutek innan

det var klart för avgång, för Sveriges första "miljötåg". Tåget ska
hinna med nitton svenska städer
från Luleå i norr till Karlskrona i
söder på fyra månader.
8 0 - m o t 90-tal
Ombord på tåget jämför man ett
80-talskontor med ett från 90-talet. 80-talets kontor är behäftat
med alla upptänkliga fel. Lysrören flimrar och skapar trötthet
och synbesvär, stolen går inte att
höja och sänka, datorn suger kopiöst med energi (skärmsläckare
saknas förstås). Understrykspennorna sprider gifter omkring
sig och det kryllar av tungmetaller och plaster, man kopierar på
bara ena sidan av ett papper, ingenting återanvänds, bordsbenen
är förkromade osv. Där finns
också ett riktigt skräckexempel;
den batteridrivna pennvässaren!

Miljötåget ska Mnna med nitton svenska städer från Luleå i norr i
ska visa att det fmns möjligheter att leva och arbete nå ett i

en präktig pjäs med plats för fyra
batterier.
Miljövänligt kontor
Som kontrast står det moderna
90-talskontoret som i princip är
tvärtom i alla avseenden med
närvarostyrd belysning, (slocknar när man lämnar rummet),
flexibla möbler som flera kan dela på etc.
På en stor display på väggen
tickar respektive kontors energiförbrukning fram med röda siffror, kilowattimme för kilowat-

timme. Om allt stämmer ska siffroma visa på en tredjedels förbrukning för 90-talskontoret.
Med betydligt högre prestanda!
Ericsson demonstrerar en variant av miljöanpassat kontor enligt de nya ombyggda lokalerna i
Älvsjö. Där visas distansarbete
via Teleworker, ett koncept som
ger en användare hemma full tillgång till hela det lokala nätet på
arbetsplatsen med alla dess tjänster. Med modem över fasta nätet
eller NMT-nätet. Distansarbete
bidrar väsentligt till minskat bilå-

i söder på fyra månader. Det
sätt.

kände, en mer levande landsbygd
etc.
I vagnen visas också Freesettelefonema som är en viktig
komponent i det flexibla kontoret. Samt det mobila kontoret
med radiomodem och faxmöjligheter. Allt mot bakgrund av miljövänliga möbler, datorer som
ligger i "miljöfronten", papperskorgar av returpapper och till och
med pennor av returpapper, och
sopsortering, förstås.
Lars Cederquist
Foto: Anders Anjou
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Virtuellt privat nat
till Unisource
Den 2 oktober i år gick
det första Internationella Virtuella Privata
Nätet (IVPN) från Ericsson i kommersiell drift,
för operatören Unisource. Unisource har
därmed f å t t ett av de
mest avancerade och internationellt vitt förgrenade "privata" nätet att
erbjuda sina globala företagskunder.

sitt telenät ur flera aspekter.
Kunden får kortnummer och en
egen nummerplan (jmf ETX's
719...) och det blir ofta billigare
att ringa genom förmånliga rabatter och avtal.
VPN erbjuder företagskunder
en egen privat nummerplan inom det publika nätet. Slutanvändaren ringer då ett kortnummer
istället för hela det, ofta långa,
"egentliga" telefon-numret, för
att nå en kollega som också finns
inom samma nät (jmf Ericssons
ECN-nummer). Med VPN kan
flera kontor eller företag bli
ihopkopplade oberoenda av geografisk plats, detta är den privata
delen av ett Virtuellt Privat Nät.
Egna privata nät har tidigare
varit hyrda linjer från en operatör. För dessa hyrda linjer betalar
företaget en fast kostnad oavsett
hur mycket, eller lite, kapacitet
som används. Med ett VPN-nät
får företaget alla de fördelar (t ex
olika tjänster) som ett privat nät
ger, men betalar bara för den kapacitet som faktiskt utnyttjas.
Detta är den virtuella delen av
VPN.

för Unisource. Utvecklingen av
själva tjänsterna i IVPN-nätet har
letts av Global Product Line
Management Network Intelligence.
Designers och testpersonal
från Ericssonbolagen i Norge,
Finland, Irland, England och
Sverige har under 11 månader,
med stor tidspress, arbetat med
olika delar av projektet.

Nätverket täcker 14 europeiska
länder, bland andra Holland, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyskland,
Frankrike och Storbritannien.
Med en komplett produktportfölj kunde Ericsson med hjälp av
standardprodukter för både hårdoch mjukvara, dvs själva INplattformen, leverera en total nätlösning. Att bara använda standardprodukter var ett krav från
kunden. Tillsammans med Unisource har sedan de olika tjänster
som ingår i ett IVPN-nät skräddarsytts för att helt passa de
kundkrav som ställts.
Totalansvaret för projektet har
legat på Ericsson i Holland, där
Ron Dikhoff är globalt ansvarig

Nära samarbete
- Vi har haft en arbetsgrupp med
personal från båda företagen som
noga diskuterat och bedömt alla
avsteg och förändringar från de
ursprungliga kraven som uppkommit under resans gång, säger
Martin Sjöstrand som har varit
projektledare för framtagningen
av de tjänster som ingår i IVPNnätet som Unisource köpt.
- Det var nödvändigt med tanke
på att alla förändringar påverkar
tidsplanen.Vi hade alla ett gemensamt mål, nätet skulle vara i
drift den 2 oktober.
Vad är då VPN?
Virtual Private Network är ett
tjänstenät för telefoni och data,
baserad på Intelligent Nät-teknik
(IN). Ett "virtuellt privat nät" ger
abonnenten större kontroll över
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Virtual Private Network (VPN) är ett tjänstenät for telefoni och data, baserad på Intelligent Nätteknik (IN). Ett "virtuellt privat nät" ger abonnenten större kontroll över sitt telenät ur flera aspekter. Kunden får ett
eget kortnummer och en egen nummerplan.
Ill: Björn Hägglund

Fördelar
- Våra kunders kunder som behöver en VPN-lösning är i första

hand företag, både stora och små.
Det gemensamma för dem är att
de ofta har sin verksamhet spridd
över olika geografiska platser,
säger Martin.
Utöver de fördelar som nämnts
finns det även andra behov som
en VPN-lösning tillgodoser, säkerhet och framkomlighet till exempel. Med ett eget telenät följer
oftast en fast kabel eller ledning.
Om den skulle bli avgrävd av
misstag vid ett vägbygge, vad betyder det för ett företag som har
hela sin inkomst beroende av att
alltid kunna nå/nås av sina kunder? Med VPN minimeras den
risken, eftersom det publika nätet
kan liknas vid ett vägnät, där det

alltid finns flera vägaratt välja på
mellan två orter.
Internationellt VPN då?
Ett internationellt VPN (IVPN)
har dessutom den fördelen att det
tillhandahålls av en enda operatör. Det betyder att ett företag
med internationell verksamhet
bara behöver förhandla med en
operatör, istället för som hittills,
olika länder har olika operatörer
som företaget ska sluta olika avtal med. För den globala operatören betyder det att den kan följa
med sina kunder när de expanderar, och därmed behålla dem som
kunder.
Marie Håkansson

UpDate Radio
Seminarier 5-8 dec
STF arrangerar UPDATE-seminarier inom radiokommunikationsområdet
den 5-8 december på Scandic Crown Hotel, Stockholm
Seminarie nr 1 . Tisdag 5/12-95

VÅGUTBREDNING I
CELLSYSTEM
-ett område i stark utveckling

Seminarie nr 3. T o r s d a g 7 / 1 2 - 9 5

MOBILA KONTORET

DIGITAL TV

Vilka komponenter behöver vi för att driva vår
verksamhet "anywhere at anytime"?

Vi stär på tröskeln till nästa stora
utveckling av TV-tekniken.

• Mobitex • GSM datatjänster
• DECT, existerande och kommande mobila
datatjänster i slutna och publika miljöer
• Hur ser datatjänsterna ut efter år 2000?

• Bildkodning, multiplexering och transmission
• Modemer, multimediaterminaler • Demonstrationer
av bl a NOKIAs nya Multimedia-TV samt digital TV från
HD DIVTNE visar vad svensk industri gör
inom detta område • Poster Sessions

• Bredbandsegenskaper i mikro- och pikoceller.
• Radiotäckning inomhus från basstationer i
mikrocellstruktur. • Mikrocellmodell för generella garumönster vid 900 och 1800 MHz

Seminarie nr 2. O n s d a g 6/12-95

Seminarie nr 5. F r e d a g 8/12-95

Seminarie nr 4. T o r s d a g 7 / 1 2 - 9 5

PLATS
Scandic Crown Hotel, Stockholm (Slussen)

PERSONKOMMUNIKATION

BREDBANDSNAT &
BROADCASTING

-terminal och personmobilitet

för interaktiv multimedia, digital TV & digital radio

Före år 2000 har 9 av 10 i Sverige radioaccess.
Vilka är förutsättningarna?
• Kommersiella drivkrafter • Nätarkitektur
• Radiogränssnitt • Satellite Systems for personal
Communications

• Transport och accessnät • System för bredbandig interaktiv multimedia • Broadcasting via satellit och markbaserat system för TV och radio • Demonstrationer av
TELIA RESEARCH och TERACOM .

STF Ingenjörsutbildning AB är ledande i
Skandinavien inom kvalificerad teknisk fortbildning
och tillhör Civilingenjörsförbundet.

Vi för tekniken vidare
STF Ingenjörsutbildning AB
Tel: 08-613 82 00, Fax:08-21 29 82, E-mail: it.info@stf.se

SEMINARIEAVGIFT
3.780:- per seminarium inkl. dokumentation,
lunch och kaffe. Moms tillkommer.

ANMÄLAN
Du är välkommen med Din anmälan per
telefon 08-613 82 17 eller per fax: 08-21 29 82.
E-mail: ge@stf.se

ANMÄLAN/PROGRAMBESTÄLLNING UpDate Radio
Q Jag anmäler mig till seminarium

nr:

nr:

nr:

Namn:

Avd:

Företag:

Adress:

Postnr:

Ort:

Telefon:

Fax:

1995

• Sänd mig detaljprogram
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I den avslutande paneldebatten deltog bland andra Karin Takten, Ninne Hagman, Britt Reigo
och Lars Wiklund.

En kick-off
ror jämställdheten
C* • •

• ••

Efter jordbrukssamhället, industrisamhället och informationssamhället - är vi på väg in
i jämställdhetssamhället? Den
frågan ställde statssekreterare
Ann-Christine Tauberman hoppfullt i sitt anförande på jämställdhetskonferensen.
Arrangörer var LM Ericsson och
Verkstadsklubbarnas Samorganisation LME. Något svar på
den frågan hade varken hon
själv eller någon av de övriga
deltagarna.

om hur jämställdhetsarbetet bedrivs inom
Ericsson Sverige. Ann-Christine Tauberman ersatte jämställdhetsminister Mona
Sahlin som just denna vecka inställt alla
sina engagemang.

Orättvisor finns kvar

Verkstadsklubbarnas
Samorganisation
bildade vid sitt årsmöte i våras en jämställdhetskommitté. Till ordförande valdes Kenth Sandqvist från Söderhamn, tilllika vice ordförande i samorganisationen.
- Konferensen kan ses som en kick-off
för den nybildade jämställdhetskommitténs arbete, tyckte Kenth Sandqvist.
- Det finns orättvisor mellan män och
kvinnor, kvarlevor från gamla tider, som
Dagen som ägnades helt åt jämställdhets- vi som facklig organisation måste jobba
frågor lockade 140 deltagare från hela med. Det skulle vara en helt annan atmosfär och anda på arbetsplatserna
Sverige. Majoriteten var föom det var mer jämlikt.
reträdare för metallfacket vid
Ericssons fabriker, men där
Ann-Christine
Tauberman
fanns även personaladminismenade i sitt anförande att vi
tratörer, arbetsledare och
kommit långt i Sverige med
chefer.
jämställdheten jämfört med de
flesta andra länder. Ett bevis för
Dagen började med en
det skulle vara att förvärvsfreuppskattad
teaterföreställkvensen bland kvinnor är hög
ning, "Frukostklubben", på
samtidigt som vi ligger högre än
temat kvinnor i arbetslivet,
många andra industriländer i anframförd av Lena Celander
tal födda barn per kvinna.
och Eva Snis. Därefter följde
Politiska beslut och lagstiftning
föredrag av Karin Täktén, ut- Kerrth Sandqvist är ny
har gjort att svenska kvinnor inbildningschef på Ericsson vald ordförande i jämstalldhetskommitten.
te behöver göra det omänskliga
Components. Göran Johansson och Rose-Marie Hodann från Svenska valet mellan barn och ett betalt arbete.
Metallindustriarbetareförbundet presenteHon anförde att jämställdhetsarbete till
rade Metalls syn på jämställdhet.
stor del handlar om att förändra attityder
Ninne Hagman, jämställdhetsombuds- med hjälp av information och opinionsman vid Stockholms Universitet talade om bildning och att regeringen tålmodigt jobsexuella trakasserier på jobbet. Britt bar på med detta.
Reigo, personaldirektör för EricssonI den avslutande paneldebatten deltog
koncernen och Lars Wiklund, personaldi- dagens alla föredragshållare och den ledrektör inom Ericsson Telecom berättade des av den välkände debattledaren Her-

Pä konferensen konstaterades det att Sverige kommit långt med jämställdheten, men att
det finns mycket kvar att göra, som till exempel locka fler tjejer till tekniska yrken.

bert Söderström. Debatten kom mycket
att handla om hur man ska kunna rekrytera fler tjejer till tekniska utbildningar och
jobb, och hur man ska hålla kvar dem
som kommit in. Ingen verkade ha någon
bra lösning, men alla var överens om att
detta var en mycket viktig fråga. En idé
om ett särskilt stipendium för teknikintresserade tjejer noterades positivt av
Lars Wiklund.

Lura cheferna
Göran Johnsson befarade att den nya tekniken ökade risken för ojämlikhet eftersom de små pojkarna är mycket mer intresserade och redan i tidig ålder tillägnar
sig kunskaper medan flickorna kommer på
efterkälken. Andra hävdade dock att det
inte är någon fara för det och exemplifierade med sina egna dator-orädda döttrar.
På en fråga från publiken om hur cheferna ute på enheterna ska utbildas i jämställdhet kom ett tips från Ninne Hagman:

lägg upp en kurs om ekonomi eller organsisationsutveckling och stoppa in ett pass
om jämställdhet mitt i - då har de inte en
chans att smita.
Lars Wiklund försäkrade att jämställdhetsarbetet ska kollas, liksom det kollas att
företagets övriga mål uppfylls, men medgav att det behövs mycket tjatande.
Kenth Sandqvist var påtagligt nöjd med
dagen. Han gladdes åt det fina samarbetet
med företaget och de duktiga föreläsarna.
- Professionella insatser av de bästa som
finns att tala om detta, berömde han.
Men den enda spontana applåden under
paneldebatten kom då Metallförbundets
Rose-Marie Hodann yttrade:
- Den största andelen kvinnor inom
Ericsson är metallare, kvinnor med fel utbildning för sitt jobb, som har tagit jobbet
för att de inte har fått något annat. Varför
har vi inte talat mer om dem under den här
konferensen?

Lena Granström
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Kretskonstruktörer möter
verktygskonstruktörer
Fler standards kan ge ett snabbare flöde i alla led. Det är en
slutsats från den fjärde upplagan av "Solutions Expo/Seminar". I är hade 28 företag som
utvecklar designverktyg hörsammat inbjudan.
Seminariet riktar sig i första
hand till konstruktörerna av
applikationsspecifika kretsar
(ASIC) inom Ericsson.
Inte bara extern kunskap gavs till de över
500 deltagarna. Även interna Ericsson-erfarenheter från olika projekt utbyttes under två intensiva dagar.
Arrangörer bakom "Solutions Expo/
Seminar" var som tidigare Ericsson Components AB, Ericsson Utvecklings Aktiebolag, Ericsson Radio Systems AB samt
Mentor Graphics AB.
Deltagarna kom främst från olika Ericssonföretag, men det fanns även många från
andra företag. Merparten kom från Sverige,
men i den intresserade publiken fanns även
deltagare från Norge, Danmark, Finland,
Frankrike, Storbritannien och USA.
Syftet med "Solutions Expo/Seminar"
är att på ett samlat sätt ge konstruktörer inom Ericsson möjlighet att utbyta erfarenheter samt att möta olika företag som utvecklar designverktyg.
- Det här är ett bra sätt att få se de designverktyg som finns, sa Hans Rönne
som ganska nyligen började arbeta som
konstruktör hos Ericsson Radio.
Tillsammans med kollegorna Maria
Nyström och Idris Mzein blev Hans uppmuntrad av sin chef att anmäla sitt deltagande.
- Vi får också en bra överblick över vilka företag som gör vad, sa Maria Nyström.
Alla tre arbetar med ett gemensamt projekt hos Ericsson Radio. De kunde naturligtvis inte avslöja några detaljer, men var
ense om att de har nytta av de kunskaper
och erfarenheter som spreds på "Solutions
Expo/Seminar".
- I korthet arbetar vi i ett projekt som
syftar till att vi ska kunna nå samma funktioner som idag men med mindre kisel, sa
Idris Mzein.

Uppskattat
Men även mer erfarna Ericssonmedarbetare uppskattade arrangemanget.
- Att det här är ett viktigt forum märks
inte minst genom att så många företag deltar för att visa sin produkter och delge deltagarna sina erfarenhet, sa Torkel Arnborg
från Microelectronic Research Center,
MERC, inom Ericsson Components.
Huvudtalarna kom från Ericsson, Mentor Graphics och Texas Instruments. Årets
program upptog sex större Ericsson-presentationer. Deltagarna kunde även välja
mellan 22 seminarier och 26 företagspresentationer samt naturligtvis även "provköra" olika programvaror i företagsmontrarna i utställningshallen.
- Om vi kan utveckla och producera
snabbare, når vi marknaden snabbare. Det
måste vi, för idag blir den kommersiella
livstiden allt kortare för många olika komponenter. Därför blir utvecklingen av designverktyg och metoder allt viktigare, sa
Sigrun Hjelmquist, chef för M-divisionen
inom Ericsson Components AB och en av
huvudtalarna.

Att nya utmaningar delvis kan lösas
med nya och bättre designverktyg berörde
även Hans Schmeckel från Ericsson Radio
Systems.
- Vi måste exempelvis producera mindre, billigare och tåligare basstationer som
dessutom klarar tuffa klimat. Det kräver
kortare ledtider och det ställer krav på designverktygen. Det handlar om att kostnaderna för såväl design som tillverkning
måste sänkas.
Mentor Graphics huvudtalare den första
dagen, Glenn House, vice VD och chef för
IC & Mixed-Signal Design Division, pekade på några av de möjligheter som finns.

Kiselsystem kortar ledtider
- Att utveckla designverktyg som ger oss
möjlighet att gå från system på kretskort
till system på kisel, är ett sätt att bidra till
kortare ledtider och lägre produktionskostnader. Men vi har även som mål att utveckla kompletta bibliotek över utvecklingssystem som enkelt ska kunna integreras i designarbetet.
Från Mentor Graphics framhölls också
fördelen med att utveckla olika standards
för design- och testverktyg.
- Fördelen med att skapa standards är givetvis att det underlättar mer kostnadseffektiva lösningar i alla led. För om fler delar bär kostnaderna för att utveckla ett nytt
designverktyg så påverkas även priset på
den färdiga produkten ute på marknaden.
Standards innebär också att PC-baserade
designverktyg blir ett alternativ till UNIX.
Men att korta tiden för designarbetet är
inte enbart en fråga om effektiva verktyg.
Vid en presentation som Erik Dagemark
och Per Ingelhag från Ericsson Microwave Systems AB höll framgick att utvecklingsarbetet kan organiseras mer effektivt.
- Det tog enbart tre manår för utvecklingen av en ny specialkonstruktion, Application Specific Integrated Circuit, ASIC, sa
Erik Dagemark vid presentationen.
Den nya ASIC som utvecklats används
som signalprocessor för radarapplikationer. Vid utvecklingen användes full custom teknik. Den tekniska utmaning som
projektgruppen hade att lösa var att kunna
tillgodose det stora behovet som finns av
kalkylkapacitet för signalprocessorer.
Lösningen var att använda ett VIP-system
(Video Image Processor) som består av
hårdvara, mjukvara och verktyg.

Ställer krav
De krav som ställs på telekomutvecklingen inom det mobila området preciserades
av Björn Ekelund, utvecklingschef från
Ericsson Mobile Communications i Lund.
I sitt anförande sammanfattande han kraven: effektförbrukningen, storleken och
produktionskostnaderna måste i stort sett
kunna halveras vart annat år.
- För att klara detta måste flaskhalsarna
i produktionen bort, design måste kunna
återanvändas och vi måste svälja stoltheten och inse att vi inte kan vara bäst på allt,
sa Bjöm Ekelund.
Han ställde upp de krav som bör ställas
på Electronic Design Automation, EDAleverantörerna. I korthet var det att designutvecklingen bör vara mer inriktad på
produkter, att det bör finnas stöd för flera
tekniker samt att EDA-leverantörema
måste ha en lokal supporterorganisation
med designkompetens.

- De måste också finnas en förmåga att
följa den prisutveckling som rår på vår
slutmarknad.
- Ett problem idag med EDA-industrin
är att förtjänsten bygger på antalet licenser
och inte på designverktygens kvalitet och
betydelse för produktiviteten i design- och
utvecklingsarbetet, sa Björn Ekelund.
Runt begreppet EDA hade Bjöm Ekelund en intressant synpunkt.
- Vi bör inte tala om automation utan
snarare acceleration!
Konstruktionsfaserna kan aldrig automatiseras men kan mycket väl accelereras.

Världsomspännande affärer
Även världsomspännande affärer tillkännagavs vid "Solutions Expo/Seminar".
Bland annat presenterades det världsavtal som Ericsson ingått med Mentor Graphics svenska dotterbolag Axiom angående

spridningsrätten av symbolbibliotek och
symbolgeneringsprodukter i AXEL-serien.
Årets "Solutions Expo/Seminar" avslutades med en utmaning. Jörgen Hjert från
Ericsson Components tillkännagav tillsammans med Anders Torelm, VD för
Mentor Graphics i Skandinavien en "tävling" för konstruktörerna.
I korthet innebär utmaningen att för
varje samarbetsprojektsidé som inititeras
mellan Ericsson och Mentor Graphics och
som resulterar i ett gemensamt utvecklingsprojekt med minst 500 mantimmar
kommer en belöning om 5 000 skr att utgåKanske presenteras en ny krets som utvecklats i ett nytt gemensamt projekt vid
nästa års "Solutions Expo/Seminar".

Text:Lars Bäck
Foto:Anders Anjou
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In three short years, the Cellular Systems- American Standards organization in Stockholm has nearly doubled in size.
Today it employs nearly 1,000 people and continues to grow. Despite this dramatic increase in the number of employees
with many coming from different corporate cultures and increasingly from different countries, this relatively small or-
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ganization has experienced surprisingly few growing pains, and enjoys one of the lowest staff departure ratios in the
entire Group. To gain some insight into just what makes this unit tick, we talked to some of the people who work there.

DRIVING IN THE FAST IANE
test cost-efficient technology available, and they want it yesterday. The Operations unit plays a
key role both in costing the project and seeing that is implemented on time. Their responsibilities include support when preparing offers, responsibility for
project budgets, preparing of
project time schedules, the planning and securing of implementation resources, producing project specifications and compiling
monthly reports.

Cellular Systems for American
Standards seems to have something for everyone. For the
young, the up and coming and
the ambitious, there are the long
days that end in the company of a
cold pizza at one's desk come
evening. And there's the "exotic" travel; six months out of 12
to remote corners of the world
many miles from a hot shower
and a cold drink? Their reward is
the challenge and the promise of
speedy promotions for a job well
done. For the older and more experienced, there's the satisfaction that comes from working in
a dynamic environment, side-byside with the best in the industry;
pioneering the world's best radio
technology.
This unit is responsible for developing and marketing products
within the Radio Communications Business Area based on
American standards. With a 36%
global market share of D-AMPS/
AMPS systems, it is the world's
leading supplier of the most widely used standard for wireless
communications.

Meeting deadlines

The right stuff
Responsibility for ensuring that
the unit comes up with a competitive and profitable mix of products and services for the CMS
8800 system falls on Product
Management. Mats Blumenberg,
the Director of Product Management says: "We are responsible
for making sure that our product
portfolio has the highest commercial value possible, i.e. that it is
both competitive and profitable.
To achieve this we have to monitor and analyze market developments very carefully. By doing
so, we can identify new business
opportunities early and then allocate the resources needed to ensure the timely availability of these products. The ability to foresee
new trends and to satisfy these
ever-changing demands, is key to
our future success.".

"You have to be good at creating your own company network both vis-a-vis your local company and the organization as a whole.
This means that you have to be a sales person internally as well as externally, says Anna Rättzen, Area Manager Sales A Marketing Eastern Europe

Taking initiatives
The unit, while only three years
young, is growing rapidly at all
levels as D-AMPS/AMPS technology gains new footholds
around the world. This makes it a
very dynamic and a very busy
place to work, and an ideal working environment for learning
and advancement. Newcomers
find they have to hit the ground
running from the very first day.
And while people are very supportive, new recruits are expected to take their own initiatives
when it comes to enrolling in
training and language courses.
While many positions within
the organization require a highly
specialized knowledge of complex systems, the Sales & Marketing area calls for people with a
rather diverse range of competence, not only of the products

- There are really positions to suit
almost anyone in this organization. It's a question of finding the
right niche to suit one's particular
skills and personality, says Johan
Ryne, Area Manager for Sales A
Marketing in South East Asia

themselves, but in areas such as
law, finance, product management and product development,
to name a few.
Sales & Marketing is a fast-paced, result-oriented working en-

vironment. It is specially tailored
to serve the needs of a small,
flexible market-driven organization. Sales & Marketing people
are highly motivated, energetic
self-starters with an entrepreneurial style. People who love challenges and who are not afraid to
make mistakes along the way.
Because much of their time between 25-40% - is spent traveling in overseas markets, Sales &
Marketing Area Managers need
to have an ear for languages and
a sensitivity for other cultures
and styles of doing business.
Area Managers for Area Managers for Sales & Marketing take
the pulse of theit local markets
and communicate local needs to
the Stockholm head office.

Positive thinking
This job calls for a good deal of
diplomacy. Being able to deal
with a variety of personalities and
conditions under time pressure.
Positive thinking is a big asset,"
says Michael Kuhner, Regional

Manager for Sales & Marketing
for Far East Asia. Michael's
quick advancement, which has
taken him from Area Manager to
Regional Manager in under three
years, shows the reward opportunities for a job well done.
Hans Nyqvist, who holds a
masters degree in engineering,
came to American Standards six
months ago from Ericsson Telecom. He's now working as Area
Manager for Sales & Marketing
for South East Asia, one of the
units fastest growing markets.
"When I first got here I found
there was so much to do I hardly
knew where to start. But I found
people very supportive and highly motivated. After a 12 hour
day, many can't wait to get back
in the next morning. This is the
most stimulating work environment I have ever experienced."
Johan Ryne, an Area Manager
for Sales & Marketing in South
East Asia says the opportunities
open to people in a growing organization such as this one are unli-

mited. "There are really positions
to suit almost anyone in this organization. It's a question of finding
the right niche to suit one's particular skills and personality."
As to sought after character
traits or individual qualities,
Anna Rattzen, Area Manager
Sales & Marketing Eastern Eu-
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After spending half a year in the
research department working with
ASK technology, Frederic Aran
now works with systems engineering.

and the Middle East.

rope and the Middle East, says:
"You have to be good at creating
your own company network both
vis-a-vis your local company and
the organization as a whole. This
means that you have to be a sales
person internally as well as externally. This is vital if you are
going to be able to get things done and make things happen in
support of your local area."
All agree that the ideal candidate is someone with the right
technical qualifications, and preferably someone who is already
working for Ericsson. Michael
Kuhner: "People who already
know our corporate culture and
way of working get on very well
here. They have had time to establish the all-important informal
network of contacts at various levels throughout Ericsson. Such a
network is vital if you want to get
things done on time."
Time with respect to delivery
of the system is often a more important competitive factor than
price. Operators want the very la-

Once the contract is signed, the
operations people see that all of
the various system components
come together on time. Operations are also responsible for
providing local companies, in
those countries where they exist,
with human resources support
for installation and testing, cell
planning and training etc. The
project coordinators and project
managers within operations all
wage a constant battle against lead times for the delivery of key
system components. One lagging
component can delay an entire
system.
The most unpredictable challenges of all, the ones a project
manager's nightmares are made
of, are confronted in the field.
Often in remote places like rural
China or Russia where even the
most ordinary item, like a missing bolt or a screw can hold you
up for days. Project Manager for
Operations, Martin Henriksson
explains: "Imagine being hundreds of miles from anywhere on
some remote construction site
and find that you are short an ordinary tool or a part. You can't
just jump in your car and drive to
the local hardware store. And
even if you could find a town, the
chances of them having what you
need, no matter how basic, are
small. It's got to be flown in at
great expense.
Project Manager Magnus Arfors says: "Whenever possible,
we try to airlift everything we
need right to the site in sealed
boxes. Sometimes this isn't practical and we have to hand carry
suitcases filled with all kinds of
things with us when we travel.
Working under conditions such
as these and with a wide variety
of people, calls for a lot of fast
thinking and on-the-spot creativity. You simply have to make
things up as you go along. This is
really what makes this job so interesting, and enjoyable," concludes Arfors.
The ideal candidate for the
Operations unit is someone with
an engineering background and a
degree in business administration. Language skills and a patient, easy-going, diplomatic manner will serve you well in this
job.
The global nature of the unit's

Perhaps the biggest challenge we
face is making the most of the resources we have and coordinating
the work, says Martin Henriksson,
Project Manager for Operations.

operations is very much reflected
in its personnel who come increasingly from different parts of
the world. Many have been working for Ericsson in their home
countries for a number of years
before being asked to relocate as
"expats" to a new foreign posting.
Larry Wood of Texas, a former
expert in microwave technology
with the U.S. Air Force has been
with Ericsson since 1985. Larry
started with Ericsson in Dallas
where he worked as an instructor
teaching our own personnel and
our customers the ins and outs of
RBS equipment. Since that time
Larry has worked in a teaching

Stockholm a very nice surprise indeed," says tarry Wood, Manager,
Product Support.

capacity with switching, software design, product management
and new product evaluation, all
within the context of the
D-AMPS/AMPS standard.
Today Larry is based in
Stockholm where he is Manager,
Product Support. "I enjoy living
in Stockholm. I travel a great deal, often to distant markets in the
Far East, Europe and to North
and South America. Stockholm
is a nice place to come home to.
It offers a better quality of life
than many of the other countries
I have lived in before. I don't
even own a car. Public transportation is great and I actually bike
to my office in Kista from my
apartment in Stockholm. I think

expats from other countries will
find Stockholm a very nice surprise indeed," says Larry
For Frederic Aron, who has recently undergone a five month
training program in Dallas, site
of the unit's U.S. headquarters,
the opportunity to work and live
in the states was a rewarding experience. "It was quite an intensive learning experience, but very
useful. Not only did we get an
opportunity to leam a good deal
about the technical aspects of my
specialty area, which is radio network design, but we also had the
chance to get to know a lot of the
people working within the organization there. These kinds of
personal contacts are very important when it comes to future cooperation."
Frederic, who is a native of
France, has been with Ericsson
for two years. After spending half
a year in the research department
working with ASIC technology,
he transferred to this unit to work
with systems engineering. He has
a Masters of Science from France
and a Ph.D. in applied electronics
from a Swedish university.

Technical expertise
One of Ericsson's great strengths
as a global telecommunications
supplier has been its wide range
of technical expertise in the areas
of switching, radio communications and networking. This broad
expertise has been of key importance in the development of RBS
884, the new generation of radio
base stations designed to accommodate a wide variety of analog
and digital network applications
for both indoor and outdoor environments.
Developing RBS 884 into the
most cost-effective solution for
wireless networks is the responsibility of the Radio Network
Products unit. For the past three
years, the unit has devoted much
time to the development and refinement of RBS 884. This product combines advanced technology with flexible system solutions to ensure flexible and costefficient use.
Thomas W. Nilsson, Project
Manager for TRX, heads a design group of some 100 engineers responsible for some of the
key hardware and software behind the RBS 884. "Among other
things, our group has designed
the transceivers and some of the
other main radio components
which go into this new base station. Now that the basic design
phase is nearing completion and
it enters into series production,
our job is to continue to refine it
by making it even more robust."

Coordinating the work
Perhaps the biggest challenge we
face is making the most of the resources we have and coordinating the work of specialists at dif-

ferent levels of the design and
various production phases.
Martin Shöön, a Ph.D. in microwave electronics, is a specialist working with Radio Design
Development. Among his many
duties, he is responsible for radio
design methodology, building
model libraries for CAD, and for
teaching new engineers and others how to make the most effective use of CAD tools. In his department, Martin is regarded as a
kind of a trouble-shooter when it
comes to solving a wide range of
questions involving chip level
design and PCB design. Martin
says there is a growing need for
engineers with backgrounds in
integrated circuit (IC) design, in
mathematics and computers.
"We work a great deal with computer-aided test solutions to test
power output, data communications and the like," says Martin.
FOTO: STUDIO NILSSON &
LUNDBERG AB

Recent
developments
• Today, the DAMPS (IS136) CMS 8800 system supports all wireless applications,
from traditional cellular to
PCS, to Fixed Cellular. It offers the most cost effective digital wireless solution for coverage, capacity and quality.
• Ericsson launches new "dual band" PCS solution which
enables operators to intergrate
services in both the 800 and
1900 MHz bands and to offer
nationwide seamless roaming
from day one.
• AT&T Wireless Services
announced recently that Ericsson and AT&T Network
Systems would share in the
delivery of new network equipment for PCS, worth approximately USD 450 million.
AT&T Wireless Services has
declared its intention to base
its new PCS networks on
D-AMPS 1900.
• Ericsson recently signed several major D-AMPS/AMPS
contracts with cellular operators in Argentina. The total value of the orders from the three
Argentinean operators is approximately USD 200 million.
The Ericssdon network will be
fully digital (IS-136) providing high capacity, enhanced
features and expanded services
throughout the country.
• Ericsson wins SEK 450 million order from Mobikom of
Malaysia for the expansion of
the Mobifon D-AMPS/AMPS
network.
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Möjligheterna på kommunikationsområdet tycks oändliga. Idag är kunderna lika beroende av leverantörens kunskap
och kompetens som av teknik och produkter. Hand i hand med teknikrevolutionen går avregleringen på telekom-området. Från att ha varit en sluten värld administrerad av ettfåtal händer har marknaden för telekommunikationstjänster

blivit en av världens friaste. Operatörer, etablerade såväl som nya, kämpar sida vid sida
om kunderna. De efterfrågar konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva helhetslösningar,
färdiga att tas i bruk.

En mästare på att sy ihop lösningar
Karl Alsmar hela koncernens
system integrator
- Min målgrupp är kunder med behov av
nyckelfärdiga lösningar, säger Karl
Alsmar, chef för affärsenheten Network
Engineering and Construction inom affärsområde Företagskommunikation och Nät.
- Trenden är tydlig. Vi ser fler och fler
kunder som vet vad de vill uppnå i sin affärsverksamhet, till exempel att sälja vissa
teletjänster, men oftast inte i detalj vilken
teknisk lösning som krävs för att åstadkomma detta. Den kund som anlitar
Ericsson ska i stort sett bara behöva säga
"det här vill jag kunna göra".
Koncernovergripande
Inom Network Engineering and Construction finns kompetensen att utifrån
kundens behov sy ihop en lösning och ta
fullt ansvar fram till överlämnande av en
färdig anläggning i drift.
- Vi arbetar tvärs över koncernens alla
produktområden. Begreppet totala lösningar fokuseras allt mer inom Ericsson,
men de tenderar ofta att bli totala ur leverantörens synpunkt snarare än kundens,
säger Karl Alsmar.
Ett enstaka affärsområde har kanske inte
fullt ut det heltäckande utbud som krävs för
att ge kunden en skräddarsydd, optimal lösning. Enkelt uttryckt behövs ett samordningskansli för koncernens alla specialkompetenser, för att de fullt ut ska kunna
utgöra draghjälp åt varandra.
Det oöversättliga begreppet "engineering" inbegriper planering, design, systemintegration, projektering, genomförande och idriftsättning av kompletta nätlösningar med kundens behov som utgångspunkt. Aktivt kundstöd i finansieringsfrågor hör också hit. Det handlar alltså inte om att själv "gräva ner kabel".
Däremot att veta vilken kabel som ska användas, var den ska grävas ner och vem
man ska anlita för att få detta gjort på bästa möjliga sätt.
Accessnät, alltså förbindelserna mellan
lokalstation och abonnenter, hör till branschens hetaste områden just nu. Nya tekniska lösningar tas fram på löpande band.
Inom
Ericssonkoncernens
sortiment finns mycket

Ericsson lämnar
taito över lösningtill I
torrån allt är
idriftsatt och

klart.

Att hitta rätt pusselbit i det enorma telekonvutbudet kräver grundlig branschkannedom och
kreativ kombinationsförmåga. Den kund som försöker pä egen hand upptäcker Inte sällan
att pusselbitarna inte passar ihop, eller att någon fattas. Ericsson kan duka upp en skräddarsydd helhetslösning som svar pä kundens behov.
Illustrationer. Asa Harvard

tare med vår typiska kompetens, säger
han.

att välja på. såväl trådbundet som trådlöst.
Eftersom just denna del av nätet utgör en
stor del av investeringen för kunden krävs
en leverantör med helhetssyn och förmåga
att kombinera olika tekniker och välja rätt
lösning för varje behov.
- De olika lösningar som finns
inom Ericsson går knappast
att leverera som "bits and
pieces" till en kund. Nästan
ingen köper "burkar" längre, för de klarar inte av det.
Tekniken är för komplex och
utbudet för stort. Flera av koncernens affärsområden kan genom att se oss
som en säljkanal nå ännu större del av
marknaden, framhåller Karl Alsmar. För
största möjliga kundnytta är det viktigt att
vi inom Ericsson är överens om hur vi ska
hantera samarbetet sinsemellan för att kunna lämna bästa tänkbara offert till kunden.
I ett nätbyggnadsprojekt ingår ofta
många delkomponenter från olika Ericsson-enheter. När det gäller mindre kvantiteter levererar de till projektet på transferprisbasis. Större leveranser kan även
hanteras som självständiga delprojekt
direkt mot slutkunden.
Affärsområde Publik Telekom-

munikation har med flaggskeppet AXE
ofta stor del av nätbyggnadsprojekt världen över. Sedan ett par år finns ett principavtal som beskriver hur arbetet ska

Det galler att "lyfta
sig ovanför
produktnivån" och
översatta kundbehov
till en komplex
helhetslösning
hanteras beroende på affärsinnehåll.
Utgör växlar och övrig AXE-utrustning
en betydande del av ordervärdet ansvarar
Publik Telekommunikation fullt ut för
detta som en separat affär. Vanligen gör
affärsområdena gemensamt offert- och
projekteringsarbete, men var och en tar
ansvar för "sin" del inom ramen för hela
projektet.
Att koncernsamarbete ger Ericsson
mångdubbel slagkraft märks inte minst

inom området mobiltelefoni.
- Vi ser mer och mer av fiber och
mikrovågslösningar för långdistanstransmission till olika mobiloperatörer, säger
Karl Alsmar. Europolitan är ett exempel
på hemmaplan där vi levererat transmission i form av mikrovågslänkar. Ett annat
är den thailändska mobiloperatören Shinavattra, där vi levererat det fasta transportnätet och affärsområde Radiokommunikation radiobasstationer och övrig
infrastruktur.
Resurs tor lokalbolagen
Maskineriet i Karl Alsmars verksamhet
blir allt mer intrimmat. Omorganisationen
i början av året har utfallit väl. Tre enheter
bedriver exportmarknadsföring och har
till uppgift att bevaka utpekade marknader
och "kamma hem" affärer. Man har det
fulla affärsansvaret ända fram till projektslut.
Avgörande för ett projekts lönsamhet,
både för Ericsson och kunden, är att inga
onödiga fördröjningar uppstår. Vid sidan
av försäljnings- och marknadsföringsorganisationen finns en projektstödsorganisation, som deltar i offertarbetet, bland
annat genom att kostnadsberäkna den eg-

na projektorganisationen, undersöka och
utvärdera underleverantörer samt hantera
myndighetskontakter som tillstånd och
markupplåtelser. Detta banar väg för
snabb etablering. När kontraktet väl är
underskrivet kan man dra igång omedelbart.
- När jag tog över den här verksamheten för några år sedan hade vi förhållandevis lite i orderböckerna. Nu är det tvärtom. Det finns fler affärsmöjligheter än vi
har förmåga att hantera, säger Karl
Alsmar. Begränsningen ligger i våra egna
resurser. Med den nya organisationen ser
vi också till att inte ta på oss mer än vi klarar av.
Ericssons lokala bolag världen över är
koncernens främsta ansikte utåt på repektive marknad. Karl Alsmars affärsenhet
har ett nära samarbete med de flesta och
står redo att rycka in när förstärkning behövs.
- Ofta har man kanske trettio dagar på
sig att göra en offert till en eventuell kund.
Det finns inget bolag i världen som klarar
detta parallellt med löpande verksamhet.
Vi har resurser centralt, och försöker
dessutom se till att på viktiga marknader
ha åtminstone någon eller några medarbe-

Att översätta kundbehov
Kompetens som inte är helt lätt att förvärva. Network Engineering and Construction har stort behov av fler projektledare
och medarbetare med fokus på kompletta
lösningar, eller "solutions managers" med
marknadsföringskompetens.
Önskvärda baskunskaper är att veta hur
telekommunikation och nät fungerar och
ha en god bild av Ericssons produktsortiment. Kunskap om produkter och teknik,
"byggstenarna", måste dessutom gå hand i
hand med innovativ förmåga att bygga
med dem.
- Inom Ericsson finns relativt gott om
folk som kan produkter och kan berätta hur
de fungerar. Svårare är att "lyfta sig ovanför produktnivån". Det gäller att översätta

kundbehov till en komplex helhetslösning,
poängterar Karl Alsmar. Detta kan man inte plugga sig till. Man måste vara med och
jobba, delta i offertprocess, projektering,
samordnande och genomförande. Alla som
tror de har något att ge i vår verksamhet är
välkomna att höra av sig!
- Genom att fokusera hårt på engineering- och lösningskunnandet kommer vi
på ett mycket naturligt sätt att sitta väldigt
nära kunden i hela affärsdialogen. På detta
sätt har vi den allra bästa möjligheten att
påverka innehållet i våra kommunikationslösningar. Underleverantörer utses av
oss, vi sätter tidplan, vi väljer de optimala
tekniska lösningarna. Ericssons heltäckande utbud i kombination med vår strävan
mot största möjliga Ericsson-innehåll innebär affärer för många delar av koncernen när vi tar hem en order.
Kari Malmström

Sä här kan man bite göra affärer idag. Kunden ska inte behöva vara teknikexpert för att
kunna köpa kommunikationslösningar. De flesta kunder är experter inom helt
den och är beredda att betala en hel del för leverantörens kompetens.
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Framtidens
affärer ligger
hos de nya
operatörerna
Telekombranschen förändras
snabbt och efterfrågan på
kommunikationssystem blir
bara större. Det marknadssegment som brukar kallas
"nya operatörer" växer stadigt, framför allt i västvärldens industriländer men
även i till exempel Sydostasien. Karl Alsmar bedömer
att en stor del av framtidens affärsmöjligheter
finns här.
För en operatör som
bestämt sig för att
satsa på en ny
marknad är det viktigt att komma
igång snabbt.
Network Engineering and Construction är koncer^
nens självklara reHH
surs tor att ta hand
om dessa kompletta
och ofta komplexa affärer.
Likaså har man en självklar roll när det gäller utbyggnad av bastelefoni.
Många länder har extremt låg
telefontäthet och enorma behov av
utbyggd infrastruktur.
När beslut fattas om investeringar
sker vanligtvis en stor del av upphandlingen i form av kompletta och "nyckelfärdiga" telekomnät. Det handlar ofta
om stora affärer som omfattar hundratusen linjer och mer där projekten löper
över flera år.
Utbyggnad av kabel-TV-nät och ett
breddat utnyttjande av dessa för telekom och andra nya "bredbandstjänster" är andra intressanta och viktiga
områden, liksom skräddarsydda nätlösningar för speciella ändamål, till exempel för oljebolag, kraftbolag och
försvar.
Många av de sedan länge etablerade
telebolagen är i princip självförsörjande och kräver inte alltid den kompetens
som finns inom Karl Alsmars organisation. Teleförvaltningar på olika
marknader köper Ericsson-teknologi
och produkter och sköter själva system- och nätintegrationen. Många teleförvaltningar har stora egna projekteringsresurser och tradition på anläggningsarbeten i egen regi.
Men det är inte längre självklart att
själv planera, projektera och bygga de
egna näten. Även dessa etablerade operatörer, som till exempel Telia, gör
kompletta upphandlingar från bland
andra Ericsson, som blir redskapet för
att utsätta den egna organisationen för
konkurrens.
Tendenserna är tydliga: att identifiera och koncentrera sig på så kallade
kärnverksamheter är en bärande princip i all affärsverksamhet. Operatörernas främsta kärnverksamhet är att erbjuda teletjänster till slutkunderna, inte
att konstruera och bygga nät. Kompetens på detta område blir allt mer en
strategiskt viktig handelsvara för
Ericsson.
Kari Malmström
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Mikrokrets sparar miljön
Nakna chip där man klämmer in
maximalt antal funktioner på
en minimal yta belastar miljön
minst, har man räknat ut pä
Ericsson Radio, som just publicerat världens första livscykelanalys av integrerade kretsar.
- Tätare mönster pä halvledarchip och kretskort ger lägre
strömbehov, något som är absolut avgörande för att kunna
sänka energiåtgangen, summerar Arne Tolvgård, ansvarig för
projektet.
Huvudsyftet med en livscykelanalys är att
få en uppfattning om hur en produkt långsiktigt belastar miljön. Vad i produkten
ger störst belastning? Vad kan åtgärdas?
Alltihop i perspektivet från vaggan till
graven, dvs ända till slutskedet då man tar
hand om den utgångna produkten.
Arne Tolvgård och Jens Malmodin på
affärsenheten mobiltelefoni amerikansk

Maximalt antal
funktioner på
en minimal yta
standard utför nu ett pionjärarbete när det
gäller livscykelanalyser av Ericssons Radios produkter. För ett år sen gjorde de en
grundlig analys av två generationer radiobasstationer för mobiltelefoni, därefter av
ett radiomodem och nu senast, i samarbete
med Ericsson Components, en jämförelse
mellan en stegmotordrivare (konventionella integrerade kretsar) och hårt integrerade
sk ASICs, dvs skräddarsydda kretsar.
På Ericsson Telecom har Göran Mälhammar gjort motsvarande analyser av
mönsterkort och en jämförelse mellan två
växlar.

Energi och kapsel
Samtliga hittills gjorda analyser visar att
den klart hårdaste miljöbelastningen utgörs av den energi som går åt när man använder produkten. Tolvgårds och Malmodins mikrokretsanalys visar dock att
kapslingen av chipet också får höga belastningstal.
- Det gäller alltså att minska materialförbrukningen och energiåtgången, säger
Jens Malmodin. Med mikrobyggsätt fås
tätare mönster där mindre chipyta behövs
för samma funktion. Man kan då framställa mer chip per kiselskiva med följaktligen
minskad miljöbelastning per chip. Energiåtgången sänks också när man i den optimalt integrerade ASIC-en minskar antalet
effektförbrukande komponenter.
Kapslingsproblemet kan man komma
runt genom att antingen använda sk nakna
chip, dvs okapslade, eller att placera flera
chip inom en kapsel, sk flerchipmoduler.
Dessa metoder gör det också möjligt att
ytterligare pressa samman chipen och totalt minska storlek.
- Det finns idag mycket att göra för att
minska energiåtgången, förklarar Göran
Mälhammar. Området är fortfarande rätt
obehandlat och en åtgärd som att få ner
spänningsnivån för komponenterna i produkterna från 5 till 3,3 volt kan spara avsevärda energimängder. En annan möjlighet
är att införa vänteläge, visserligen på bekostnad av något längre svarstider, men så
att det i princip blir omärkligt för användarna.

Mikrobyggsätt ar miljovanligt, eftersom man då kan framställa mer chip per kiselskiva vilket betyder minskad miljöbelastning per chip.
Tätare mönster ger lägre materialåtgång och energiförbrukning vilket är av avgörande betydelse.
Foto: Kurt Johansson

- En liten prestandaförsämring kan alltså ge en stor miljövinst. Minskad energiförbrukning kommer också kunden till godo ekonomiskt eftersom energin är dyr.

Återvinning
En viktig faktor när det gäller miljöbelastning är också återvinningen. Enligt den
nya lagen om producentansvar, som beräknas träda i formell kraft i slutet av 90talet, ska producenten ansvara för hanteringen av en produkt vid dess slut. För chipet skulle det betyda "från kvartssand via
integrerad krets till grus".
Möjligheterna att återvinna material och
delar ur produkten blir då avgörande. Plast
som innehåller flamskyddsmedel måste t
ex reduceras eftersom den ej kan återvinnas. Samtidigt måste återvinningen av
guld, koppar, silver etc ytterligare förfinas. Guld kan också ersättas med aluminium, som är en mycket vanligt förekommande metall och därför ger mindre miljöbelastning.
Ett annat begrep som påverkar belastningstalen är den sk yielden, dvs andelen
felfria och godkända produkter i processen. Ju högre yield desto mindre spill och
icke-produktivt men miljöbelastande arbete. Hög kvalitet befordrar alltså bra livscykelvärden. I rapporten har man använt
genomsnittstal på 75 procent för de olika
produkterna.
På samma sätt räknas miljöbelastningstalen i förhållande till en produkts prestanda. En sändarenhet som har dubbelt så
hög samtalskapacitet har alltså halverad
belastning per samtal.

Djärva antaganden
Livscykelanalysen, som utgår från vissa
basvärden (miljöindex), är fortfarande ett
rätt oprecist instrument. Dels finns det flera värderingssystem dels är det svårt att
veta hur långt bak i kedjorna man ska gå
och hur man ska begränsa sig. Det gäller
att våga göra djärva antaganden och även
en gissning som skulle råka vara fel för arbetet framåt.

Jens Malmodin från Ericsson Radio, th, har gjort världens första livscykelanalys av integrerade kretsar. Analysen gjordes i samarbete med Ericsson Components där Jesper
Rundström, chef för intemkapslingen, och miljöingenjör Mariann Sonesson bl a kunde konstatera att kapslingen av cMpen ger förhållandevis hög belastning på miljön.

För varje analys som görs finjusteras nu
metoden, utgångsvärdena korrigeras, antalet referenser ökar och siffrorna ger allt
mer information. Och framför allt ger en
LCA en bra helhetsbild (i stället för att enögt titta på utsläpp, avfall, förpackningar
etc) och pekar på åtgärder som kan förbättra framställningsprocesserna och produkterna.
- En LCA är också ett mycket värdefullt
konkurrensinstrument eftersom den visar
att företaget kan hantera sina miljöfrågor,
säger Arne Tolvgård.
- Vi har hängt ut vår tvätt och är vad vi
vet de första som i direkta tal redovisat
miljöbelastningen för våra processer, säger Mariann Sonesson, miljöingenjör på
Ericsson Components.
- Men det gäller att komma ihåg att rapporten vilar på rätt grova generaliseringar
och att de värden som nu kommit fram in-

te är absoluta utan främst till nytta för oss
själva så att vi kan göra jämförelser i framtida mätningar.
- En konkret svårighet är t ex att identifiera hur stor mängd av en kemikalie,
vatten eller luft som använts för att ta fram
just ett chip eftersom vi på Ericsson Components arbetar med flera olika processer
förutom kisel.
Den stora effekten av livscykelanalyserna kommer att synas först i kommande
processer och i utvecklingsarbetet eftersom en process är ett system där det är
möjligt att ändra detaljer men inte de
grundläggande delarna.
Lars Cederquist
Rapporten kan fås av Jens Malmodin tel
764 2504 eller Arne Tolvgård 757 1941
Grundteknik/Teknikstöd
KI/ERA/AR/TT
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Ericsson Radio Systems AB söker 15 nya medarbetare för utveckling av GSM-basstationer

VAR MED OM ATT BYGGA UPP
EN NY UTVECKLINGSENHET I GÄVLE!
Ericssons 80.000 anställda är verksamma i mer än 100 länder. Deras samlade
kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.

Vi söker dig med erfarenhet
från något av områdena:
— RF-konstruktion
— Digital konstruktion
- Testmetodik, testurveckling
— Produktionsberedning
— Produktionssupport
— Teknikadministration
— Layout mönsterkort
Din teoretiska bakgrund är
civil- eller högskoleingenjör.
Avsikten är att vi tillsammans

blir femton personer i slutet
av 1996.
Vi söker också en chef som
kan leda verksamheten och
uppbyggnaden av enheten.
Du måste ha tidigare erfarenhet från ledande befattning.
O m Du har varit med om att
bygga upp liknande verksamhet är detta naturligtvis en
merit.

Inom Ericsson Radio Systems AB i Kista finns en enhet som svarar för utvecklingen av basstationer för mobiltelefonisystemen GSM, DCS och PCS.
Organisatoriskt blir vi, i den nya utvecklingsenheten, en del av denna med
placeringsort i Gävle.

Arbetsuppgifterna för oss
på den nya enheten är att:
- vara konstruktionsansvarig
för RF-del av basradiostation
- ge produktionssupport
— bedriva rationaliseringsarbete
i samarbete med produktion
— delta i ny- och vidareutveckling
— ge support vid produktionsupprampni ngar

Har du några frågor vänd
dig till Mats Anvret,
tfn 08-757 25 2 3 . Du kan
även ringa Tord Lindblad,
tfn 08-757 57 45 och
Per Andersson,
tfn 08-404 5 9 9 6 .

Sänd in Din ansökan
omgående till:
Ericsson Radio Systems AB
Att: Ingegärd Pettersson
Mobile Telephone Systems
GSM, NMT, TACS
164 8 0 Stockholm

Både du med erfarenhet och
du som är nyutexaminerad
skall söka. Våra lokaler finns
i Frosta, Gävle i närheten av
Ericssons fabriker.

TravelMate 5000 -
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"The TravelMate isn't the first Pentium portable,
but so tar, it's the best".
The TravelMate 5000 measures 11Bx81/2*x21/8" and
weighs a reasonable 6.7 pounds. Yet Tl's latest has the
power and capacity of a desktop".

v

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 WmDrain time of just over 4 hours
was unmatched by any notebook here",
PC Magazine, Editors Choke august 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.

För information ring:
Stockholm: 08-626 6810, Göteborg: 031-292150
040-49 2220
Malmö:

TEXAS
INSTRUMENTS

HÖGFREKVENSLÖSNINGAR
MED MULTICHIPMODULER FRÅN
MAXIM/TEKTRONIX
Kundanpassade multichipmoduler ger bättre prestanda i
HF-applikationer, elektro-optiska enheter och T&M-system
Maxteks högfrekventa multichipmoduler (MCM) är idealiska för HF-steg, fiberkommunikationsenheter,
sändare, mottagare, videodrivkretsar med mycket hög upplösning, höghastighetsmoduler för blandade
signaler och automatiska testutrustningar. De kräver mindre utrymme än etsade kretskort och erbjuder
bättre prestanda, tack vare kortare signalvägar, tätare komponentlayout, bättre parasitkontroll och lasertrimning. Om en högfrekvent konstruktion kräver att CMOS-teknik, bipolär teknik, GaAs, InGaAs och annan teknik blandas eller att en kundanpassad elektromekanisk enhet skapas, kan ingen monolitisk process
ge samma flexibilitet, kretsurval och prestanda som en högfrekvent multichipmodul från Maxtek. Maxteks
tekniker erbjuder omfattande hjälp med den elektriska och mekaniska konstruktionen och simuleringen så
att din kundanpassade multichiplösning blir så bra som möjligt. Prototyper kan erhållas så snabbt som inom fyra veckor, och kostnaden blir i de flesta fall lägre än du tror.

En MCM ökar hastigheten och förbättrar prestanda, samtidigt som värmen och ytan minskar, vilket den här digitala samplingskretsen visar.

Välj rätt teknik för din tillämpning
Integrerade kretsar kan monteras på och förbindas med tjock- eller tunnfilms keramiksubstrat, tryckta
kretskort, flexkretsar eller sambränd keramik. Lasrar, lysdioder, linser, reläer, tryckta eller passiva kretsar
och valfri ytmonterad krets kan läggas till. Elektro-optiska komponenter kan ställas in till 0,25uM och >80%
behållen effekt. AC-tester och aktiv lasertrimning ger parametertoleranser på mindre än 0,01%.

Mer information kan erhållas på Tel +441734 303388,
Fax +441734 305577 eller e-mail technology@maxtek.com
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Fönster mot televärlden
Användarna kommer allt tidigare in i projekt där man tar fram
nya tjänster och produkter. Bra
användargränssnitt eller "user
interface" är en nödvändighet
för den konkurrensutsatta televärlden där snabbhet är nyckelordet. Ett exempel där Ericsson
lyckats skapa ett bra gränssnitt är telefonisternas nya
plattform där man arbetar med
enkla och överskådliga fönster
på bildskärmen.
I den nya avreglerade televärlden blir det
allt viktigare för operatörerna att kunna erbjuda bra tjänster, snabbt. Telefonisterna
hamnar här i en nyckelroll och när
Ericsson för några år sen tog fram ett en-

Samarbete om
nya gränssnitt
för telefonister
kelt, användarvänligt fönster för telefonisternas skärm betydde det miljoner kronor i
ökade intäkter.
Varje sekund i snabbare koppling är
nämligen livsviktig i en hantering som, för
Telia, rör sig med 45 miljoner samtal per
år.

Tvåtusen telefonister
De manuella telefonisterna spelar fortfa- Telefonisternas nya användargränssnitt tas fram i nära samarbete mellan Ericsson och kunden. Här går Uselott Norrenge från Telias komrande en avgörande roll för teleoperatörer- petenscenter i Kalmar och Joachim Bergström från Ericsson igenom några nya funktioner (bi a debitering och inloggning) I nästa produktretease.
na. Visserligen ersätts de i många fall av
automatiska
röstigenkänningsprogram, tände med för många färger och för myck- ra nivåer, både höga chefer och rena an- ständigt nya tjänster och det leder till nya
vändare. Tendensen är dock att man kom- krav.
men alltjämt har t ex Telia i Sverige cirka et information.
- Vi har försökt att und- mer allt närmare själva slutanvändarna,
2000 manuella telefonister
Telefonister i botten fungerar de nu som
vika att krångla till det och i dvs telefonisterna.
spridda över landet.
sakkunniga och testade hos Ericsson både
stället ge användarna så lite
- Det är inte lätt att jämka samman al- de nya funktionerna och de gamla, som ju
En typisk telefonisttjänst
information som möjligt.
la åsikter, säger Johan Sandberg, men kan ha påverkats av förändringen. De ska
är nummerupplysning som
Det finns t ex en avancerad
man hittar efter ett tag vissa viktiga frå- sen också genomföra acceptanstest av den
växer kraftigt trots att priserdebiteringsfunktion, men
gor som det går att fokusera på, t ex tids- reviderade programvaran innan produkten
na stiger. Slutkunderna är
den ser man bara om man
aspekten, snabbheten. Samarbetet kom- efter nyår körs i provtrafik på Gotland,
alltså beredda att betala för
väljer att kalla upp den. På
mer troligen att formaliseras mer och vi som är ett 'Telesverige i miniatyr".
service. Bidragande orsaker
så sätt har vi kunnat krympa
kommer att ha telefonister sittande med i
till detta är förstas det ökankontrollfönstret till ett mi- arbetet redan från start. För vår nya pro- Långsamt framåt
de antalet tjänster, det börjar
nimum, men inte utan att dukt som vi lanserar nu i november har Till sist något som visar att utvecklingen
bli svårt att komma ihåg alla
tvingas ta fram nya fonter,
vi telefonister med i provet och i kom- många gånger måste gå sakta framåt, steg
koder, och mobiltelefortins
dvs ett nytt typsnitt på tex- mande utvecklingsprojekt ska vi sätta för steg. Spanska Telefonica ställde nämlitillväxt.
ten.
upp grupper redan i offertstadiet. Först gen som krav att den nya lösningen skulle
- Det vi har gjort är en opEtt specialdesignat 122- då kan vi täcka helheten och få med er- likna den som de redan var vana vid, vilket
timalt förenklad lösning för
tangenters tangentbord med
gonomin i bilden.
i det fallet var en trälåda av ett speciellt utatt underlätta telefonisternas
graverade tangenter för de
seende.
arbete, säger Johan Sand- - Det kommer allt fler tjänStändigt nya krav
- Vi kämpade för att få vår lösning att se
berg, chef för INS, dvs ster som kräver interaktiva vanligaste telefonistfunkut som lådan, men när Telefonica väl fått
Interactive Network Ser- resurser, dvs telefonister el- tionerna underlättar också Men vad tycker då telefonisterna själva?
- Systemet är bra, men det finns alltid igenom sina önskemål så var de öppna för
vices (tjänster där den upp- ler datorer som kan kommu- arbetet.
nicera med den uppringande,
mer att önska, säger Ylva Carlsson, Lise- andra lösningar, t ex ett krympt kontrollringande via meddelanden säger Johan Sandberg, chef
Musen för långsam
lott Norrenge och Marita Björk från Telia fönster och normala windowsfunktioner,
eller knapptryckningar kom- för Interactive Network
Systemet är optimerat för Telerespons AB i Kalmar, när de i början
berättar Joachim Bergström.
municerar med en telefonist Services på Ericsson
arbete med tangentbord ef- av november var med om funktionstest av
Lars Cederquist
eller en dator). Produkterna Telecom.
tersom det går långsammare att arbeta den nya produktreleasen. Det utvecklas
Foto: Kurt Johansson
är plattformarna ES 201 och OPS/OTN.
- Det unika med vårt gränssnitt är att vi med mus. Det gäller för telefonisterna att
lagt både telefondelen och arbetsdelen på kunna gå direkt på och inte behöva gå igesamma fönster. Skärmbilden är alltså de- nom många steg. Samtidigt får det inte gå
lad och telefonisten slipper växla mellan för fort, så att användaren inte begriper
två fönster. Upptill syns namnet mm på vad hon gör.
• Systemet ES 2 0 1 är en modulärt uppEtt sätt att öka snabbheten är också att
den som söks, nertill hur samtalet kopplas
byggd plattform som förmedlar kontakterna
kapa uppkopplingstiden för de olika tjänvidare, tickande sekunder, debitering.
mellan telefonister, databaser med olika
Utgångspunkterna har varit snabbhet, sternas databaser. Detta löses genom att
tjänster och det publika nätet. Teletydlighet och enkelhet. Systemet skulle databasen kopplas upp redan när samtalet
fonisterna arbetar mot ES-centralen via ett
lokalt nätverk, LAN. Både telefonisterna
vara lätt att lära sig, lätt att använda och kommer in, dvs innan telefonisten ens svaoch databaserna kan befinna sig långt ifrån
rat. Det spar någon sekund och som sagt,
det skulle fungera.
växeln. Telefonistemas arbetsstationer är
varje sekund man pressar ner är värd miljovanliga PC med windows programvara.
ner.
Avsiktligt färglöst
Telefonisterna arbetar som en gemensam
- Vårt gränssnitt ser kanske lite tråkigt ut,
resurs som svarar för samtliga tjänster.
men vi har avsiktligt valt att arbeta med Samarbete med kunden
Den modulära arkitekturen tillåter operatöbara svartvitt och en färg till, säger Alltihop har skett i nära samarbete med
ren att skräddarsy nätet och successivt lägga in nya tjänster.
Joachim Bergström som tagit fram den nu- kunderna, i detta fall spanska Telefonica
Ivar Andersson
varande lösningen. Det är nämligen tröt- och svenska Telia. Samarbetet sker på fle-

Konkurrenskraftigt system
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Det norska sättet att ringa
med teleoperatörens hjälp gör upp
en tidplan för vart samtalen ska styras olika dagar och under olika tider på dygnet.

Samtalen styrs
Du kan till exempel bestämma att
telefonen ska börja ringa klockan sju på morgonen till hemtelefonen.
Mellan halv åtta och åtta
styrs de exempelvis till mobiltelefonen, från åtta till fem
till telefonen på arbetet, från
fem till halvsex till mobiltelefonen igen, efter halv sex
hem och efter elva till en telefonsvarare som finns i nätet.
Men det är ju inte alltid man
har ett så inrutat liv att man kan
schemalägga var telefonen ska
ringa. Då kan du lägga in automatiska vidarekopplingar - exempelvis kan samtalen automatiskt kopplas vidare till en mobiltelefon, eller till en röstbrevlåda
som finns i nätet om du inte svarar
där tidplanen har ange» att du ska
befinna dig.
Annars kan du istället för att ha en
tidplan själv koppla in dig på den telefon som finns närmast. Genom att
du knappar in ditt nummer på en telefon styrs alla dina samtal automatiskt
dit.
- En olägenhet med Alfanumret är
att man hela tiden måste tänka på att
föra över numret, om inte timplanen
håller, säger Svein Ove.

Svein Harald Rognås tycker UPT är
bra, n e n lite bökigt.

Ett nummer, en operatör, en
faktura, ett abonnemang med ett enda nummei kan
du ringa och ta emot samtal
var du än befinner dig i hela
världen! I en stuga mitt ute
i skogen, på semester i
Italien, på konferens i
Japan eller på en segelbåt
ute till havs du kan använda ditt personliga telefonnummer, UPT.
I Norge öppnades den här tjänsten i
maj 1995, och nu kan norrmännen
abonnera på ett så kallat Alfanummer, Telenors namn på UPT.

Norge först
med den
nya världsomspännande
telefonin
- Alfanummer betyder "första
nummer" - det är det första nummer
du väljer och det enda nummer du behöver, säger Olav Henrik Kjorstad på
Telenor.
- Vår vision är att kunderna ska vara oberoende av var de befinner sig
geografiskt, vilka telenät som finns
där de befinner sig och vilka terminaler (till exempel mobil eller vanlig telefon) de har tillgång till.
- UPT, Universal Personal Telecommunication, är ett nytt världsomspännande system utan motsvarighet,
säger Sören Wallinder på affärsenhet
Switching and Network Systems inom affärsområde Publik Telekommunikation.

Först med tekniken
UPT är en central tjänst som knyter
samman olika telenät. Tjänsten har
två viktiga användningsområden:
dels kan man vara nåbar på ett och
samma nummer var man än befinner
sig i världen, dels kan man i princip
ringa ut från vilken telefon som helst
i världen och kostnaden belastar bara
ens eget UPT-abonnemang.
Ericsson är först med att leverera
den teknik som krävs för att tele-

Dyrt?

i och forskare på I

operatörerna ska kunna erbjuda UPT,
och först bland operatörerna att erbjuda UPT är Telenor.

Fjällsemester
Kontakten har pratat med två personer som var med i det pilotprojekt
som Telenor hade under 1994 för att
pröva UPT, innan det introducerades
på marknaden som Alfanummer.
Svein Harald Rognås är produktansvarig för ett datasystem på EFS och
Svein Ove Semb är läkare och forskare på Institute for Experimental
Medical Research i Oslo.
- Den enda egentliga nackdelen
med Alfanummer är att det är lite bökigt att använda, säger Svein Harald.

i for CAMiwhiiwlBl Medical Research i Oslo, tycker att det är praktiskt att

- Jag var på fjällsemester och skul- på en telefon, trycker på en knapp på
le använda mitt alfanummer för att kortet och så spelar en tonsändare upp
ringa ut. Då fick jag först ringa nummersekvensen som en tonslinga.
800.88.00.8 för att komma till Alfa- Tonsändaren sänder numret på samma
sätt som om
nummer, sedan mitt konman
hade
Med personligt
tonummer
knappat in
»
och till sist
telenummer behöver numret själv,
det låter
min PIN-kod.
man inte bekymra sig om och
som när man
Sammanlagt
snabbt slår in
20 siffror!
mynt, telefonkort eller
ett nummer
Men
det
täckningsområden,
T ^ på en tonvalfinns hjälpmestelefon.
del. Med ett li- Fördelen
tet kort, som
ser ut som ett kontokort eller telefon- med Alfanummer är ju att man slipkort, slipper man hålla reda på alla siff- per bära med sig mynt och ringa från
ror. Man håller kortet mot mikrofonen myntautomater, säger Svein Harald.

Foto: Nina Reiitart

ge ett nun

Jag är ute mycket hos OAka kunder,
och det är ibland svårt itt använda
mobiltelefonen, eftersom olika operatörer har olika täckningsområden.
Med personligt telenummer behöver man inte bekymra sig om mynt,
telefonkort eller täckningsområden.
Det är bara att sätta sig vid närmaste
telefon, knappa in sin kod och sitt telefonnummer och ringa. Räkningen
kommer sedan.

Utan pengar
Svein Ove Semb är också mycket ute
och reser i jobbet. Han reser till konferenser och kongresser utomlands,
och hemma arbetar han som läkarvakt, en slags hemläkare, vid sidan

av sin tjänst som forskare i experimentell medicin.
Under pilotprojektet använde han
telefonen mest privat
- Eftersom jag är ute och reser så
mycket var det praktiskt att kunna ge
bara ett nummer till vänner och bekanta. UPT/Alfanummer är ett bra
sätt att öka sin tillgänglighet, mobiltelefoner fungerar ofta inte. Störst
nytta har man av Alfanummer i utlandet, eftersom man kan ringa från
hotellrum och telefonkiosker utan
pengar.

Tidplaner
Sin egen tillgänglighet kan man ordna på flera sätt. Ett sätt är att man

För att abonnera på Alfanummer betalar man en engångsavgift på 495
norska kronor, och därefter en månadsavgift på 33 kronor. Månadsavgiften täcker röstbrevlådan, besked om meddelande, hämtning och
inläsning av meddelanden samt
kort, konto och kod. Men vem ska
betala för samtalen?
Den som ringer ett Alfa- /
nummer betalar vanlig taxa för
fjärrsamtal. Om Alfanummerabonnenten väljer att ta emot samtalen på en telefon/fax som är knuten
till det fasta nätet i Norge är detta
gratis. Om abonnenten väljer
att ta emot samtalen på mobiltelefon betalar hon eller han skillnaden mellan mobiltaxan och taxan för vanligt fjärrsamtal. Om
abonnenten tar emot samtalet i utlandet betalar hon eller han mellanskillnaden mellan utlandstaxa och
fjärrtaxa.

Knutet till person
Norrmännen kommer inte att vara
ensamma om UPT särskilt länge.
Mexiko och Colombia har köpt tekniken av Ericsson, och i Kina är
provverksamheten redan i gång.
- Det är en dröm för alla som arbetar med telekommunikation att abonnemangen ska vara knutna till person, inte till terminal, säger Paul Fjuk
som arbetar på Ericsson i Oslo.
- Det här är det första steget, men
vi har mycket arbete kvar för att göra
UPT ännu mer attraktivt och lätthanterligt, säger Sören Wallinder.

Isabel Werner
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60 sekunder
med Ericsson
Låt oss se sanningen i vitögat:
till och med en leverantör av
världsledande mobiltelefoner
behöver stärka slutanvändarens
medvetenhet om sina produkter.
Av den anledningen iscensätter
Ericsson fn en alleuropeisk kampanj som har pågått i 12 utomnordiska länder sedan den 20 oktober.
Kampanjen kommer att leda till fenomenala en
miljard exponeringar i TV och annonser i tidskrifter, tidningar och andra medier över hela
Europa.
På alla större marknader kommer TV- och
presskampanjen att kompletteras med säljmaterial - säljfoldrar, planscher m m - för att bidra till
ökad märkesmedvetenhet. Det här är den största
kampanjen någonsin för Ericssons mobiltelefoner, och den kommer med all säkerhet att uppmärksammas av både befintliga och nya kunder.

Mest avancerad TV-reklam
TV-inslagen har tre olika visningslängder.
Det första inslaget på 60 sekunder, som
presenterar en episk färd genom tid och
rymd, följs av inslag på 40 resp 30 sekunder. Såvitt vi vet, är detta en av de tekniskt mest avancerade TV-reklamsatsningar som hittills producerats.
I korthet visar sekvenserna vanliga
människor som använder Ericssons
mobiltelefoner - men kameran
tar med tittaren på en spännande
resa genom olika perspektiv i förening med budskapsbärande framställningar som tillsammans skapar
en hisnande helhet.
Produktionen av TV-inslagen har
innefattat teknik på allra högsta nivå
med ingående datoriserade konstverk,
men för tittaren framstår allt som lätt
och enkelt - precis som Ericssons mobiltelefoner.

Trycksakskampanj
TV-reklamen stöds av trycksaker: planscher i affärer, säljbroschyrer, papperskassar osv.
Det råder ett nära samband mellan TV-inslagen och samtliga trycksaker. Den tryckta
reklamen har fyra huvudmotiv, och varenda
en av de fyra rubrikerna hänför sig direkt till
kampanjens lika många nyckelbudskap.

Lokala kampanjer
Givetvis har de fyra generella tryckta annonserna översatts till det språk som talas i resp
land där kampanjen genomförs. Vid sidan
av huvudreklamen finns också handlarreklam för lokala kampanjer som sköts av
Ericssons distributörer.
Dessutom finns vykort som delas ut
till kunderna. Hela kampanjen har presenterats på en 10 minuter lång handlarvideofilm som visar hur TV- och
trycksaksproduktionen skett bakom
kulisserna.
Även svenska TV-tittare har
möjlighet att se kampanjen - i satellitkanalerna. Under november
och december visas inslagen i
Eurosport, CNN och NBC
Superchannel.
De nya reklaminslaget) för Ericssons
mobiltelefoner kan ses på Eurosport, CNN och
NBC Superchannel över hela Europa. Man har dock vatt
att koncentrera de mer omfattande aktiviteterna till tolv c
iska länder Belgien, Frankrike, Grekland, Holland, Hellon, Portugal,
Storbritannien, Turkiet, Tyskland och Österrike. I dessa mm*
Schweiz,
an på samma tama i dagspress och andra tidningar. Kampanjen stöds dessutom av
tryckt åker som t ex pianchsr i affärer och aäUbroichyror.
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Ericsson och Marconi
samarbetar om SDH
Den sjätte oktober, mitt
under Telecom 95, annonserade Ericsson och
Marconi tillsammans ett
strategiskt samarbetesavtal. Avtalet innebär att
de båda företagen med
ensamrätt ska marknadsföra en gemensam
SDH-portfölj.
- Marconi är en av mycket få leverantörer som har levererat och
installerat stabila korskopplare
med volym. Det har faktiskt
hänt att deras korskopplare har
erbjudits till samma kund av fyra eller fem olika leverantörer,
som alla hade köpt dem från
Marconi, säger Dirk Uhlemann,
ansvarig för SDH-programmet
på affärsenhet Bredband, inom
affärsområde Publik Telekommunikation.
- Från och med nu kommer bara Ericsson och Marconi att erbjuda denna produkt till operatörerna.

I topp på listan
Ericsson började leta efter en
partner inom SDH-området under våren 1995. När de olika altematvien utvärderades hamnade
Marconi omedelbart i topp på
önskelistan.
Avtalet med Marconi är giltigt
under sju år. Under den tiden har
Ericsson och Marconi ensamrätt
på marknadsföring, försäljning
och distribution av den gemensamma SDH-produktportföljen.
Avtalet innebär också att Marconi garanterar Ericsson licensoch tillverkningsrättigheter, och
Ericsson kommer att börja tillverka Marconis
produkter i
Norrköpingsfabriken under 1996.

Avtalet ger Ericsson och Marconi ensamrätt på marknadsföring av den gemensamma SDH-produktportföljen. Ericsson kommer att börja iicenstillverka Marconis produkter i Norrköpingsfabriken under 1996. Här kontrollerar Yvonne Ferin tillverkningen av transportnätsprodukter, att alla komponenter är ordentligt fastsatta på kretskorten.
Foto: Björn Larsson

Inom SDH-industrin har man
insett att marknaden inte utvecklas så snabbt som förväntades i
början av 90-talet. Det är svårt att
nå en tillräckligt stor lönsamhet
samtidigt som man investerar i
forskning och utveckling på hög
nivå. Resultatet har blivit ett antal företagsköp och samarbetsavtal, vilket i sin tur har resulterat i
koncentrering och reducering av
antalet
marknadsaktörer
på
SDH-området. Nyligen köpte till
exempel AT&T delar av Philips,

och skapade därmed en ny stark
SDH-leverantör.
Att utveckla en komplett bredbandportfölj är mycket dyrt och
tar mycket tid. Marknaden för
bredband är instabil och det kan
bli snabba omsvängningar vad
gäller efterfrågan. Ändå är det
viktigt att hela tiden kunna erbjuda marknaden produkter - både
för att tjäna pengar och för att inte gå miste om affärsmöjligheter.
Förmågan att snabbt introducera
nya produkter på marknaden och
kunna erbjuda dem med volym
är därför avgörande.

Partnerskap

Avtalet med Marconi undertecknades officiellt i Santa Margherita
Ligure i Italien, den 27 september. Sittande från vänsten Roberto
Oriandi, Commersial Director, Sandro Gualano, VD för Marconi och Björn
Hemstad, ansvarig för affärsenhet Bredband inom Ericsson affärsområde Publik Telekommunikation. Stående från vänsten Massimo Rugai,
Contract Management, Luciano Maciorta, Marketing Director, Dirk
Uhlemann, ansvarig för SDH-programmet inom affärsenhet Bredband
och Lars Risby, ansvarig för Product Management på affärsenhet
Bredband.

För att kunna konkurrera på denna marknad har Ericsson som
strategi att använda partnerskap
för att kunna erbjuda hela lösningar till sina kunder när kunderna så vill. Avtalet mellan
Ericsson och Marconi är ett bra
exempel på hur denna strategi
tillämpas.
Genom avtalet med Marconi
har Ericssons transportnätsarkitektur (ETNA) stärkts med en ny
generation produkter och Ericsson har nu ett av marknadens
mest kompletta SDH-erbjudanden. Marconi å sin sida får tillgång till Ericssons globala marknadsnärvaro, och de stora möjligheter till marknadsföring av
Marconis produkter Ericssons
marknadsföringskanaler innebär.
- Det här samarbetet är av godo
för både Marconi och Ericsson det är i den andan avtalet är skrivet, säger Dirk Uhlemann.
Monica Villot-Berling

Hogteknologisk industri
samlas i Norrköping
I Norrköping samlas allt
under ett tak. All tillverkning av bredbandsprodukter samt kundleverans-centret (CDC,
Customer Delivery Center) finns samlat i en
byggnad, på Kabelvägen
i Norrköping.
Byggnaden var tidigare textillager, och Ericsson tog över huset i
slutet av förra året.
Tidigare var orderhantering,
tillverkning, kundleveranser, dokumentation med mera spritt
över Norrköping och Stockholm.

Total ombyggnad
Huset har blivit helt ombyggt för
att passa för hogteknologisk industri. Idag arbetar 630 personer
med tillverkning av transportnätsutrustning, (PDH och SDH),
access-produkter för bredband,
och Ericssons ATM-baserade
bredbandssystem. Allt från ordermottagning via inköp av komponenter, tillverkning och sammansättning av produkter till
kompletta system, till förberedelse för leverans, görs nu under ett
tak.
- Under mina sex år som fabrikschef på Scunthorpe-fabriken på Ericsson i Storbritannien
lärde jag mig hur man kan få ner

kostnaderna genom att till fabriken ta in mycket som man traditionellt gjort under installation,
som final assembly kablage och
systemprovning,
säger
lan
MacLure, ansvarig för produktionsenheten för bredband i
Norrköping.
- Detta är ett nytt sätt att tänka.
När vi planerade enheten bredbandsproduktion i Norrköping
bestämde vi oss för att ta de aktiviteter som rör kundleveranser så
nära tillverkningen som möjligt.
Bredbandsenhetens kundleverans-center har tydliga mål: att
leverera kompletta nätverk i tid
till tilfredsställda kunder, samtidigt som man minskar ledtider
och kapitalbindning.
Monica Villot-Berling

Fakta om
Marconi
• Marconi har sitt huvudkontor i Genua, vid foten till
Appeninerna. Marconi är ett
mulinationellt företag med
6000 anställda i 23 länder i
Europa, USA och Asien.
• Marconis huvudsakliga verksamhet ligger inom publik tele
kommunikation, med SDHoch PDH- utrustning som en
viktigt del.

110MHz
1,2GB hårddisk
800x600 TFT-skärm

Ta dig större friheter
med SPARCbook 3GX
Du som vill ha friheten att välja arbetsplats kan nu ta med dig tillräckligt med datorkraft
vart du än beger dig. SPARCbook 3GX, med sina 78,6 SPECint92 och 65,3 SPECfp92, hanterar elegant de mest avancerade applikationer. Ändå går den på bara 3,3 volt, så du klarar
dig länge även med batteridrift.
SPARCbook 3GX är den nyaste medlemmen i den prisbelönade bärbara SPARCbookfamiljen från Tadpole Technolgy. Tadpole har även utvecklat NCE - Notebook Computing
Environment - en rad praktiska funktioner för dig som arbetar på distans. ISDN-anslutning
är standard och du har PCMCIA-platser där du kan fylla på med ytterligare funktionalitet.
10MHz microSPARC llprocessor* 16,32,64 eller 128MB DRAM SIMM * 10,4" TFT-skärm 800x600 upplösning
« stöd för extern monitor med 1.280x1.024 upplösning» 520MB, 810MB eller 1,2GB utbytbar interndisk
• 2MB videominne* PCMCIA, 2 typ I/Il eller 1 typ III* Fast SCSI-2* 16 bitar audio* Ethernet AUI
• port för Suns tangentbord och mus* 2 st RS-323-portar » modemport* ISDN* Solaris 2.4 eller 4.1.4

Ring oss

för pris

Sun Master Reseller
Sun Service Partner
Specialister på Sun

och demo!
Stockholm: Tel 08-629 63 00. Fax 08-28 40 05.

Göteborg: Tel 031-87 08 20. Fax 031-87 64 70.
Lund: Tel 046-14 4310. Fax 046-14 43 25.
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Nya miljovanliga
förpackningar till
mobiltelefonerna
Som ett led i Ericssons strävan
att vara ett toretag som tar ansvar för miljön har Ericsson
Mobile Communications i Lund
tagit fram en miljövänlig konsumentförpackning för företagets
mobiltelefoner.
- Det nya konceptet går ut på att slippa
använda plaster och istället ha en förpackning som bygger på återvunnet papper
som kan återvinnas, säger Thomas Westman.
Han arbetar inom Global Product
Support där han som förpackningsspecialist inom mobiltelefonområdet har ett globalt ansvar för både egna och leverantörens förpackningar, samt märkning och
etiketter. De nya förpackningarna används
redan i Kumlafabriken och man planerar
att införa dem även i Lynchburg i USA där
man tillverkar telefoner för den amerikanska marknaden.

som ska lagras och transporteras, betonar
Thomas Westman.
Mindre transportvolymer sparar också
miljön i form av minskade avgasutsläpp
från bilar - utöver att det kostar mindre för
vårt företag. Ett bra exempel, tycker han,
är den nya telefonförpackningen av fiberpapp (äggkartong) som nu används och
som kan lagras i varandra när de är tomma. Den tidigare frigolitförpackningen
krävde väsentligt mycket större utrymme
då den saknade denna viktiga staphngsegenskap.
Dessutom kostar det mycket mer att bli
av med frigolit, eller expanderad polystyren, som den tekniska termen lyder.
Avgiften i det tyska Duale-systemet (Griie
Punkt) är DEM 2,95/kg vilket ska jämföras med DEM 0,40/kg för pappersbaserade produkter.
- Även i Sverige finns ett motsvarande
system, REPA, med differentierade avgifter beronde på material, om än inte lika uttalat som i Tyskland, säger Thomas.

Miljötänkande från början

Automatisk packning

- Det är viktigt att införa ett förpackningstänkande i alla led. Redan vid produktutvecklingen ska man tänka på designfrågor
som kan göra att man sparar in på den totala volymen, inklusive förpackningar

I samband med bytet av den innerförpackning som omger telefonen, byttes även ytterkartongen.
- Ja, vi har en kartong som snapper ihop
och låser sina sidor utan att vi behöver

Den nya
ra
att de
lättat* att

limma ihop den. Hela förpacknigen är
också utformad på ett sådant sätt att det
går att göra en automatisk inpackning i
maskin, vilket sparar manuell kraft, berättar Thomas.
Han tillägger vidare att man även sett
äver alla tillbehörsförpackningar. Här kommer man att minska andelen plast och gå
över till mer miljövänliga material.

Viktiga ' R - För närvarande köper vi de nya fiberförpackningama av Assi Domän Porpac, säger Thomas. De finns i Lindesberg som
ligger nära Kumla. men naturligtvis håller
vi oss informerade om vad andra företag
kan erbjuda. Utvecklingen går fort framåt
inom detta område, och som förpackningsspecialist sitter Thomas som ordfö-

ett bra exempel pa hur Ericsson kan förbätt. Dels sparar förpackningen utrymme genom
•andra, och dels är fiber papp (aggtmilimg)

rande i en teknisk kommitté i Packforsk,
ett industriforskningsinstitut som främjar
studier inom detta område.
- Vi söker forskningprojekt som kan
tillämpas inom elektronik- och verkstadsindustrin, förklarar han.
I USA talar man om "tre R" vad gäller
miljövänliga förpackningar "reduce" för
att minska förpackningsmängderna, "reuse" för återanvändning och "recycle" för
att tillvarata materialet for användning på
nytt efter bearbetning.
- 1 Europa lägger vi gärna till ytterligare
två Rför"recover", dvs att återvinna energin i förpackningen genom förbränning
och "refuse" för att vi ska vägra använda
material som inte är miljövänliga utan
måste deponeras, säger Thomas Westman.
Alf Öst

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
Ericsson 's 80.000 anställda är verksamma i mer än 100 länder. Deras samlade kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad
gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.

Cellular Systems American
Standards

Enhetschef
New Business

För att ytterligare öka våra redan stora
marknadsandelar i USA söker vi nu en
erfaren säljchef som skall ansvara för
att bygga upp och driva en ny
verksamhet inom enheten Market
Support USA. Den nya organisationen
kommer att vara direkt riktad mot att
utveckla nya affärsmöjligheter
tillsammans med vår stora
säljorganisation i USA. Detta innebär
Vår andel ligger på 36%, vilket innebär att att Du kommer att arbeta med de
vi är marknadsledande och för närvarande senaste produkterna på den marknad
som är vägledande för vår
fokuseras försäljningen på andra
produktutveckling.
generationen av digitala system, PCS.
Vår affärsenhet är den del inom Ericsson
Radio Systems som utvecklar och
marknadsför mobiltelefonisystemen
AMPS/D-AMPS. Ungefär 60% av
världsmarknaden är uppbyggd på AMPS/
D-AMPS system. Värt mobiltelefonisystem
är världens mest sålda system, alla
kategorier.

Till vår marknadsenhet Sales <& Market
Operations bygger vi nu upp en ny
organisation Market Support USA.
USA är vår idag enskilt största marknad.
Det är dessutom den marknad som till stor
del driver utvecklingen av våra framtida
produkter. För att ytterligare starka våra
positioner på marknaden bygger vi nu upp
en ny enhet - Market Support USA.

Du kommer att få ett direkt
personalansvar för ca 3 medarbetare.

Enhetschef
Business Support
För att ytterligare stärka vår fokusering
på USA marknaden vidareutvecklar vi
nu vår Supportverksamhet. Vi söker till
denna enhet en chef som skall ansvara
för uppbyggnad och etablering av
funktionen. Arbetet kommer att
innebära täta kontakter gentemot vår
USA organisation avseende sälj- och
marknadsstöd. Du kommer att ha ett
direkt personalansvar for ca 10
personer.
Vi söker Dig med några års erfarenhet i
ledande befattning. Du bör även ha lätt
för att bygga upp och etablera nya
relationer på det kommersiella planet.

Sekreterare
Vi söker Dig som har en dokumenterad
internationell säljerfarenhet från
industrin. Du bör ha en stark
kommersiell drivkraft, ha lätt för att
samarbeta samt vara intresserad av nya
utmaningar.

Till chefen för Market Support USA.
söker vi en kvalificerad sekreterare.
Förutom sedvanliga sekreteraruppgifter kommer Du att ansvara för
koordination och viss hantering av våra
kundrelationer (besök, mässor, konferenser etc) samt utveckling av vår
interna administrationen inom enheten.

Du kommer även att assistera vid
rekrytering och introduktion av nya
medarbetare. Vi söker Dig som har
arbetat några år inom sekreteraryrket och
som trivs i rollen att ge service. Är Du
rätt person kommer Du att få en central
roll inom enheten med goda möjligheter
till utveckling inom företaget.
Självständighet och samarbetsförmåga
förutsätts.

Är Du intresserad av någon av
ovanstående tjänster är Dn
välkommen att höra av Dig till
nedanstående personer. Vi kan lova
spännande och intressanta uppgifter i
en miljö där endast Dn själv avgör
Dina begränsningar!
Du är välkommen att kontakta :
Lars Jehriander (chef Market Support
USA) fm +46 8 404 7838
Din ansökan skickar Du till:
KI/ERA/AH Karin Enberg, Ericsson
Radio Systems AB, 164 80
STOCKHOLM

ERICSSON
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SNABB MONOLITISK 12-BITARS D/AOMVANDLARE UPPDATERAR MED 300 MHz
Den nya MAX555 ger enastående signalrenhet, exakt dynamisk prestanda och liten
glitchenergi med extremt hög uppdateringsfrekvens, vilket gör den särskilt lämplig för
exempelvis DDS (Direkt-Digital Synthesis), snabb vågformsuppbyggnad och högupplöst video. Kretsen är den första i en ny serie ultrasnabba D/A-omvandlare som skapats med Maxims egen 9 GHz toppmoderna oxidisolerade process.

Minska bruset i HF- och DDS-system!
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Det störningsfria dynamikområdet (SFDR) är 65dB vid 200Msps
och fOUT m 10MHz (se bilden), vilket förbättras till 72dB vid
50Msps och fOUT = 3,1MHz

• 300Msps garanterad uppdateringsfrekvens
• Komplementära utgångar på 50&
• 10MHz referens/multiplikationsbandbredd
• Enkel matningsspänning

• Utmärkta brusegenskaper:
SFDR = 72dB (50Msps)
= 65dB (200Msps)
• Utmärkt linjäritet:
±1/2 LSB (max)

Utvärderingssats för snabb utprovning och design!
Den kompletta utvecklingssatsen innehåller en utprovad konstruktion och en färdig
kortlayout som gör det mycket enkelt att utvärdera MAX555. Beställ MAX555EVKIT.

GRATIS! Design Guide för D/A-omvandlare - inom 24 timmar!
Innehåller datablad och kort för gratisprover
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UTVECKLING AV NÄSTA GENERATIONS PROCESSORER
Ericssons 80.000 anställda är verksamma i mer än 112 länder. Ericssons samlade
kompetens inom växelteknik, radio och nåthyggnad gör oss till ett världsledande
företag inom telekommunikation.
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oysiemuivecKiare
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 operativsystemprogramvara, verifiering samt
delprojektledning. Vi är ocskå
i behov av tekniska
skribenter.

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.

Vi arbetar idag i en modern
miljö belägen i Ärsta och vi
kommer omkring halvårsskiftet -96 att flytta till
nybyggda lokaler i Älvsjö.

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

Dina ansökningshandlingar
sänder Du till-

Du har civilingenjörsexamen
eller motsvarande utbildning
med datateknisk inriktning.
Erfarenhet och kännedom om
AXE är meriterande. Vi
värdesätter resultatinriktning
samt samarbetsförmåga då vi

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

Ericsson Components AB, Energy Systems Division,
Kungens Kurva

Kontakta: Tomas Berg, 08-7262945, memo: EDT.EDTTSB,
Gunnar Josefson, 08-7263272, EDT.EDTGJOS eller Kerstin
yungblom, 08-7262917, EDT.EDTKEU. Ans. märkt med
sökt tjänst och enhet till: Johanna Karling, Personal,
ÄL/EDT/PA.

IS/IT-STÖD - ORDERFLÖDESSYSTEM

LM ERICSSON DATA AB, Älvsjö, Customer Service Center

ADB

Till vår enhet Operations söker vi dig som ska vara IS/ITstöd för enheten när det gäller våra orderflödessystem. Du
är även divisionens kontaktperson mot EDT samt representerar oss i förvattnings- och utvecklingsprojekt när det gäller
dessa system. I arbetsuppgifterna ingår även mätningar
och uppföljningar av vår leveransprecision.
Du som söker är ingenjör med inriktning mot data och du
har en pedagogisk förmåga. Det är meriterande om du har
erfarenhet av D0R eller liknande ordersystem.

Nät och Systemoperatör
Inom 0/KPB jobbar vi med övervakning av EDT's centrala
drifts- miljöeitMVS VM UNIX VAX AS400) samt övervakning
av ECN(Ericsson Corporate Network), vi arbetar även till stor
del med kund- support i dessa miljöer. Vi jobbar 3-skift,
vecka 1: dagtid, vecka 2: kväll/natt/helg, vecka 3: ledig.
ARBETSUPPGIFTER: - Nät och Systemövervakning från
fokalpunkt i Unix-miljö - Kundsupport - Medverka i förbättringsarbeten - Övervakning och felrättning av Batch

Kontakta: Susanne Skande, tfn 08-7216488, memo
EKA.EKASUK eller Stig Malmberg, tfn 08-721 7076, memo
EKA.EKASTMA. Ansökan skickas till Anette Spångberg,
KK/EKA/K/P, memo EKA.EKAAJ0.

KVALIFIKATIONER: - Kännedom inom MVS VM UNIX VAX
AS400 PC - Kännedom inom TCPtp SNA X25 - Du är kund
och serviceinriktad - Har god samarbetsförmåga Ansvarskänsla - Behärskar Engelska

LM Ericsson Data AB. Västberga

Kontakta: Henrik Btommé, 08-7263033, memoid EDTBLOM Jan Lennberg, 08-7262675, memoid EDTJEWL
Skicka din ansökan, märkt med sökt tjänst och enhet till
Johanna Karling, Personal, ÄL/EDT/PA.

INTEGRERAD
INFORMATIONSHANTERING
Vi befinner oss i ett expansivt skede avseende våra satsningar inom området Integrerad Informationshantering,
1DM. Vi behöver därför stärka gruppen med följande konsultprofil:
Du skall ha flerårig erfarenhet av Lotus Notes inklusive
Inter-Notes och Smart Suite serien. Du skall vidare ha erfarenhet av objektorienterad utveckling, Unix och PC samt databaser som Oracle (alt Sybase/Informix). Du bör ha flerårig
vana på några av våra utvecklingsverktyg, som SQL
Windows, C, C+++ etc.
Förutom ovanstående sakkompetens bör dina personliga
egenskaper vara av det slaget att du skapar förtroende
kring din person, kan "sälja" ett budskap i tal och skrift,
målinriktad i ditt arbets- sätt samt van att arbeta i team.

Ericsson Telecom åren affärsenhet i Ericssonkoncernen som utvecklar, marknadsför,
producerar och installerar produkter inom telekommmunikationsområdet
över hela
världen. Vårt telefonsystem AXE har sålts till merän 100 länder.

ADMINISTRATION

* Projektplanering
* Projektekonomiuppföljning
» PRIM (Product Information Management)
Vi tror du är utåtriktad, drivande och klarar mycket sjätvståndigtarbete. Du har kunskap och erfarenhet av ovanstående arbetsupp- gifter.
Kontakta: Sture Blom, tel 08-7641102. Ansökan skickas
till: K/I/EMW/G/GZ Bim Ahlström
KI/ERA/LP/NG - Ericsson Radio Systems AB

MARKET OPERATIONS
Market Operations Central and Eastern Europe söker sektionssekreterare.
Vår enhet omfattar bl.a. marknad och projektledning,
med fokus på centrala Östeuropa. Nu behöver vi en ny sektionssekreterare. Tjänsten omfattar bl.a. att se till att det
administrativa flödet på sektionen fungerar, att göra reseräkningar, att aktivt deltaga vid offertarbete, viss telefonpassning, besöksarrangemang, mötesservice, m.m.
VI lever med snabba puckar i en föränderlig miljö. Du är
flexibel och tycker om att hålla många bollar i luften samtidigt. Du behärskar svenska och engelska, är bra på
Microsoft Office och har erfarenhet från liknande befattning.
Kontakta: Kl/ERA/LP/NS Viktoria Wolpher. tel 08404
4150 KI/ERA/LP/UH Anita Malmström, tel 08404 2429
Ansökan skickas till KI/ERA/LP/UH Anita Malmström, memoid EXTR.QRAANMA.
Ericsson Telecom AB, Karlstad

PROJEKTADMINISTRATÖR/

PRIME ADMINISTRATÖR

Som projekt- teknikadministratör hanterar du administrationen kring till dig avdelat/avdelade projekt. Detta gör du i nära samarbete med projektledaren.
Arbetsområdet är brett och bland de arbetsuppgifter du
kommer i kontakt med kan nämnas:

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

ERICSSON ^
BTA/orderbrev, fakturering från underkonsulter, kontaktman
mot ekonomiavdelningen.
Arbetsuppgifterna innebär mycket internationella kontakter då vi styr ett område där ett flertal dotterbolag ingår.
Eftersom tjänsten är nyinrättad finns stora möjligheter tillvidareut- veckling inom områdena administration/teknik.
Du bör ha en bakgrund med ekonomi/administration gärnakombinerat med teknik och vara intresserad av vidareutveckling ien global miljö. Goda kunskaper i engelska är ett
krav ocherfarenhet från arbete med Excel är ett plus. Du bör
vara van attta ansvar och arbeta självständigt samt ha en
kundorienterad ochutåtriktad läggning.

SEKRETERARE

Ericsson Microwave Systems AB, Kista
Försvarskommunikation

TEKNIKADMINISTRATÖR

Ericsson Telecom AB
Anna Henricsson
125 25 Stockholm

Det nybildade Local Design Centret (KS/ETX/XK) i Karlstad
har fått Primeansvar för INområdet. Funktionen provisioning
management med Mikael Nordlander som chef behöver nu
förstärka med en ny tjänst som PRIME ADMINISTRATÖR.
Arbetsuppgiften Resursplanering för IN området. Skicka
ut direktiv, sammanställa data. Budgetuppföljning, upprätta

Kontakta: Mikael Nordlander, 8633430
ellerMarianneOhlson, Personal, 8633182. Ans. senast
951110 till: Marianne Ohlson, KS/ETX/XK/H.

Här hittar Du jobben:
ADB
ADMINISTRATION
EKONOMI & FINANS
INKÖP
KVALITET
MARKNAD
PERSONAL
PLANERING
PRODUKTLEDNING
PRODUKTION
PROJEKT
TEKNIK
UTBILDNING
DIVERSE
INTERNATIONELLT

Information om annons-införande: Ring 08-719 2814.
MEMO: LME.LMEJOB Nästa utgåva: 6 december.
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Tllllimlrttebotaget LM Ericsson. Tetetonplan

SEKRETERARE
- ERICSSON LEGAL SERVICES
Vi är en supportenhet inom LME som fungerar som en intern advokatbyrå och biträder Ericssonbolag inom framför
allt affärsområdena BX och BZ. Enheten finns placerad vid
Telefonolan (HF) och bestar för närvarande av sju jurister
och tre sekreterarevarav en är vikarie och en ansvarar för
fullmaktsverksamheten inom koncernen. Det är ingen överdrift att säga att stämningen på enheten är mycket god. Vi
söker nu en ordinarie sekreterare till den tjänst som sköts
av vår vikarie.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir utskrifter av brev,
avtal och annan dokumentation på Microsoft Word.
Dessutom är ambitionen att Du skall få visst specialansvar
för andra arbetsuppgifter. Till detta kommer sedvanliga sekreterargöromål som exempelvis telefonpassning och hantering avreseräkningar.Som person är Du noggrann, positiv
och tycker om att ge service. Mycket goda kunskaper i engelska och ordbehandling år ett krav.
Kontakta: Richard Fleetwood, 08-7192118 eller Barbro
Cucarano. 08-7192988. Ans. senast 951115 till:
HF/LME/P Cecilia Walman.
Ericsson Telecom AB, Karlstad

SEKRETERARE
TILL LOCAL DESIGN CENTER
Till den nybildade funktionen finance & Administration söker vi en sekreterare som förutom sedvanliga sekreteraruppgifter kommer att arbeta med följande arbetsuppgifter
Ekonomiuppgifter och fakturakontroll, månadsrapportering
(PLUTO+ lönekontor), uppdragsnummerhantering, 8TA,
sammanställning av reseräkningar, dokumentregistrering
och arkivering av enhets- dokument, lokalfrågor, inköp,
handhavande av kontorsförråd, personaladministration
samt mötes- och konferensarrangemang.

_

ovision 2100 TCO

Ergovision 1080 TCO

• 21" Diamondtron (Mitsubishis
Trinitronvariant)
• 0,30 mm AG (Aperture Grille)
• Upptill 1600x1200 i 72Hz
• TCO 92 godkänd
• OSD (On Screen Display)
• Dubbla ingångar (BNC och D-sub)
• "Bäst i test** i PC World

• 20" bildrör (konventionellt)
• 0.28 mm dot-pitch
• U p p t i l l 1280x1024 i 76Hz
• TCO 92 godkänd
• Mycket bra pris/prestanda
• "Bäst i test" i Mikrodatorn

Ergovision 880 TCO

Ergovision 580 +TCO

•
•
•
•

• 15" FST
• U p p t i l l 1280x1024 i 60Hz
• TCO 92 godkänd
• Nytt bildrör (Agras) ger överlägsen
skärpa

Vi söker dig som är öppen och serviceminded, initiativrik
och gillar att planera och arbeta självständigt. Samtidigt
måste du vara flexibel och ha lått att samarbeta med andra
människor. Du skall ha några års erfarenhet av arbete som
sekreterare/admini- stration, med goda kunskaper i svenska och engelska och vana från att arbeta i PC-miljö. Har du
dessutom en önskan att vidareutveck- las, ta ansvar och allmänt vara något av en "fixare'tror vi att du är den råtta för
jobbet.
Kontakta: Britt Fredriksson, chef för XK/A, 0548633521
eller Marianne Ohlson, Personal. Ans. senast 951110 till:
Marianne Ohlson, KS/ETX/XK/H.
Ericsson Telecom AB
Operationsenheten söker 2 personer med stordatorvana i bl
a DOR/CEOR och kunskaper om PC-program i Officepaketet
för att jobba med

ORDERHANTERING
OCH ADMINISTRATION
Arbetet innebär att ansvara för handläggningen av en erhållen beställning genom hela orderprocessen. Här ingår bl a
följande steg: Orderregistrering i ETX s stordatorsystem
DOR/CEOR, upprättande av intern arbetsorter, avropserkännande till kund med hjälp av BTSO, skicka orterfiter mot
fabrik eller Distributions Center, leveransbevaka och (everansbeordra samt fakturera.
Därutöver ingår följande uppgifter Uppföljning och vård
av orderbok, vård av ETX/X's lagerpackat gods på
Centrallagret samt registrering och handläggning av orderinformation för olika mätningar. Din placering blir i
Nynäshamn alt Ärstadal.
Kontakta: Göran Karlsson, 08-52062508, memo: ETX.ETXKARO eller Gun-Britt Hellström, Personal, 08-52062485,
ETX.ETXGBHE. Ans. senast 951128 bil NY/ETX/X/NAR.

EKONOMI & FINANS
KI/ERA/EK-Ericsson Rad» Systems AB

MEDARBETARE
TILL BOKSLUTSENHETEN
Enheten ingår i ERA:s ledningsfunktion Finans och Bokslut
och bestar av 11 personer. Vi ansvarar för bokslut prognoser, budgetprocess, ekonomi- modell, skatter, deklarationer, försäkringar och statistik för ERA och ECS. Enheten
fungerar också som experbnstens inom nämnda områden.
Arbetet ger möjlighet att se helheten, de ekonomiska flödena och sambanden i företagen och vidare inom koncernen. Kontaktytorna är många: inom ekonomienheten, till affärsenheter fabriker och bil ledningsfunktioner för affärsområdet
torts.

17" FST (plant bildrör)
Upptill 1280x1024 i 60Hz
TCO 92 godkänd
Mest sålda 17 tummaren (TCO 92)
i Sverige?

Crystalvision 100
• 9.4" TFT LCD bildskärm
• 4.096 färger
• Analog ingång (kräver inget
special kort)
• Finns i världens största LCD installation. Snart på alla apotek i Sverige
• Bäst i test i PC World
• Finns även i dualscan, mono, 10.4",
industrivarianter, touch etc.

TAX/YN
Taxan Europe Ltd
Ulvsundavägen 181, 161 30 Bromma
Tel. 08-98 27 30. Fax 08-28 21 07.
e-mail:taxan@algonet.se

Distr. Ericsson Computer Products
För information ring
Norell Invest AB
Stockholm 08-626 68 10
Göteborg 031-29 21 50
Malmö
040-49 22 20
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Beroende pä intresse och bakgrund finns möjligheter att
arbeta med de flesta av vara ansvarsområden, med planerad rotation dem emellan.
Du bör ha ekonomisk högskoleutbildning och erfarenhet
frän boksluts- och budgetarbete. Du bör ha PC-vana. Kan
Du koncernens rapporteringssystem FIRE är det en stor fördel.

and/or risk management field. International experience to
the degree where differencies in cultures and business
practices are readily understood. Computer literate. Your
English is excellent Fluent Swedish is not a must but an
advantage. Any other language that is inportant to Ericsson,
is a plus. You also have a good learning capacity, hardworking, flexible, creative, service minded, easy to work with.

Kontakta: Anders Beckius, ERA/EKC, tel 0 8 / 7 5 7 1 7 4 1 ,
memoKJ ERABECK eller personalansvarig Eva Hallberg
BR/IH, tel 0 8 / 4 0 4 2 3 8 1 , memoid ERAEVKG. Ansökan till
KI/ERA/I/US MayBritt Larsson.

Contact Claes Mårtensson, 08-7198815, memo: LMECLA.
Appl. not later than November 3 0 , 1 9 9 5 to:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson HF/LME/P Cecilia
Walman. 126 25 Stockholm or by memo. LMECWAL

Customer Delivery Center, Huddkige

Ericsson Radio System AB, Kista

EKONOM

EKONOM

Vi är enhet inom CDC-AXE som fysiskt samordnar och kundanpassar AXE leveranser mot vara marknader. Vi behöver
nu förstärkning med en ekonom till enheten.
Dina arbetsuppgifter kommer att bli varierande och omfatta det mesta inom ekonomiarbetet som t ex ansvar för
budget och estimatprocessen, analys, sammanställning
och redovisning av utfall samt fakturering mot ETX externa
kunder.

Ditt arbete kommer att bestå av att förse produktledningen
med ekonomisk information och lönsamhetsanalyser, budget och löpande prognoser i syfte att uppfylla lönsamhetsmålen. Du ska bidra och medverka i framtagandet av lönsamhetskalkyler för utveckling av nya basstationsprodukter.
Att utveckla nya metoder för analys och estimering av lönsamheten hos vara produkter är andra utmaningar i arbetet. Du ska även självständigt initiera och driva förbättringsarbete inom hela enheten med syfte att tydliggöra och
påverkade faktorer som styr lönsamheten i vira basstationsprodukter. Vidare ingår kunskapsöverföring av Din
kompetens till övriga intressenter i vår organisation.

Vi ser att du tidigare arbetat med ekonomi och kan Excel
och ETX s ekonomisystem, du bör även ha god kännedom
om FPSnjtfallsmätning, statistikkonton och PIA samt att du
är intresserad av att utveckla vår ekonomifunktion inom enheten.
Du har minst gymnasieekonom kompetens i botten.
Dina personliga egenskaper bör vara självständighet,
analytisk och förmåga att hålla många bollar i luften.
Kontakta: Jyri Lönnström 08-719 8002, ETXS.ETXJYR
Monika Laurell 08-7191987, ETXS.ETXMOEL Kristina
Wallenberg 08-719 2311, personalavd ETXS.ETXKRWA
KI/ERA/EFR Enheten för finansfrågor

Arbetet ställer krav på din förmåga att samarbeta i grupp
samt din drivkraft att nå uppsatta mål. Du är entusiasmerande och har lätt för att nå ut och förankra Dina idéer och
förslag. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av tidigare arbetet i en utvecklingsorganisation. Du är civilekonom eller
motsvarande med intresse för teknik.
Kontakta: Jan-Erik Stjemvall, 08-7572042 eller Per
Andersson, 0 8 4 0 4 5 9 9 6 . Ans. till: Ericsson Radio Systems
AB, 164 80 Stockholm. Irrt: KI/ERA/LR/HS la Pettersson.

FINANCIAL CONTROLLERS
Enheten för finansfrågor ERA/EF ingår i ERA:s ledningsfunktion Finans och Bokslut. VI ansvarar bla för -Ekonomisk och
finansiell rapportering för bolagen ERA och ECS. -Att säkerställa en effektiv finans förvaltning genom att optimera företagens betalningsflöden och därmed minimera de finansiella riskerna. -Att öka kunskapen om företagets finansmodell
genom kvalitativ informationsspridning och utbildning.
Vi behöver nu utöka vår verksamhet med ytterligare två
kvalificerade controllers.
Tjänst 1'Du aren redovisningsintiktad civilekonom med
flerårig erfarenhet från internationellt ekonomiarbete och är
en aktiv data- användare. Du har stort intresse av att medverka i affärs- flödet och är van vid att arbeta i team. Du behärska engelska i tal och skrift.
Tjänst 2 Du är civilekonom med några års erfarenhet
från kvalificerat internationellt ekonomiarbete. Kunskaper i
Excel behövs. Du har erfarenhet av finansiella instrument
samt cash flow analyser, god samarbetsförmåga och behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta: Gun-Britt Lundberg tel. 0 8 / 7570503, memo
ERA.GBL eller Ingegerd Ericsson-Lindgren tel.
08/7573660, memo ERA.IEL Ansökan till: KI/ERA/I/US
May-Britt Larsson.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Corportate Risk
Management, Telefonplan

ASSISTANT RISK MANAGER
We are offering an exciting job in an international environment and with good personal development potential.
This function reports to the Corporate Risk Manager
LME/DRM. Corporate Risk Managemnt is a part of
Corporate Treasury, LME/DR.
Assisting the Corporate Risk Manager with risk analyses, loss control and insurance purchasing for the group
by:
- Collection and Sharing Information - Answering questions from within Ericsson and from suppliers - Cooperation
with Ericsson Insurance Services, LME/S in Dublin
We are looking for a person who is a good communicator
and good at selling ideas. You have between 1 - 3 years
work experience either in Ericsson or in the insurance

INKÖP
Ericsson Components AB.Microelectronic Access
Devices.lnköp.Kista

ASSISTENTINKÖPSADMINISTRATION, 50 %
Vi söker en medarbetare till vår inköpsavdelning, som kan
ta hand om vår inköpsadministration.
Arbetet innebär Administration och arkivering av kommersiella handlingar som orderavtal och kontrakt
Korrespondens på engelska och svenska Allmänna kontorsgöromål som administration, arkivering, telefon- passning,
resebokningar m m.
Vi söker Dig som har ekonomisk/administrativ utbildning
på gymnasienivå, som har PC-vana och kan MS Word och
behärskar engelska i tal och skrift. VI söker dig som är van
administratör.noggrann och resultat- inriktad, samt utåtriktad.
Kontakta: Hans Äsbrink, tel 0 8 / 7 5 7 48 36 eller Maria
Palmskog, personalavdelningen, tel 0 8 / 7 5 7 54 30 för närmare upplysningar. Ansökan, märkt Inköpsadministration
med meritförteckning sänder Du omgående till Ericsson
Components AB, M/PA Sofia Stolte, 164 8 1
Kista-Stockholm.
KI/RSA/P/UJ Ericsson Radio Access AB, produktionsenheten

INKÖPARE/
LEVERANTÖRSUTVECKLARE
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 aktivt att driva förbättringsprogram LSP (leverantörs säkring program) och kompetensutvecklingsprojekt internt och externt. Du kommer att förmedla våra inköpsvolymer på kort och lång sikt samt delta i samord-

ningsteam inom affärsområde BR. Du kommer också att göra leverantörsbedömningar / leverantörs- värderingar samt
delta i tvärfunktionella samarbetsteam. Du kommer också
att föra årsvisa förhandlingar med våra leverantörer.
Du är civilingenjör alternativt har 4-årigt tekniskt gymnasium eller motsvarande. Du har utbildning inom inköpsområdet (t ex Silf. IHM) samt goda kunskaper i engelska. Du
har bred erfarenhet av inköpsarbete.
Du är analytisk, samarbetsvillig och har god förmåga att
utbilda andra. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och i
skrift
Lennart Bergqvist, tel 0 8 4 0 4 22 07, eller
Anna-Greta Eriksson, personal, tel 404 5369. Ansökan till
Ericsson Rad» Access AB, Box 1 1 , 1 6 4 93 STOCKHOLM.
Internt KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren
Kl/RSA/P/LU Ericsson Radio Access AB

INKÖPARE • PRODUKTIONSENHETEN
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennåra produkter och transmissions-system för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.
Den kraftiga expansionen inom företaget har medfört att
investeringar och omkostnadsköp ökat i omfattning. Vi måste nu förstärka vårt inköp med en erfaren inköpare vars
uppgift blir att bygga upp och förädla vårt sätt att göra dessa upphandlingar. Du ansvarar för samarbetet med de interna uppdragsgivarna och de externa leverantörerna och leder den kommersiella affärs- processen. Mycket av detta
arbete bedrivs i tvärfunktionella team där du är den drivande kraften. Arbetet medför stora kontaktytor mot kollegor inom Ericsson och externa leverantörer.

Vi tror att du som söker detta arbete i grunden har erfarenhet från planering och/eller inköp. Dina kunskaper i engelska är goda. Vi tror att du är målinriktad och flexibel då
detta behövs i vår snabba förändringstakt
Kontakta: Göran Svahn. Produktenhetschef, 0498-26 0 4
09 eller Camilla Regen, Personal, 0498-26 05 57. Ans. till
VY/ERA/PV/H Camilla Regen senast 951120.

KVALITET
Ericsson Radio System AB, Visby

KVALITETSCONTROLLER
Produktenhet Radiobas söker kvalitetscontroller. då vår nuvarande lämnar oss för en ny utmaning. VI söker nu en ny
medarbetare väl insatt i kvalificerat kvalitetsarbete.
Radiobasenheten tillverkar analoga radiobasstationer för
amerikansk och europeisk standard (Amps och Tacs).Vi är
f.n. ca 250 medarbetare och omsätter runt 400 msek.
Du som söker bör ha utbildning i kvalitetsteknik pä högskolenivå samt någon erfarenhet från arbete med kvalitetsfrågor. Har du erfarenhet av någon ledande befattning är
detta ett plus.
Du kommer att ansvara för enhetens kvalitetssäkringsarbete. Du måste ha god samarbetsförmåga samt förmåga
att dela med dig av dina kunskaper i kvalitetsteknik. Du
kommer att vara "motor" i vårt ständiga förbättringsarbete
som pågår på bred front inom enheten. Som Q-controller
ansvarar du även för kvalitetsberedning av enhetens verksamhetssystem. Du kommer också vara vår kontaktman i
kvalitetsfrågor, medverka vid kravtolkning samt sköta enhetens dispenshantering.

Du bör vara civilingenjör/ekonom eller ha teknisk gymnasie- utbildning samt ha utbildning inom inköpsområdet (t ex
IHM, Silf). Du bör ha flera års erfarenhet av inköp.

Arbetsuppgiften kräver förmåga att bygga upp ett brett
kontaktnät, samt att du har känsla för företagets anseende
och för kundemas krav. Kunskaper i engelska språket är en
förutsättning.

Arbetet ställer öga krav på initiativförmåga, drivkraft och
god analytisk förmåga.

Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete i
ett väl fungerande team.

Kontakta: Lennart Bergqvist, tel 0 8 4 0 4 22 07, eller
AnnaGreta Eriksson, personal, tel 404 5369. Ansökan till
Ericsson Radio Access AB, Box 1 1 , 1 6 4 93 STOCKHOLM.
Internt KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren

Kontakta: Holger Lange 0498-260369 eller Roland
Jansson 0498-260476. Ansökan till Ericsson Radio System
AB, Personal, Box 1 0 5 3 , 6 2 1 2 1 Visby. Irrt VY/ERA/PV/H
Susanne Linell
Ericsson Telecom AB i Norrköping

Ericsson Radio Systems AB, Kumla

KVALITETSSÄKRING
INKÖPARE
Som inköpare kommer Du att svara för kontakten med några av våra leverantörer. Vår inköpsavdelning består idag av
tre personer men vi skulle behöva utöka den med ytterligare en medarbetare för att ännu bättre kunna svara upp mot
våra kunders krav.
Du kommer att arbeta med inköp av mönsterkort från våra leverantörer, som mestadels finns i icke EU-länder. VI är
sammanhållande för inköp, teknik och kvalitetsutbyte mot
dessa. I arbetet ingår också leveransprecisionsuppföljning,
avtal, rating, reklamationer och marknadsundersökningar.
Du skall ha högskoleexamen med teknisk/ekonomisk inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat
sätt. Du skall också ha flerårig erfarenhet av inköpsarbete
och vi förutsätter att Du har goda kunskaper i engelska. Vi
söker Dig som är analytisk, stresstålig x h van vid att arbeta självständigt. Initiativ- förmåga och förmåga att knyta goda kontakter är meriterande.
Kontakta: Kenneth Kjellström, 019-584433. Ans.märkt
"Inköpare' till: Ericsson Radio Systems AB, Att. Peter Ehn,
Box 9 0 2 , 6 9 2 29 Kumla.

ETX/FS svarar för kvalitetsäkringen av inköpta komponenter
för ETX räkning.
Arbetsuppgifterna innebär att utveckla samarbetet med
ett flertal leverantörer och integrera dessa i vår kvalitetssäkringsrutin. Du kommer att utgöra en viktig länk för kvalitetsstyrning av IC. Du kommer även att bedriva kvalitetsförbåttringsprogram med leverantörerna. Inom ETX kommer du
att följa upp komponentkvalitet i "Production Quality
Teams" tillsammans med produktionen.
DIN BAKGRUND: Du har högskole- eller universtitsutibildning inom elektronik el logistik/kvalitet eller motsvarande
erfarenhet. Du är också målmedveten, dynamisk och strukturerad samt har förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat. Du har efarenhet från kvalitetsarbete och av IC-leverantörer. Naturligtvis behärskar du svenska och engelska i
tal och skrift.
Kontakta: Tommy Lind, ETX.ETXTLND, tel 8 6 1 7 0 3 4 .
Ansökan senast 25 november 1995 till IN/ETX/SG/NP
Tove Hansson, ETXS.ETXTEHA. tel 8 6 1 1 0 1 5
KI/ECS/S/XQ - Ericsson Mobile Communications AB.
Sverige

Ericsson Radio Systems AB, Visbyfabriken

KVALITETSANSVARIG
LEVERANTÖRSPLANERARE
till produktenheten Ytmontering
Inom denna verksamhet kommer du att arbeta intensivt
med inköp och med våra leverantörer. Arbetsuppgifter som
förekommer är bi a att: Arbeta med kassationsfaktorer,
handha prognoser, arbeta med inventeringsdifferenser, vårda säkerhetslagret ha daglig leverantörskontakt, att arbeta
med uppföljning samt att vårda avropsplanen.

Ericsson Mobile Communications AB, Sverige arbetar med
försäljning service och installation av Ericssons mobila radioprodukter för privata och publika nät vid åtta egna filialer
och ett flertal återförsäljare. Huvudkontoret ligger i Kista.
Som kvalitetsansvarig hos oss kommer Ditt arbete huvudsakligen innebära att:
- Genom granskning identifiera, värdera och rapportera
kvalitetsbrister- Föreslå förbättringar inom enheterna -

ÖPPNA DATASKOLAN
EFFEKTIVARE AFFÄRSMANNASKAP
Utveckla t och dina medarbetares affarsmannaskap samtidigt som ni
tränar engelska!
LM Ericsson Data AB, Öppna Dataskolan vidareutvecklar sin verksamhet och inför
nu interaktiva multimediastödda kurser i ämnet Affårsmannskap, tio olika titlar.
Ring Öppna Dataskolan tel 08-726 27 43 eller memo: EDT.EDTBOK AT.

Öppna Dataskolan är LM Ericsson Data ABs enhet för datautbildning. Vi
utbildar personal från Ericssonkoncernen och från externa bolag. Vi har
utbildningslokaler både i Västberga och Kista.
ERICSSON

$

JOBB-NYTT
Planera och genomföra kvalitetsrevisioner - Angeriktlinjeri
frågor rörande ledningens och myndigheters krav på kvalitet
- Följa upp kvalitetskrav mot vara underleverantörerMedverka till att enhetemas kvalitetssystem är dokumenterade, effektiva och lämpliga för verksamheten - Oriva/deltaga i förtättringsprpjekt
Du bör ha kunskap/erfarenhet av kvalitetssystem,
IS09000 och förbättringsarbete. Det är viktigt att Du har
förmåga att kartlägga och analysera processer, kan arbeta
självständigt och är drivande, strukturerad och metodisk.
Kontakta: ECS/SC Bengt Bergvall, tel: 08-76414 28 eller
ECS/S/HC Lena Andersson, tel: 08-757 20 58. Ansökan
skickas till; KI/ECS/S/HA Alice Johansson

ledning Vi vänder oss bil Dig som har goda kunskaper i AXE
och angrän- sande produkter och telecom standards.
Erfarenhet från motsvarande verksamhet liksom kännedom
om Telias veriisamhet och inriktning är givetvis meriterande. Har Du också arbetat med projektledning av marknadseller utvecklingsprojekt är det en fördel.
Kontakta: Mats Pettersson Valdemar Dyrdak Anders Åkerman NY/ETX/X/NNX NY/ETX/X/NNX NY/ETX/X/NNX tel.
08-52062270 08-52063708 08-52062477 Memo:
ETX.ETXMGPN ETX.ETXWDYR ETX.ETXANAK Din ansökan
skickar Du bil MG/ETX/X/NAR, Britt Paju, tel. 08-7195600,
senast 1995-11-30
Business Unit Broadband Network Systems

Ericsson Radio Access AB. Kista

MARKNADSKOMMUNIKATIONSCHEF
KVALITETSINGENJÖR
-TEKNIKENHETEN
Du kommer att ingå i kvalitetsstaben och ansvara för funktionen kvalitetssökning och kvalitetsstöd. Du skall självständigt planera och leda interna processprojekt- och systemrevisioner. Du utarbetar månads- och kvartalsrapporter
gällande kvalitets- läget och utformar rutiner avseende verksamhetssystemet. Du medverkar vid utarbetande och genomförande av företagets förbättringsprogram.
Du är civil- alternativt gymnasieingenjör med lämplig
praktik. Du har arbetat med kvalitetsstyrning helst som revisor av valitetsstymingssystem. Du är van att självständigt
utarbeta instruktioner och rapporter. Du är också van att arbeta med PC/Word, EXCEL.
Du har lätt för att samarbeta, skapa goda kontakter
samt är diplomatisk. Du ha god stilistisk förmåga och utpräglat ordningssinne.
Kontakta: Börje Finnerman, 08-7573021 eller Anky
Planstedt, Personal, 08-7571575. Ans. till: Ericsson Radio
Access AB, Box 11,164 93 Stockholm. Int: KI/RSA/HPS
Kerstin Malmgren.
Ericsson Telecom Sverige (MMU Telia)
Vi är drygt 400 anställda som säljer och installerar systemlös- ningar samt ger driftstöd för telekommunikationsnät till
Telia AB.
Vår marknadsenhet på 13 personer i Nynäshamn som
arbetar med marknadsföring, försäljning och operativ produktledning inom AXE- området vill vi nu förstärka med ett
antal

MEDARBETARE MED ANSVAR FÖR
KUNDKRAVSHANDTERING.
Arbetsuppgifterna omfattar hantering av Telias krav och önskemål beträffande ny funktionalitet, förändringar och tillägg. Detta innebär att utifrån inkomna kundkrav: Analysera, planera och resurssäkra insatser för att på bästa möjliga sätt tillgodose kundens behov. - Att diskutera och
föreslå lösningar med såväl kund som utveck- lande enhet
internt inom Ericsson. - Att utforma offerter /offertunderiag.
- Att kontinuerligt följa upp och driva kravverksamheten inom enheten samt vara kontaktperson mot lokal produktledning.
Vi vänder oss till Dig som har goda kunskaper i AXE och
angrän- sande produkter och telecom standards. Erfarenhet
från motsvarande verksamhet, liksom kännedom om Telias
verksamhet och inriktning är givetvis meriterande. Har Du
också arbetat med projektledning av marknads- eller utvecklingsprojekt är det en fördel.
Kontakta: Mats Pettersson, 08-52062270, memo.
ETX.ETXMGPN, Valdemar Dyrdak, 08-52063708, ETX.ETXWDYR eller Anders Åkerman, 08-520624777, ETX.ETXANAK.
Ans. senast 951110 till: MG/ETX/X/NAR, Britt Paju.

MARKNAD
NY/ETX/X/NNX Ericsson Telecom Sverige

MEDARBETARE MED
ANSVAR FÖR KUNDHANTERING
Ericsson Telecom Sverige, som består av drygt 400 anställda, säljer och installerar systemlösningar samt ger driftstöd
för telekommunikationsnät till Telia AB
Till vår marknadsenhet på 13 personer i Nynäshamn
som arbetar med marknadsföring, försäljning och operativ
produktledning inom AXE- området vill vt nu förstärka med
ett antal medarbetare med ansvar för kundkravshantering.
Arbetsuppgifterna omfattar hantering av Telias krav och
önskemål beträffande ny funktionalitet, förändringar och tillägg. Detta innebär att utifrån inkomna kundkrav:
- analysera, planera och resurssäkra insatser för att på
bästa möjliga sätt tillgodose kundens behov
- att diskutera och föreslå lösningar med såväl kund som
utveck- lande enhet internt inom Ericsson
- att utforma offerter/offertunderiag
- att-kontinuerligt följa upp och driva kravverksamheten
inom enheten samt vara kontaktperson mot lokal produk-

Ericssons affärsenhet bredbandssystem leder vägen in i
framtidens informationssamhälle. Vår vision är att underlätta skapandet av den nya generationens globala nätverk. Vår
utmaning är att göra Ericsson lika framgångsrik inom bredband som vi idag är inom smalband. Vi arbetar med totala
nätlösningar som innehåller produktområdena bredband-,
transport-, access och drift- och underhållssystem.
Vi söker en marknadskommunikationsschef som ska ansvara för affärsenhetens övergripande marknadskommunikation och leda en grupp marknadskommunikatörer inom
vår marknadsorganisation i Kungens Kurva.
I praktiken innebär det:
* att skapa övergripande budskap för affärsenheten
* att ansvara för mässor, utställningar, IP, övergripande
broschyrer och annonsering
* att koordinera produktinformationen inom enheten och
ge den ett enhetligt utseende
Vi söker dig som:
» år en erfaren chef och självständig kommunikatör med
god kunskap om telekommunikation
* år van att initiera, prioritera, driva och följa upp aktiviteter
* uttrycker dig väl på både svenska och engelska, muntligt som skriftligt
* är van att välja och förhandla med externa konsulter
och leverantörer.
Kontakta: Åke Raushagen, KX1/ETX/B/MM, ETXT.ETXRAUS, Tel: 9 4101; Helena Liden, KK/ETX/B/I, Solutions
Marketing Communications ETXT.ETXLNH, Tel: 9 3191,
Cathrine Vincenti, KK/ETX/B/H Human Resources
ETXT.ETXCVI,Tel:90043
Ericsson Telecom AB, Marketing Asia & Pacific,
Tetefonplan

PRODUCT MARKETING
- MIDDLE EAST
Join a proactive, multi-national team in a rapidly changing
environment! The emphasis is on customer awareness,
technical skill and an ability to communicate. Promotion or
an even better job after two-three years is the norm. Our
current team is very experienced.
You will have an opportunity to work with the complete
Switching and Network Systems product range, although some specialisation is expected. Two vacancies exist in
Stockholm, one in United Arab Emirates.
Education on a University level is required. Fluency in
Arabic will impress but is not essential.
Contacts: Patrick Duffy, 08-7190502, Memo ETX.ETXDUF
or Ann Jingklev, 0*71983404, Memo ETX.ETXANN
Ericsson Components AB, Energy Systems Division,
Kungens Kurva

PRODUKTANSVARIG - CENTRALA
ÖVERVAKNINGSENHETER
För att kunna hjälpa teleoperatörer att spara kostnader och
kontrollera sina energisystem bättre utvecklar vi dator- baserade övervakningssystem. Systemen möjliggör en centraliserad övervakning och ett effektivare underhålls- arbete.
Vi söker dig som aktivt vill delta i en expaniv verksamhet
och som önskar ta ett produktansvar för våra centrala övervakningsenheter, inklusive ECU, CSU, PCU etc. Dessa enheter övervakar och styr kraftsystem samt i vissa fall kyla
och värme. De består av ett egenutvecklat dator- kort med
mjukvara.
I arbetsuppgifterna ingår att vara ansvarig för tekniska
krav och kravspecifikationer, planera både produkters inoch utfasning såväl som förvaltning. Du stödjer även var försäljningsenhet med SP-material, offertunderiag m m. I arbetet ingår såväl kontakter med våra enheter som utvecklar
strömförsörjningssystem som med andra Ericssorvbolag.
Du har erfarenhet av marknadsföring och/eller konstruktion av tekniska systemprodukter, gärna av AXE, RBS eller
energisystem. Du har även examen från data- teknisk eller
elektroteknisk linje vid högskola/universitet, gärna med påbyggnad inom marknadsföring eller liknande. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Kontakten nr 18 1995

Kontakta: Lars Selberg, tfn 08-7216120, memo EKA.EKALAS, eller Anette Spångberg, personal, tfn 08-7217461,
memo EKA.EKAAJ0.

PERSONAL
Kl ERA F L Ericsson Radio Systems AB

LÖNEADMINISTRATÖR
Funktionen Lönesupport ingår i serviceenheten General
Services som erbjuder tjänster/service till Ericssonbolag i
Kista. Vår verksamhet växer kraftigt vilket påverkar lönefunktionen som idag är ca 15 medarbetare.
Vi söker nu ytterligare en löneadministratör.
Arbetsuppgifterna innefattar alla sedvanliga lönefrågor såsom inrapportering av lönematerial, kontroll av lönekömingar och justeringar.
Vi arbetar med ett stordatorbaserat lönesystem via bildskärm. I arbetsuppgifterna ingår också information bil nyanställda om avtal, rutiner och förmåner samt mycket interna
och externa kontakter.
Du som söker måste vara positiv och utåtriktad med hög
egen integritet. Noggrannhet och sifferkånsla är en förutsättning. Har Du dessutom erfarenhet av löne- eller personaladministrativt arbete samt PC-vana (Exel.Word) är det en
fördel.
Kontakta: Carl-Johan Dyverfeldt, tel. 08-757 0104.
Ansökan skickas till: KI/ERA/F/HS Cecilia Tiefensee
KI/ERA/LZ/HR Ericsson Radio Systems AB
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PLANERING
Ericsson Components AB, Energy Systems Division,
Kungens Kurva

PRODUKTANSVARIG - CENTRALA
ÖVERVAKNINGSENHETER
För att kunna hjälpa teleoperatörer att spara kostnader och
kontrollera sina energisystem bättre utvecklar vi dator- baserade övervakningssystem. Systemen möjliggör en centraliserad övervakning och ett effektivare underhålls- arbete.
Vi söker dig som aktivt vill delta i en expansiv verksamhet och som önskar ta ett produktansvar för våra centrala
övervakningsenheter, inklusive ECU, CSU, PCU etc. Dessa
enheter övervakar och styr kraftsystem samt i vissa fall kyla
och värme. De består av ett egenutvecklat datorkort med
mjukvara. I arbetsuppgifterna ingår att vara ansvarig för tekniska krav och kravspecifikationer, planera både produkters
in- och utfasning såväl som förvaltning. Du stödjer även vår
försäljningsenhet med SP-material, offertunderiag m m. I arbetet ingår såväl kontakter med våra enheter som utvecklar
strömförsörj- ningssystem som med andra Ericsson-bolag.
Du har erfarenhet av marknadsföring och/eller konstruktion av tekniska systemprodukter, gåma av AXE, RBS eller
energisystem. Du har även examen från datateknisk eller
elektroteknisk linje vid högskola/universitet, gärna med påbyggnad inom marknadsföring eller liknande. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Kontakta: Lars Selberg, 08-7216120, memo: EKA.EKALAS
eller Anette Spångberg, Personal, 08-7217461, EKA.EKAAJO.

HUMAN RESOURCE COORDINATOR
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Vi håller inom RMOG på att bygga upp en resursförmedling(Support Resource Agency) för att stödja våra interna
kunder, bolagen 'world wide" med personalresurser inom
området operabons. Vi behöver nu förstärka vårt team med
ytterligare en resurskoordinator med känsla för administration.Vi befinner oss i ett uppstartsskede varför dina nya
idéer och problemlösningsförmåga kommer väl till pass.
Du kommer genom ett stort nätverk,som du delvis själv
är med och skapar, att inventera och förmedla personalresurser till olika bolag i hela världen.
Du måste därför ha lätt för att ta nya kontakter och vara
resultat orienterad samtidigtsom du bör ha känsla för administrativa lösningar för att bygga upp vårt personal och uppdragsregister och ansvara för att det håller hög kvalitet mot
beställare/kund.
Kontakta: Lars Änder, 084045252, memo: ERALSAR eller
Thomas Eriksson 084045251, memo: ERATSEN. Ansökan
till: Towa Raak, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/LZ/HS, 164 80 Stockholm
Ericsson Components AB, Energy Systems Division,
Kunges Kurva

PERSONALADMINISTRATÖR
VI behöver förstärka vår personalenhet med en personaladministratör med intresse för administrativa arbetsuppgifter
med tyngdpunkt på statistik o dyl. I arbetsuppgifterna ingår
bl a att ta fram, analysera samt sammanställa statistik, vara personaladministrativt sammanhållande inom divisionen
och driva verksamhetsutveckling inom personalenheten.
Vi söker dig som har erfarenhet från ovanstående arbetsuppgifter och som har erfarenhet av Ericssons system
inom personal- och löneområdet. Kunskaper i FOCUS är meriterande. Som person är du initiativrik, analytisk, drivande
och har en administrativ förmåga.
Kontakta: Anette Spångberg, tfn 08-721 74 61, memo
EKA.EKAAJO, eller Björn Söderberg, tfn 08-721 7456, memo EKA.EKABUS.
Ericsson Components AB, Energy Systems Division,
Kungens Kurva

PERSONALADMINISTRATÖR
Vi behöver förstärka vår personalenhet med en personaladministratör med intresse för administrativa arbetsuppgifter
med tyngdpunktpå statistik o dyl. I arbetsuppgifterna ingår
bl a att ta fram, analysera samt sammanställa stabstik, vara personaladministrativt sammanhållande inom divisionen
och driva verksamhetsutveckling inom personalenheten.
Vi söker dig som har erfarenhet från ovanstående arbetsuppgifter och som har erfarenhet av Ericssons system
inom personal- och löneområdet. Kunskaper i FOCUS är meriterande. Som person är du initiativrik, analytisk, drivande
och har en administrativ förmåga.
Kontakta: Anette Spångberg,08-7217461, memo.
EKA.EKAAJ0 eller Björn Söderberg, 08-7217456, EKA.EKABUS.

PRODUCT PLANNING
In the Business Unit Japan we are responsible for marketing and business development of Mobile Telephony
Products in the PDC standard, to the biggest mobile telephone operator in Japan, Nippon Telegraph and Telephone
Mobile (NTT-M), which is similar to Sweden s Telia Mobitel.
We are for the moment a small team who works in close
cooperation with our sales company in Japan, our design
department in Mölndal and our factory in Gävle. We have
our office in Kista, Stockholm.
Now we are an established supplier to NTT-M, which is
shown by in- creased number ofrequestsand orders for
new products to improve and develop our customer s mobile telephony business. We will now take the next step to develop our business. As we have our sales company in Japan
and our product development in Mölndal we need to have a
firm grip on the product program in the marketing department. Therefore we will strengthen our product management function with a person for product planning.
You will work with: - Product proposals according to our
customer s request - Ordering of products for development Controlling the progress in development projects - Business
cases - Product structures
If you like to work in a small team you are welcome to
phone us and we can tell you more. We think that you who
are interested should have experience either from design,
product planning or production in the Telecommunication
area. It is preferable if you have experience from Mobile
Telephony. We believe that you should be able to establish
good relations with the different persons and organisations
involved. We dare to promise a good working atmosphere in
a small efficient team.
Contact: Jan Landberger, 08-7572565 or Göran
Pettersson, 08-7575849. Appl. to: Gunilla Åsberg,
KJ/ERA/J/HS, Torshamnsgatan 23, Kista, 164 80
Stockholm.

PRODUKTLEDNING
Ericsson Components AB, Microelectronic Access
Devices, Kista, Moduler och Motstandsnät

PRODUKTIONSCHEF
Vi behöver förstärka vår produktionsverksamhet med en
Produktionschef, som är direkt underställd Business
Center-chefen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgift blir att ansvara för:
Samordning av vår produktionsverksamhet, som omfattar
tre produktionsenheter samt ankomst- materialhantering
och produktionsteknik, totalt drygt 110 medarbetare. Att
fastställda produktionsvolymer nås.
Utveckling av arbetsorganisation och direkt underställda
chefer. Som produktionschef har du budget och resultatansvar.
Den person vi söker skall ha en gedigen erfarenhet från
producerande verksamhet. Erfarenhet med liknande artsetsinnehåll är också en förutsättning.
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i gärna Business Center-chef Marie-Louise
HeUstrorrvGefWert, tel 08/7574471 eller Personalchef Stig
Cederberg. tel 08/757 47 92. Din ansökan, märkt
Produktionschef, med meritförteckning skickar du omgående till Ericsson Components A8, M/PA Sofia Stoltz, 164 81
Kista.
Ericsson Business Networks AB, Applikationsenheten i
Nacka Strand söker

PRODUCT MARKETING MANAGER
Consono - Business PCS
Marknaden för mobilitetslösningar växer snabbt. Consono
innehållertvå kompletterande mobilitetslösningar - Consono
Cordless PBX och Business PCS. Business PCS, som år var
låsning för global företagsmobilitet, omfattar tjänster som
Personligt Nummer och Virtuell anknytning. Business PCS
är ett strategiskt mycket viktigt område där vi kan utnyttja
Ericssons styrka gentemot våra konkurrenter - exempelvis
genom samverkan med Ericsson Radio kring kombinerade
privat/operatörslösningar för mobiltelefonanvändare.
Vi behöver snarast en PRODUCT MARKETING MANAGER
för Business PCS som kommer att arbeta med att vidareutveckla vår lösning kring:
• Personligt nummer * Personlig Assistent * Intelligent
samverkan med cellulära nät
Du kommer att samarbeta med divisionens produktområn (t ex Desktop, Messaging och System & Network
Management), FAs teknik- organisation, BR samt BX för att
säkerställa marknadens bästa tjänsteerbjudande till användare med globala mobilitetsbehov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: * analysera kund- och
marknadsbehov * produktplanera och specificera lösningar
inom ovan nämnda områden * inititera och följa upp projekt
samt produktlönsamhet * utveckla positionering och lösningskoncept
Kvalifikationer: Du har en positiv läggning, har förmåga
att ta egna initiativ och är självgående. Du är van att ta dig
fram via den "informella organisa- tionen samt har * akademisk utbildning med fokus på marknadsföring och teknik
(önskemål ej krav) * erfarenhet av mobil kommunikation, d
v s grundkunskap om teknologier och förståelse för våra
kunders mobilitetsbehov * erfarenhet av: - samarbete med
en produktutvecklings- organisation - kundkontakt inom säljelter serviceorganisation.
Vi förutsätter att du har lätt för att uttrycka dig på ett
säljande sätt på såväl svenska som engelska i tal och
skrift.
Kontakta: Anders Ångström, 08 - 422 32 28,
memo:EBC.EBCAAM om du är intresserad och vill veta mer.
Ansökan: Skickar Du senast fredagen den 8 december till
Lotta Böresson, NA/EBC/FH, tel 20187, memo EBC.EBCLOTA
Ericsson Telecom AB

Network Intelligence Platforms:
PRODUCT MANAGER
We are now 4 times more successful than our closest competitor in Intelligent Networks. We are expanding this strategic Ericsson product area 100% every year. We are now looking for a few highly motivated and competent persons. Do
You want to be globally responsible for platform strategies,
profitability and development? This means that You will penetrate and understand one of the telecom markets most
complex battle fields and take up the fight with competitors,
applying state of the art telecom and computer technology.
You will engage in customer and internal discussions globally.
Our coming generation of products supports fixed/cellular network integration and personal mobility, is based on a
variety of telecom and computer technologies and supports
total solutions outperforming even our existing world leading global application families like UPT and VPN in usability, networking, functionality and management. Do You see
yourself as a product manager leading this exciting field? If
yes then contact:

och värme. De består av ett egenutvecklat datorkort med
mjukvara. I arbetsuppgifterna ingår att vara ansvarig för tekniska krav och kravspecifikationer, planera både produkters
in- och utfasning såväl som förvaltning. Du stödjer även vår
försäljningsenhet med SP-matenal, offertundertag m m. I arbetet ingår såväl kontakter med våra enheter som utvecklar
strörrrförsörj- ningssystem som med andra Ericssonbolag.
Du har erfarenhet av marknadsföring och/eller konstruktion av tekniska systemprodukter, gärna av AXE, RBS eller
energisystem. Du har även examen från datateknisk eller
elektroteknisk linje vid högskola/universitet, gärna med på
byggnad inom marknadsföring eller liknande. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Kontakta: Lars Selberg, 08-7216120, memo: EKA.EKALAS
eller Anette Spångberg. Personal, 08-7217461, EKA.EKAAJO.
Ericsson Mobile Communications AB. Lund

PRODUKTCHEF
Som produktchef tar Du fram produktstrategier, produktkoncept och leder produkten fram till lansering. Du ansvarar
även för att ta fram underlag för investeringar inom produktområdet och för uppföljning av produktemas lönsamhet I
Dina arbetsuppgifter ingår också att förse våra marknadsförare med underlag för en lyckad marknadsintroduktion i
form av produktinformation, prisrekommendationer och säljargumentation.
I Ditt arbete kommer Du, tillsammans med operatörer,
diskutera och få information vad gäller softwareapplikationer och nätverksser- vice. Du kommer att ha ett nära samarbete med Ericsson Radio System för att tillsammas med
dem se till att relevanta applikationer imptementeras i
Ericssons nätverk.
Din bakgrund är civilingenjör med minst 4 års erfarenhet
av telekommunikation och gärna inom tjänstesektorn. Vi förutsätter att Du behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta: Jens Knobe, 046-181211. Ans. till: Ericsson
Mobile Communications AB, Lotta Sundahl, 223 70 Lund.
Ericsson Telecom AB, Business Unit, Broadband Network
Systems
Ericssons affärsenhet Broadband Network Systems leder
vägen in i framtidens informationssamhälle. Vår vision är
att underlätta skapandet av den nya generations globala
nätverk. Vår utmaning är att göra Ericsson lika framgångsrika inom bredband som vi idag är inom smalband. VI arbetar
med totala nätlösningar som inne- håller produktområdena
bredband-, transport-, access och drift- och urtderhållssystem.

PRODUKTLEDARE
- MANAGEMENT SYSTEMS
B/GP ansvarar för produktledning av Management Systems
inom BNS. Det innebär att vi skall aktivt driva produktdefinitions- arbetet, ansvara för produktplaner och produktprogram, ansvara för produktens lönsamhet under dess livscykel, beordra studier och produktutveckling samt stödja offertarbetet.
B/GP behöver utökas med tre personer som skall ansvara för var sin produkt. För att passa för jobbet bör du vara
utåtriktad och flexibel, vara resultatorienterad och strukturerad, vara bra på muntlig och skriftlig engelska, ha jobbat
med produkt- ledning eller marknadsföring samt ha tekniska
baskunskaper inom teleMm-området Har du dessutom erfarenhet från drift av telenät är det ett plus.
Förutom att vi har ett nära samarbete mellan enheterna
inom PL Management Systems så innebär arbetet även
samarbete med övriga enheter inom BU-BNS, våra externa
samarbetspartners och våra kunder som består av teleoperatörerna runt om i världen. Räkna med en del resande både inom och utom landet Arbetet är Stockholms baserat
Kontakta: Lars Y Svensson, 08-7196001, memo:
ETXT.ETXLSN eller Annette Averstad, 08-7198332,
ETXT.ETAVA.

Contact Thomas Larsson, +46 8 719 9062, memo:
ETXT.ETXMASL or Henning Burvall, +46 8 719 6817,
ETXT.ETXHEBU. We prefer applicants with telecom and computer technology experience. Knowledge about mobility concepts or management systems are other fields of interest
We are located at HF/Telefonplan/Stockholm.

KI/RSA/P/TTA Ericsson Radio Access AB

Ericsson Components AB, Energy Systems Division,

BEREDARE - PRODUKTIONSENHETEN

PRODUKTION

MHz), filter och mätteknik. Du har vana från programmering
i C++ och HPVEE och har lätt för att samarbeta.
Kontakta: Timo Kemiläinen, tel 08-757 1601 eller
AnnaGreta Eriksson, personal, tel 08- 404 5369 Ansökan
tiB Ericsson Radio Access AB. Box 11,164 93 STOCKHOLM. Internt KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren
SL/ECA

MONTÖR
till avdelningen för Svetsproduktion i Sundbyberg
Avdelningen för Svetsproduktion bedriver tillverkning av
svets- maskiner för optiska fiber. Största delen av våra
svetsmaskiner exporteras.

Kontakta: Lars A Meurling, tel 08-757 09 93 eller Börje
Blomroos, tel 08-757 08 03 Ansökan skickas till:
KJ/EMW/G/GZ Bim Ahlström

Vi söker nu en montör som kommer att ingå i en målstyrd grupp- organisation, där respektive grupp har ansvar
för produktions- resultat och kvalitet. Arbetsuppgifterna innebär att montera och sluttesta maskiner för svetsning av
optisk fiber. Inom en grupp är arbetet uppdelat i stationer
och varje gruppmedlem skall läras upp på alla stationer för
att gruppen skall fungera så bra som möjligt.

Ericsson Telecom AB, Systems Design and Integration.

Lämplig teoretisk utbildning är 2-årigt tekniskt gymnasium. Du bör vara hemmastadd i PC- och datamiljö.
Erfarenhet av finmeka- niskt arbete är en merit.
Kontakta: produktionschef Lars Karlsson, tel. 764 0798.
DIN ANSÖKAN SKICKAR DU SNARAST TILL SL/ECA/N/AP
EVATRONEUUS.

PROJEKT
KI/ERA/JJ - Ericsson Radio System AB

PROJEKTLEDARE
Ett synnerligen spännande och utmanande jobb med stor
teknisk och administrativ bredd kan vi erbjuda dig med ledarerfarenhet Vi värdesätter särskilt om du har arbetat med
AXE och mjukvaru- eller hårdvaruutveckling.
Du kommer tillsammans med huvudprojektledaren att
ansvara för etablering, utförande och implementering av
större utvecklings- projekt inom CMS 30. Projekten är av typen 'totalprojekt*, dvs de innefattar allt från studier till
roll-out i Japan. Samtliga inom mobiltelefoni existerande
teknikområden finns representerade inom projektet.
Tjänsten inryms inom vårt projektkontor som är en liten
dynamisk linjeorganisation.
För att du ska trivas med oss och med jobbet måste du
ha en utåtriktad läggning, vara försedd med mycket gott omdöme samt tåla stress och vara beredd på en periodvis
mycket hög arbetsinsats. Samtidigt törs vi lova dig en ovanligt utvecklande arbetsmiljö.
Kontakta: Thomas Axelsson, tel 08/757 0887. Skicka din
ansökan till: KI/ERA/J/H Ulrika Kvist
Ericsson Telecom AB >LDC Systems Design and
Integration, TN

ISP COORDINATOR
In Service Performance (ISP) is increasing in importance as
the telecom world market changes rapidly. At BU Switching
and Network Systems there is a focus on improving the performance of AXE 10. Ten strategic markets have been selected, among them are Switzerland, Australia, Mexico and
Norway.
We at GAS Performance are now looking for experienced
testers who would like to move on to a more market oriented position.
As responsible for ISP at selected markets you will run
the ISP improvement work on 3 selected markets. The work
implies cooperation with units within the BU and with
Ericsson companies worldwide.
You are the driving force for the ISP improvements in
your markets. The position is similar to a project manager.
You find it easy to cooperate with people and your English
is good. A certain level of assertiveness is important and
you should have a minimum of two years AXE 10 testing experience. It is an advantage if you have worked with customer support.
Contact Anders Silver, 08-7192884, memo ETXT.ETXASIL
or Susanne Borg, Human resources, 08-7196575, memo
ETXT.ETXSUBO.

ÖVERVAKNINGSENHETER
För att kunna hjälpa teleoperatörer att spara kostnader och
kontrollera sina energisystem bättre utvecklar vi dator- baserade övervakningssystem. Systemen möjliggör en centraliserad övervakning och ett effektivare underhålls- arbete.
Vi söker dig som aktivt vill delta i en expansiv verksamhet och som önskar ta ett produktansvar för våra centrala
övervakningsenheter, inklusive ECU, CSU, PCU etc. Dessa
enheter övervakar och styr kraftsystem samt i vissa fall kyla

ISP COORDINATOR
In Service Performance (ISP) is increasing in importance as
the telecom world market changesrapidly.At BU Switching
and Network Systems there is a focus on improving the performance of AXE 10. Ten strategic markets have been selected, among them are Switzerland, Australia, Mexico and
Norway.
We at GAS Performance are now looking for experienced
testers who would like to move on to a more market oriented position. As responsible for ISP at selected markets you
will run the ISP improvement work on 3 selected markets.
The work implies cooperation with units within the BU and
with Ericsson companies worldwide.
You are the driving force for the ISP improvements in
your markets. The position is similar to a project managers.
You find it easy to cooperate with people aid your english is
good. A certain level of assertiveness is important and you
should have a minimum of two years AXE 10 testing experience. It is an advantage if you have worked with customer
support.
Contact Anders Silver, 08-7192884, memo ETXT.ETXASIL
or Susanne Borg, personnel, 08-7196575, memo ETXT.ETXSUBO.
LM Ericsson Fastigheter AB. Förvaltning Söder.

UNG UTÅTRIKTAD CIVILINGENJÖR
LM Ericsson Fastigheter AB har det övergripande ansvaret
för Ericssonkoncernens fastighetsbestånd. Verksambeten
omfattar hyresgästservice, fastighetsutveckling och byggnation. Vi arbetar mycket aktivt med kvalitetsfrågor och certifierades 1993 enligt ISO 9001 som första företag i branschen.
Till Förvaltning Söder behöver vi nu en duktig civilingenjör
med examen frän Väg och Vatten och gärna med några års
erfarenhet
Du kommer i huvudsak att driva olika projekt från förstudie till färdigställande men Du kommer också att genomföra
utredningar och fungera som en allmänt kvalificerad resurs.
VI vill att Du ska vara utåtriktad och ha en utpräglad servicekänsla. Du ska vara väl förtrogen med fastighetsförvaltning och med byggprocessens olika faser och ha en
analytisk och teknisk förmåga samt intresse för ekonomi.
Du ska vara drivande, initiativrik och ha en god social kompetens.
Kontakta: Bo Nielsen. 08-7190215 eller Ulf Lagerkranz,
08-7196344. Ans. snarast till: LM Ericsson Fastigheter AB,
Eva Jarelöv, 126 25 Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, RMOA. Kista

SIGNALBEHANDUNG/TALKODNING
VI behöver förstärkning inom området tillämpad signalbehandling/ talkodning. Det innebär att du kan få arbeta med
specificering av algoritmer i högnrvåspråk. implementering
av dessa i assembler för signalprocessorer samt verifiering
av programvara i såväl simuleringsmiljö som målmaskin.
VI arbetar i projektform och för dig som har några års erfarenhet har vi även projektiedaruppgifter.
Du är troligen civilingenjör med erfarenhet av ovanstående uppgifter.
Kontakta: Mikael Marklund, 08-7573932. Ans. till:
KI/ERA/AH JarvOlof SegerfeWt
Ericsson Telecom CU Basic Systems, Äista

Kungens Kurva

PRODUKTANSVARIG • CENTRALA

* upprätta plocklistor mot fabriken samt proformor,
ATAcameter och fakturor
* att mot order göra beställningar mot övriga
Ericssonbolag samt inköp av handelsvaror
* utfärda leveranscertifikat
* medverka vid kundkontroll
Du som söker bör ha en teknisk eller ekonomisk gymnasieutbildning gärna ha Ericsson-bakgrund och/eller logistikvana. Vidare att Du har datorvana samt bra på svenska och
engelska, både i tal och skrift Har du dessutom utlandserfarenhet ser vi som ett plus.

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.
Tillsammans med andra beredare kommer Du att arbeta
med programmering, beredning och utveckling av mätmetoder för serietillverkning av filterprodukter.
Du är civilingenjör elektro eller motsvarande. Du har
praktisk erfarenhet av att arbeta med HF teknik (400 - 2000

Ericsson Microwave Systems AB, Kista
Forsvarskommunikation

LEVERANSPROJEKTLEDARE
Vi är en division som marknadsför och utvecklar och producerar system och utrustningar bl a truppradio, kryptering
och radio- nätplanering.
Du kommer att få ansvar för order från kontrakt till leverans i vilket bla innebär
* inläggning och uppföljning av beställningar i vart adrn.
system GOLF

DELPROJEKTLEDARE HARDWARE
På enheten 'Platform Hardware' på 'Basic Systems' utvecklar vi hårdvaruprodukter som ingår i kärnan av AXE systemet
som t e x centrala- och regionala processorer samt switching produkter. Vara produkter används både i traditionella
telefoniapplikationer som inom mobila tillämpningar.
I verksamheten ingår alla arbets- uppgifter från utredningar, konstruktion och provning samt arbete med metoder, CAD^erktyg, rjroduktionsfrågor, dokumentation m m.
Våra produkter realiseras i allt från ASICar upp till skåp. VI

J0BB-NY7
har flera stora projekt som år i startgroparna och utvecklingen sker också i samarbete med flera dotterbolag.
VI behöver nu förstärkning med delprojektledare som har
erfarenhet av hårdvaruutveckling i bred bemärkelse och
som även är familjär medprojektorienterade frågeställning
ar. Förutom detta ska du varainitiatrvrik, resultatmriktad och
ha god samarbetsförmåga. Engelska i tal och skrift är nödvändigt.
Kontakta någon av nedanstående chefer Donald
Bratt.12629, memo: ETXT.ETXBRAD, Monica Eriksson,
94632, ETXT.ETX1CAM, Ove Ohlin, 90886. ETXT.ETXOVEO
Christer Tilländer, 96115, ETXT.ETXCT, Leif Carlsson,
96351, ETXT.ETXLACA eller Per-Martin Andersson, 96681,
ETXT.ETXPMA.

Design Center, Systems Design and Integration har överordnat ansvar för den tekniska utvecklingen av Global
Application Systems (GAS) inom Business Unit Switching
and Network Systems.
Som chef kommer du att arbeta i en ny organisation där
samarbete och teamkänsla är viktiga faktorer. Du kommer
att ha personalan- svar för ca 10-15 medarbetare samt ha
eget budgetansvar. Du är som medlem i enhetens managementteam med och utarbetar och ansvarar för enhetens
strategi.
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och som
har ambitionen och viljan att utveckla ledarskapet vidare. Vi
tror också att du är intresserad av kompetensutveckling och
förändringsarbete.

Ericsson Radio Access AB, Kista

Kontakta: Leif Stensson. 08-7199264, memo: ETXT.ETXLEST eller Susanne Borg, Personal, 08-7196575, ETXT.ETXSUBO.

CHEF SEKTION RF-DESIGN, AAP

Ericsson Telecom AB

Du kommer att leda en sektion för HF-utveckling fram till färdig produkt. Arbetet bedrivs i projektform i nära samarbete
med andra tekniksektioner vilket ger en god helhetsbild av
verksamheten. I arbetet ingår att följa teknikutvecklingen,
utveckla personalen och stärka lagandan.

MANAGER - SYSTEM VERIFICATION

Vi söker dig som är civilingenjör eller motsvarande med
inriktning elektronik/radio. Du har mångårig erfarenhet av
utveckling av högfrekventa kretsar, vana av att arbeta i projekt samt erfarenhet av personal- eller projektledning. Du är
målinriktad, har förmåga att se framtida tekniska möjligheter och du är intresserad av medarbetarnas utveckling.
Kontakta: Bengt KG Nilsson, 084042657 eller Anky
Planstedt. Personal, 08-7571575. Ans. till: Ericsson Radio
Access AB, Box 11,164 93 Stockholm. Int: KI/RSA/HPS
Kerstin Malmgren.

Ericsson Telecom AB, Customer Delivery Centre Broadband Network Products

We at System Design and Integration are looking for a person to fill the position of System Verification Manager at our
Local Design Center. The Systems Design and Integration
unit's Local Design Center bears overall responsibility for
the technical development of Global Application Systems
(GAS) within Business Unit Switching and Network Systems.
In this position, you will be working in a new organization
in which cooperation and team spirit are important factors.
You will be responsible for 10 to 15 staff members, besides being personally accountable for your own budget. In
addition, as a member of the unit's management team, you
will share responsibility for, and help to develop, the unit's
strategy.
The person we seek is someone who is an experienced
manager, and who has the ambition and the drive to develop further in that direction. We also believe that you are interested in competence development and improvement
work.
Contact: Leif Stensson, 08-7199264, memo: ETXT.ETXLEST or Susanne Borg, Personnel, 08-7196575, ETXT.ETXSUBO.

ANLÄGGNINGSKONSTRUKTION
KI/ERA/JR/SR • Ericsson Radio Systems AB
Vi på Customer Delivery Centre - Broadband Network
Products arbetar med hela BNS produktportfölj och söker
fler medarbetare som vill utveckla sig tillsammans med
oss.
På anläggningskonstruktion konstruerar och dokumenterar vi de anläggningar som leveras till kund, samt sammanställer allt som ingår i ett nät med ingående siter. Denna information användes sedan av installationspersonalen samt
av kund för drift och underhåll. Till detta medverkar vi aktivt
i kon- traktsgenomgången av ett projekt samt påverkar utrustnings- valet och ger stöd till alla i orderprocessen.
Du bör ha genomgått minst 4-årigt tekniskt gymnasium
eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Kunskaper om PDH, SDH, ATM eller Access är meriterande.
Du skall kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ
samt uppskatta omväxlande arbetsuppgifter. Dessutom ska
du tycka om att arbeta med papper.
Kontakta: Kenneth Skarstedt, 011-241484, memo.
ETXS.ETXSKAR eller Eva Landkvist, 011-247074, ETXS.ETXELAT. Ans. till: IN/ETX/SG/NP Camilla Wallgren, ETXS.ETXWACA.
Ericsson Telecom AB, Operations, Software Supply.
Network Upgrades

SYSTEMINGENJÖRER - RADIOBASSTATIONER
Inom sektionen för radtabasutveckling söker vi systemingenjörer inom följande områden:
RADIOTEKNIK Du kommer att syssla med teknisk specifikation och koordinering av nya basstationer inom områdena: - radioprestanda för sandar- och mottagarkedjan - radiofunktionalitet och växelfunktioner - modulering, demodulering och signalbehandling - hårdvaruprestanda
BASSTATIONSUTVECKUNG Övergripande specifikation,
projektledning och koordinering inom ett brett område: byggsätt och kylning - påverkan av produktutveckling inom
koncernen - test- x h verifieringsaspekter - prestanda och
funktionalitet - installations- och miljöaspekter
Vi vill att du har högskoleutbildning med teknisk inriktning samt gärna att du har några års erfarenhet inom ovan
nämnda områden. Likaså är erfarenhet av mobiltelefoni och
växlar önskvärt. Du bör dessutom ha intresse för att arbeta
med såväl dagens som morgondagens mobiltelefonisystem.

radiovågsutbredningssimuleringama. Erfarenheter eller teoretiska kunskaper inom radioutbredningen är en styrka och
ingenjörsexamen ett krav.
Koncemspråket år engelska vilket måste behärskas flytande i tal och skrift. Ytterligare språk är en klar fördel.

På JR/D deltar vi aktivt i utvecklandet av funktioner hela
vägen från kravspecifikation till leverans för funktionstest.
Detta ger medarbetarna stora möjligheter att utvecklas
samt bidrar till att de får stora kontaktytor gentemot andra
enheter.

Kontakta: KI/ERA/LP/SC Sture S Nilsson, 08-7641632
KI/ERA/LP/UH Anita Malmström, 08404 2429 Ansökan
med meritförteckning sänds till KI/ERA/LP/UH Anita
Malmström

Produktutvecklingen sker i projektform där vi är organiserade i mindre TEAM. Varje TEAM ansvarar för sina funktioner och sin planering. Vi strävar ständigt efter att förbättra
vart arbets- sätt och detta görs av dem som kan det bäst,
nämligen vi själva.

KI/ERA/LR/VT • Ericsson Radio Systems AB

Vår kund ställer höga krav på kvalitet och vi har därför
lagt detta i fokus för vårt arbete. Vi tar bl a hjälp av formella
Granskningar. Vi har kommit långt med denna satsning och
hör idag till de allra främsta konstruktionsenhetema inom
Ericsson med avseende på kvalitet.
Utvecklingen sker på Unix arbetsstationer i en bred teknisk miljö. Erfarenhet av konstruktion i AXE 10 eller annan
real- tidsmiljö, mobiltelefoni eller telekommunikation vårderas högt. Kunskaper inom andra delsystem inom AXE är ett
plus, men inget krav.Vi vill dessutom att du som söker ska
vara utåtriktad, kvalitetsmedveten samt att du har lätt för
att arbeta i TEAM. Vi söker både erfarna konstruktörer och
nyutexaminerade ingenjörer.
Kontakta: Anders Yveborg, tel 08/757 1948 Fredrik
Carlsson, tel 08/404 2954 eller sänd e-mail till
appldevE'eraj.ericsson.se Skicka din ansökan till:
KI/ERA/J/H Ulrika Kvist
KI/EERA/LP/S Ericsson Radio Systems AB

Enhetschef (sektionschef) för
LP/SV, Product Marketing.
Enheten är kompetenscentrum inom ERA/LP för produkterna i IN-,swiching- ochradionodemaavseende mobiltelefonisystemen GSM. NMT och TACS. I detta arbete ingår bl.a. ett
nära samarbete med RMOG s produktenheter för att få
dagsaktuell information om produktplaner och -program. Vi
arbetar huvudsakligen inom affärsprocessen och deltar i
ERA/LP's affärsverksamhet med att svara för de djupare
produktkunskapema. I pretenderfasen deltar vi bl.a. i produkt- och systempresentationer för våra kunder, vilket följs
upp i offertfasen med ett aktivt deltagande vid besvarandet
av kundens tekniska specifikation. Under kundförhandlingsfasen assisterar vi försäljningsorganisationen i frågor som
rör vara tekniska svar i offerten och vilka alternativ vi skulle
kunna erbjudaför att uppnå full kundtillfredsställelse.
Samarbetet med Ericsson s produkttekniska enheter är omfattande och består t.ex. i att delta i deras produktplaneringsverksamhet från idé bil dess beslut om en produkts eller ett systems förverkligande tagits. Därför deltar vi i upp
följningen av produktens eller systemets design och industrialisering. Den person vi söker skall vara kreativ och ha
mångårig erfarenhet av arbetsfältet i fråga och ha gedigen
Ericsson bakgrund. Enheten är i en uppbyggnadsfas x h höga krav kommer att ställas på Din förmåga att finna lämplig
personal och metoder för kompetensutveckling.
Kundkontakter är en viktig del i arbetet vilket ställer krav på
Dig att vara utåtriktad och positiv i kontakter med människor. Koncernspråket är engelska.

Kontakta: Tomas Edler, tel 08/757 3662. Skicka din ansökan till: KI/ERA/J/H Ulrika Kvist.

Kontakta: Sture S Nilsson, 08-764 1632 Memoid: ERASN
Liljana Sundberg, 08-757 2459 Memoid: ERAUSU Ansökan
sänds bil KI/ERA/LP/UH Liljana Sundberg

KI/ERA/JR/V - Ericsson Radio Systems AB

KI/ERA/LP/SN - Ericsson Radio Systems AB

FUNKTIONSPROVARE

CELLPLANERARE

Vi på enheten för integration och verifiering är ansvariga för
att specificera, genomföra funktionstest, prestandatest och
felsökning på vårt mobiltelefonisystem PDC. Som funktionsprovare får du ett mycket brett systemkunnande och du
kommer att arbeta med såväl AXE- som basstationsteknik.
Vid installation hos kund har vi en stödjande roll. Som funktionsprovare får du arbeta med avancerad mätteknik samt
en mycket god kunskap i hur vart mobiltelefonisystem är
uppbyggt.
Vi vill att du har högskoleutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande kompetens.

På sektionen för radionätplanering skapas morgondagens
mobiltelefonnät genom deltagande från de första kundkontaktema innan offert, över planering och dimensioneringen
av nätets utbredning och kapacitet under offertfasen, till
den avslutande kontrollen av nätet inför drifttagning.
Följande sysslor ingår: Planera och dimensionera radionät med teoretiska kalkyler & simuleringar av radiovågsutbredningen.
- Presentation för kund av radionätsplaneringen.
- Tuning av radionätet innan driftssättning.
- Justeringar av radionätet vid expansion.
Uppdrag kan komma från hela världen och gälla en rad
olika spännande mobiltelefonsystem, GSM, NMT. TACS,
DCS 1800 & PCS 1900.
Arbetet kommer dels att ske i Sverige dels i utlandet, periodvis under längre perioder. Möjligheterna till utlandskontrakt och arbeten inom andra områden i koncernen är mycket goda.
I dag ser vi ett ökat behov av personal med kompetens
inom NMT för det tidigare östblocket. Där ser vi ryska som
en förutsättning för att klara jobbet.
Det finns också ett behov av en person som kan bli ansvarig för radiomätningar. Det innebär att åka ut till marknaderna och utföra mätningarna och för att sedan analysera
dem hemma. Resultatet används för att öka precisionen i

Contact Thomas Fagerholt, 98532, memo: ETX.ETXTFT,
Crister Carlzon, 93364, ETX.ETXCECA orHuman resources
Mikael Lundgren, 94332, ETX.ETXDOLF.
Ericsson Telecom AB

CHEF INOM SYSTEM VERIF1ERING
Vi söker en chef inom enheten System Verifiering inom
Local Design Center, Systems Design and Integration. Local

Kontakta: Jan-Erik Haraldsson. tel 08/757 2962, Anna
Karin Wallin, tel 08/757 2290 eller Björn Krouthén, tel
08/757 3137. Skicka din ansökan till: KJ/ERA/J/H Ulrika
Kvist.
KI/ERA/JR/D - Ericsson Radio Systems AB

SW konstruktörer Mobiltelefonisystem PDC
VI riktar oss till dig som söker utmaningar inom mjukvarukonstruktion och dessutom vill konstruera till hög kvalitet!
Den japanska marknaden utvecklas mycket snabbt och
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kraven på nya basstationer och nya funktioner accelererar.
Till enheten ERA/JR/D söker vi därför nya medarbetareför programvaruutveckling till basstationerna i det digitala
PDC-systemet för den japanska marknaden. Vi utvecklar
programvara både för mobilnätets växel (AXE 10) och kontroll- programvara för radiobasstatkmema (EMRPS).

10 SUPPORT RESPONSIBLE
We aretakingfor a person with competence in the area of
I0G11 system handling and trouble shooting.
Our duty is to verify and implement software packages
for new and modified Market Application Systems (MAS) to
ETX markets. The unit also have a specific responsibility for
Application System Replacements (ASR) and support.
We need to strengthen our competence in the I0G11;
handling, support and trouble shooting areas. The job includes responsi- bility within Software Supply to handle, troubleshoot and support internal projects as well as customer
implementation and support.
You should have experience from AXE10 testing and
good knowledge from 10 related handling and troubleshooting. You have the customer at focus and is willing to share
your experiences.

Kontakten nr 18 1995

SENIOR SPECIAUST
Till enheten LR/VT söker vi en SENIOR SPECIALIST med
kunskaper i RADIOTEKNIK främst då med kunskaper i MOTTAGAR- och FREKVENSSYNTESKONSTRUKTION.
Enhetens ansvarsområde innefattar utredningar, specificering, konstruktion, verifiering och vidareutveckling av mottagar- och frekvenssynteskonstruktionertill digitala radiobasstationer för GSM och de GSMIika systemen DCS1800
och PCS1900.
Dina arbetsuppgifter blir: - Att aktivt delta i enhetens arbete.
- Att bibehålla och förbättra den egna kompetensnivån
genom vidare utveckling och genom att följa den internationella teknikutveck- lingen.
- Att skriftligen rapportera till enhetens chef minst en
gång varje kvartal om sin verksamhet och utvecklingen inom
sitt kompetensområde.
- Att sprida kunskap och utbilda andra inom sitt kunskapsområde.
- Att självständigt formulera och planera utredningen och
teknik- studier, samt att redovisa resultaten från dessa.
- Att genom goda och kontinuerliga kontakter inom
Ericsson verka inom och utgöra en resurs för hela BR.
Du är civilingenjör eller motsvarande med minst 5-7 års
erfarenhet inom området.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska samt god förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift.
Affärsområdets specialistpolicy kan erhållas genom
Sabina Klint.
Kontakta: LR/VTC Paul Staffas, tel 08-7575743, memoid
ERAPAU Sabina Klint, personal, tel 08-7575652, memoid
ERASAKT Ansökan skickas till: Ericsson Radio Systems, la
Pettersson, 164 80 Stockholm Internt: KI/ERA/LR/HS la
Pettersson
KI/ERA/LR/AD - Ericsson Radio Systems AB

KOMPONENTINGENJÖRER
Till enheten Produktförvaltning- Konstruktion GSM, söker vi
två komponentingenjörer.
Enhetens verksamhet täcker allt från konstruktion av
stativ, klimatutrustning, microprocessorer och programvara
till radio- konstruktion.
Du kommer att tillsammans-med affärsområdets (BR)
komponentgrupp att ansvara för komponentval inom basstationsutvecklingen.
Arbetet innebär i huvudsak att lokalt hantera komponentfrågor där tyngdpunkten ligger inom elektronikområdet.
Arbetet innebår också att du deltar i affärsområdets standardiseringsverksamhet.
Din bakgrund är civil- eller högskoleingenjör med erfarenhet äv komponentstandardisering eller elekontronikkonstruktion. Du är serviceinriktad, noggrann och vill arbeta i
en miljö med stora kontaktytor och du har dessutom intresse för komponentstandardi- sering.
Kontakta: Arne Gabrielsson, tel 08-7572921 Per
Andersson, personal, tel 084045996. Ansökan skickar Du
till: Ericsson Radio Systems, la Pettersson, 164 80 KISTA
Internt: KI/ERA/LR/HS la Pettersson
KI/ERA/JT/K - Ericsson Radio Systems AB

MJUKVARUKONSTRUKTÖR
TILL DIGITALA
MOBILTELEFONIS YSTEMET PDC
Vi på Design enheten utvecklar switching funktioner och
abonnenttjänster till det digitala mobiltelefoni- systemet
PDC som finns i drift i Japan. Antalet abonnenter i systemet
ökar mycket kraftigt vilket ställer krav på ett utökat tjänsteutbud.
Utvecklingen görs i en bred teknisk miljö med AXE10
som bas. Vi driver projekt med små och självständiga TEAM
med stora kontaktytor och stort eget ansvar.
Basverksamheten är mjukvarukonstruktion men vi deltar
även aktivt i systemarbete och provning.
För att kunna svara upp mot den ökande efterfrågan behöver vi nu anställa fler duktiga medarbetare.
Erfarenhet av konstruktion i AXE10 eller annan realtids
miljö, mobiltelefoni och/eller telekommunikation är önskvärt. Har du dessutom kunskaper inom något eller några av
följande centrala telefoniområden och tekniker är det ytterligare ett plus:
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- Subscriber switching (SSS)
- Trunk and Signalling (TSS)
-Charging (CHS) Common Channel Signalling C7 (CCS)
- Subscriber Services (SUS)
- Traffic Control (TCS)
- Application Module (AM)
-PLEX/HLfLEX
Du som söker skall även ha en uttalad vilja och förmåga
att arbeta i nära samarbete med andra konstruktörer i TEAM.

JOBB-NYTT
Ericsson Radio Systems AB. RMOA, Kista

PROGRAMMERING AV
SIGNALBEHANDLING
Du kommer att arbeta med framtagning av programvara för
signalbehandling i avancerade realtidssystem. Arbetet omfattar hela vägen från val och uttestning av algoritmer till implementering i C och Texas DSP assembler. I arbetet ingår
även simulering och igangköming i målsystem.
Vi söker både högskole- och civilingenjörer med intresse
för realtidsprogrammering och signalbehandling.

Kontakta: Torbjörn Svensson, Tel 08-757 0233 MEMO:
ERATORS Ansökan skickar du till Zorica Bodiroza
KI/ERA/J/H

Kontakta: Jan Söderkvist, 08-7573794. Ans. till:
KI/ERA/AH Jar+Olof Segerfeldt

KI/ERA/LV/TT - Ericsson Radio Systems AB

Ericsson Radio Systems AB, Kista

SUPPORT TESTHJÄLPMEDEL

1 . SYSTEMTEKNIKER GSM

Ericsson Radio Systems AB i Kista söker ingenjör eller tekniker till enheten för Metodik och Hjälpmedelsutveckling.
Enheten ryms inom systemverifieringen av CME20 Mobiltelefon! Europeisk standard.

Vi år en arbetsgrupp som arbetar med att prova och föra in
nytt program i Telia Mobitels GSM nät. Vår marknad är
Sverige så arbetet innebär att du måste resa en hel del och
en del av arbetet måste utföras nattetid.

Enheten är ansvarig för att förse verifieringsprojekten
med provningshjälpmedel. Verktygen köps färdiga eller utvecklas inom enheten. Viss del av utvecklingen läggs även
ut på externa leverantörer.

För att klara jobbet tror vi att du skall ha en god teknisk
utbildning, förenad med erfarenhet av AXE 10-system.
Meriterande år att du har GSM erfarenhet (MSC/BSC).
Jobbet innebär att du arbetar nära och tillsammans med
vår kund, Telia Mobitel, vilket ställer stora krav på servicekänsla och samarbetsförmåga. Då du dessutom jobbar i
driftsatta kundan- läggningar kräver det särskilt hög grad av
noggrannhet. VI vill också att du är öppen flexibel och har
humor för att du skall passa in i vårt gäng.

Arbetet innebär att: - Stödja provama vk) använding av
verktygen - Utbilda provama på verktygen - Administrera felrapporter - Driva felrättningar inom gruppen och mot externa
leverantörer - Regelbundet informera interna och externa
kunder om våra produkter - Medverka vid kravinsamling på
nya funktioner och produkter.
Kund och leverantörskontakter är en viktig del av arbetet
vilket innebär att du måste vara utåtriktad, positiv och tycka
om att lösa problem. Administrationen av felrapporter och
releaser förutsätter en viss administrativ läggning.

Kontakta: Peter Karlsson, 084045868 eller
BengtZetterlund, 08-7570129.Ans. till: KI/ERA/LF/HS.

Kontakta: LV/TTC Per-Olof Carlsson, tel 08-757 3419
AnrvCharlotte Sturesdotter, Personal, tel 08404 4191

Vi söker förstärkning till vår grupp som ansvarar för support
av driftstödssystem (TMOS/OSS) och vänder oss till dig
som har erfarenhet av driftstödssystem för cellulära växlar
och främst då TMOS/OSS. Vi arbetar med en kund som har
stor kompetens inom verksamhetsområdet varför detta ställer höga krav på vårt eget kunnande.

Ericsson Radio Systems AB Mobile Network Design abd
Product Marketing

ENHETSCHEF(SEKTIONSCHEF)
för LP/SN, Radio Network and Map Data Handling
Enheten är kompetenscentrum inom ERA/LP för cellplanering och kartdatahantering och arbetar med samtliga mobila telefonsystem inklusive Mobitex på alla marknader där
vi har mobilverksamhet. Utprovning av releasade stödsystem inom ansvarsområdet sker i ett nära samarbete med
ansvarig produktenhet.
I korthet består vårt arbete av att cellplanera, d.v.s. att
prediktera radiotäckning i våra kunders radiobasnät, vilket
förutsätter att vi dessförinnan digrtalisetat viss nödvändig
information från de topografiska kartorna för landområdet
ifråga och överfört dessa till våra databaserade stödsystem.

2. SYSTEMTEKNIKER OSS

Arbetet innebär att verifiera mjukvara, installera och uppgradera system hos kund. En viktig del i jobbet är att lösa
tekniska problem, besvara frågor och delta i regelbundna
möten med kund. Du får räkna med att resa en del i
Sverige.
Du ärgymnasieing eller motsvarande. Kunskap om UNIX
motsvarande systemadministratörsnivå är meriterande, minimum UNIX Basic. Du skall ha känndedom om SQL databaser, meriterande år om du har kunskaper motsvarande systemadministratörsnivå för Sybase. Vidare skall du helst ha
praktisk erfarenhet av arbete med TMOS/OSS i minst sex
månader. Vi anser kunskaper om AXE, I0G11, MHS,
GASK2. PRIM, X.25, TCP/IP, Ethernet samt Microsoft Office
vara ett stort plus.

Den person vi söker skall ha mångårig erfarenhet av arbetsfältet ifråga och ha gedigen Ericsson bakgrund.
Kundkontakter år en viktig del i arbetet vilket ställer krav på
Dig att vara utåt-riktadoch positiv i kontakter med människor. Koncemspråket är engelska.

Kontakta: Bengt Zetterlund, 08-7570129 eller Peter
Karlsson, 084045868. Ans/till: KI/ERA/LF/HS.

Kontakta: Sture S Nilsson, 08-7641632 eller Liljana
Sundberg, 08-7572459. Ans. med meritförteckning till:
KI/ERA/LP/UH, Liljana Sundberg.

RF-KONSTRUKTÖRER

Ericsson Radio Systems AB, RMOA. Kista

SYSTEMERING OCH PROGRAMMERING, REALTIDSSYSTEM
Du kommer att arbeta med specificering och implementering av realtidsapplikationer i C och Texas DSP assembler
för våra egenutvecklade basstationsprodukter.
VI söker civilingenjörer eler motsvarande gärna med några års erfarenhet av realtidsapplikationer och operativsystem.

Ericsson Components AB. Microelectronic Access
Devices, Kista, Moduler och Motståndsnät

Vi söker RF-konstruktörer för utveckling av hybrider till mobiltelefonsystem.
Arbetsuppgifterna innebär teoretiska studier, simuleringar, kretskonstruktion, verifiering och framtagning av produktionsunderlag och sker i nära samarbete med Ericsson
Radio.
Vi söker Dig som har högskoleutbildning med elektronikinriktning. Erfarenhet inom området år önskvärt men vi söker också nyexaminerade.

Kontakta: Anders Molin, 08-7572102. Ans. till. KI/ERA/AH
Jan-Olof Segerfeldt.

Kontakta: Stefan Carlberg, chef för sektionen Design och
Test, tel 08/757 43 96 eller Maria Palmskog tel 08/757
54 30, personalenheten, för närmare upplysningar. Din ansökan, märkt RF-KONSTRUKTÖR, med meritförteckning
skickar Du snarast till Ericsson Components AB, M/PA
Sofia Stoltz, 164 81 KISTA.

Ericsson Radio Systems AB, RMOA, Kista

LM/ERA/Z/E - Ericsson Radio Systems AB

KONSTRUKTIONSNÄRA
INTEGRATION OCH TEST

BSC NODE ORGANISATION I
LINKÖPING SÖKER

Du kommer att arbeta tillsammans med hård- och mjukvarukon- struktörer med integration och test av våra egenutvecklade basstationsprodukter. I arbetet ingår bl a utveckling av
testmetoder och verktyg, framtagning av testspecar och testrapporter.
Vi söker högskole- eller gymnasieingenjörer med erfarenhet av konstruktion och /eller testarbete.

- Operativa produktledare, OPM
Utifrån kunskap om hur kunderna upplever BSC'n, ställa detaljeradekrav mot nyutveckling. Kontakta Anders Molander
013-287480, eraanmr.
- Systemutvecklare for AXE och APT
Beskriva hur kraven skall implementeras i BSCén, d v s vad
som skall göras i vilket delsystem och hur delsystemen
skall samverka. Kontakta Jan Sjunnesson 013-287413, erasjun.
- Configuration Manager för BSC
Bygga upp och implementera en konfigurationsstymingsme-

Kontakta: Anders Molin, 08-7572102. Ans. till: KI/ERA/AH
Jan-Olof Segerfeldt

tod som säkerställer att vi utvecklar och levererar rätt funktionalitet i BSCén. Kontakta Jan Sjunnesson 013-287413,
erasjun.
- Systemprovare Verifiera att BSCén
håller for hög last och för felsituationer. Kontakta Ingvar
Hörnsten 013387358, eraiper.
- Testkoordinator
Samordna BSCéns testverksamhet under funktionstest och
systemtest Kontakta Ingvar Hörnsten 013-287358, eraiper.
- Produktsupport
Ge produktstöd till kund vid uppgradering till ny programvara
och vid felsituationer. Kontakta Marie Westrin,
013-287362, eramarw.
- Projektledare
Leda BSC projekt.delprojekt för industrialisering eller
CNAprojekt. Kontakta Monica Helnifrid, 013-284195. eraheid.
Din ansökan skickar du till LM/ERA/Z/HH Ulla-Britt
Johansson, eraulon.
KI/EKA/S - Ericsson Components AB, Kista
Microetecctronic Systems Technology

HELD APPLICATION ENGINEER(FAE)
Vi har ett nära samarbete med Texas Instruments i området grind- matriser och bygger nu upp ett gemensamt team för att ge applika- tionsstöd till konstruktörer som arbetar med konstruktion av kretsar som kan läggas in i vår
Submy fabrik.
Till detta team söker vi en applikationsingenjör. Du bör
vara civilingenjör med etektroinriktning eller motsvarande
och ha arbetslivserfarenhet inom området. Har Du dessutom erfarenhet av kretsprqjekt/kretskonstruktion är det en
tillgång.
Du som söker bör tycka om och ha lätt för att samarbeta
samt ha mycket goda kunskaper i engelska vilket är vårt
koncemspråk.
Kontakta: Magnus Bergström, tfn 08-7574872,
email:ekambe mest.ericsson.se eller Christer Karlsson tfn
08-7574991, emaihekachk mest.ericsson.se. Tjänsten söker Du hos Christer Karlsson.Personal, tfn 08-7574991.
Ericsson Microwave Systems AB, Kista »Divisionen för
Flygelektronik

MEKANIKKONSTRUKTÖR MED
CAD-ANSVAR
Arbetsuppgifterna omfattar kosntruktion, framtagning av tillverkningsundertag samt konstruktionsverifiering av flygande
utrustningar inom framför allt presentationsteknik- och telekrig- områdena.
Du skall dessutom vara beredd att ta ansvar för gruppens CAD- system (UNIGRAPHICII, V10) och hjälpa andra
användare av systemet. Har du dessutom erfarenhet av
FEM-analys (vi använder ANSYS) så är detta ett extra plus.
Du är Sfrpoängs- till civilingenjör med några års erfarenhet med goda kunskaper i engelska samt god förmåga att
uttrycka dig i tal och skrift.
Kontakta: Björn Helge, tel 08-757 25 42 eller Kurt Carlson,
tel 08-757 28 30 Ansökan skickas till: KI/EMW/L/LZ Irene
Adenborg
Ericsson Microwave Systems AB, Kista >Divisionen för
Flygelektronik

OBJEKTLEDARE
VI söker dig som tycker det vore intessant att arbeta som
objekt- ledare. Jobbet innebär att du på sektionen leder arbetspaket med ihuvudsak elektronikinriktning. Du jobbar intimt ihop med projekt- ledaren och ditt objektteam på mellan 3 - 8 personer. Våra slut- produkter är framför allt inom
områdena presentation och telekrig för flygande utrustningar.
Vi ser att du är en person som år målinriktad, kan ta ansvar och får saker att hända. Du har vidare goda kunskaper
i engelska samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du är förmodligen mellaningenjör eller civilingenjör men
även erfarna gymnasie- ingenjörer är välkomna med en ansökan. Vi ser gärna att du tidigare har erfarenhet av personalledning.

bygga utgåvor av utvecklingssystemet. För detta använder vi
både UNIXverktyg och vårt eget hanteringssystem. Du kommer att ha mycket kontakter med andra människor. Arbetet
kräver att du har förmåga till överblick över hela systemet
samtidigt som du kan jobba med detaljerna. Erfarenhet av
UNIX år ett måste. Eftersom vi har många somteverartill
oss så måste du tycka om att ha med folk att göra.
Kontakta: Hans Kvameby tel 727 3455, Ingegerd Olsson
tel 727 3508 Mikael Benzinger tel 727 3732. Ansökan
skickas till personal, ÄS/EUA/K Anneli Josefsson.
Ericsson Utveckling AB. Älvsjö

Systemtestare/certrfierare
Vi är en sektion som integrerar och certifierar utvecklingssystem för objektorienterad programvara och hela utvecklingsmiljön för telecomapplikationer. I utvecklingsmiljön ingår verktyg, gränssnittsbibliotek, utbildningsmaterial och
testbäddar. Vi söker förstärkning till vår certifiering.
Certifieringen skall visa att utvecklingssystemet uppfyller
kraven på såväl funktionalitet som egenskaper. Detta innebär att certifierama arbetar med systemet ur användarens
perspektiv och att de ser utvecklingsmiljön som en helhet.
Vi gör detta bl a genom att ta fram och exekvera applikationsexempel. Vi tror att en kritisk programmerare med erfarenhet av utveckling av C++program i UNIX-miljö skulle bli
en utmärkt testare av vår utvecklingsmiljö. Jobbet som certifierare ger dig en överblick över utvecklingsmiljön ur användningssynvinkel. I samspelet med verktygskonstruktörer och
andra leverantörer får du en djupare inblick i olika delar av
systemet.
Kontakta Hans Kvameby tel 727 3455. Ansökan till personal, ÄS/EUA/K Anneli Josefsson.
Ericsson Microwave Systems AB, Kista >Divisionen för
Flygelektronik

MEKANIKKONSTRUKTÖR MED
CAD-ANSVAR
Arbetsuppgifterna omfattar konstruktion, framtagning av tillverk- ningsunderiag samt konstruktionsverifiering av flygande utrust- ningar inom framför allt presentationsteknik- och
telekrigområdena
Du skall dessutom vara beredd att ta ansvar för gruppens CAD- system (Unigraphics II, V10) och hjälpa andra användare av av systemet. Har du dessutom erfarenhet av
FEManalys (vi använderANSYS) så är detta ett extra plus.
DU är 80i»ängs- till civilingenjör med några årserfarenhet med goda kunskaper i engelska samt god förmåga att
uttrycka dig i tal och skrift.
Kontakta: Björn Helge, tel 08-757 25 42 eller Kurt Carlson,
tel 08-757 28 30 Ansökan skickas tjll:KI/EMW/L/LZ Irene
Adenborg
Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö

Teamledare
tor certitlering/testning
Utvecklingsmiljön för programvarar på EUA innehåller såväl
verktyg (typ kompilatorer,) beskrivningar, gränsnittbibliotek
och en simulator. Vi är en sektion som sätter samman dessa delar och certifierar/testar att helheten fungerar.Till vårt
certifieringsteam söker vi en teamledare. Teamet består av
fem personer. Arbetet innebär att leda teamet i arbetet med
att certifiera/testa nya utgåvor av utvecklingsmiljön.
Beroende på bakgrund och erfarenheter kan du också jobba
med certifieringsprinciper, produktegenskaper, användarkontakter och certifieringsplaner. Det viktigaste är att du
kan inspirera och motivera dina medarbetare. Du bör ha datautbildning från universitet eller högskola. För jobbet behövs kunskaper och erfarenhet av SWutveckling i UNIX-miljö. Helst skall erfarenheten komma från C++ och objectorienterade miljöer. Erfarenhet av testning/certifiering är ett
plus.
Kontakta: Hans Kvameby tel 727 3455 eller Rolf Ekström
tel 727 4284. Ansökan till personal ÄS/EUA/K Anneli
Josefsson.
KA/EPK/OR Ericsson Software Technology AB

TMOS KOMPETENS SOKES
Kontakta: Henrik Bjömek, tel 08-75707 62 eller Kurt
Carlson, tel 08-757 28 30 Ansökan skickas till:
KI/EMW/L/LZ Imene Adenborg
Ericsson Utvecklings AB. Älvsjö

Systemintegratör
Vi är en sektion som integrerar och certifierar utvecklingssystemet för telecomprogramvara på EUA. Vi tar också
fram processer och verktyg för att stödja den egna verksamheten. Till våra integrationsteam söker vi dig som år eller vill
bli SW-irrtegratör. Arbetsuppgifterna som integrator blir att

Till vår verksamhet här på EPK/OR söker vi ett antal personer med TMOSbakgrund. Kunskaper från AXE är ett plus liksom erfarenhet av projektledning.
Arbetsuppgifterna är mycket varierande och berör allt i
från testning till implementation. Arbetsrotationen är god inom avdelningen. Möjlighet till resor finns.
Vi är idag verksamma inom AL/AS/IPB-projekt och
GSO/ESO-support. Till största delen jobbar vi idag med OSS
för TACS, men under 19% ser vi även en utvidgning inom
GSM och NMT OSS, Våra största marknader finns i Kina respektive Indien, övriga lander är Cypern, Italien, Sverige,
Malaysia mm.

JOBB-NYTT
i LarsGöran Karlsson,tfn0455-39 52 03, memoid: ERI.EPK.EPKLGK Ansökan tW KA/EPK/EH Hetene
Bjerstedt,tfn0455-39 5 9 1 9 , memoid: ERI.EPK.EPKHB eltef e-mail: job epk.ericsson.se
Ericsson Microwave Systems AB. Kista >0Msionen för
Flygelektronik

SYSTEMINGENJÖR
PRESENTATIONSSYSTEM
Du kommer att ingå i en grupp som utvecklarflyg-och markburna presentationssystem, t» a för JAS 39 Gripen.
Arbetet omfattar utåtriktad verksamhet för analys av
kundkrav, funktions- och prestandaspecifisering och systemering av funktioner för både vidareutveckling och nyutveckling av sådana system.
En stor del av arbetet är inriktat på växelverkan
System/människa (MMI). För hjälp med detta använder vi
oss bl a av virtuell prototyping och simulering.
Du skall vara civilingenjör eller motsvarande med flera
års erfarenhet av systemkonstruktion, digitalkonstruktion eller programvarukosntruktion. Erfarenhet av taktiska presentations- system värders högt.
Kontakta: Kjell Svantesson. tel 08-757 0 9 1 0 eller Carl
Bachman, tel 08-757 0 9 74 Ansökan skickas
till.KI/EMW/l/LZ Irene Adenborg
Ericsson Microwave Systems AB. Kista, Divisionen för
Frygelcktronfc

SYSTEMINGENJÖR
PRESENTATIONSSYSTEM

ANALOGSKONSTRUKTOR

Du har 80-poäng- eller gymnasieingenjör elektronik/data.
Du har kunskaper i engelska och kan uttrycka dig i tal och
skrift
Meriterande är. - erfarenhet av digitalkonstruktion och
komponentarbete - erfarenhet av Mentor Graphics verktyg viss erfarenhet av unix datordrift (HPUX) och unix-programmering- erfarenhet av armat högnivåspråk, C eller PASCAL
Du skall vara utåtriktad, ha god samarbetsförmåga,
samt kunna sköta dina arbetsuppgifter självständigt. Att du
dessutom är "service-minded' förutsätts.

Arbetsuppgifterna omfattar konstruktion (simulering i
P-Spice), framtagning av tillverkningsunderlag samt kosntruktionsveri- tiering av flygande utrustningar inom framförallt presentations- teknik- och telekrigområdena.
Du är erfaren gymnasieingenjör eller 80poängs- till civilingerqör gärna med några års erfarenhet. Du har goda kunskaper i engelska samt god förmåga att uttrycka dig i tal
och skrift Beroende på kvalifikationer kan även objektledarskap ingå i arbetsuppgifterna.

Kontakta: Ulf Starkenberg, tel 08-757 34 64 Ansökan
skickas till: KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg

Kontakta: Henrik Bjömek, tel 08-757 07 62 Ansökan skickas till: KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg

Ericsson Microwave Systems AB, Kista
Försvarskommunikaöon

Ericsson Microwave Systems AB, Kista >DMslonen för
Flygelektronik

SEKTIONSCHEF

MIKROVÅGSKONSTRUKTÖR

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 elektrisk
och mekanisk miljö och är störskyddade genom frekvenshopp och adaption av parametrar.

Arbetsuppgifterna omfattar specificering, stöd vid upphandling ochankomstkontroll samt framtagning av tillverkning för
subsystem och komponenter inom frekvensområdet 2 - 1 8
Gnz för tillämpningar i flygande utrustningar inom framför
allt tetekngom rådet.

Sektionen har 25 medarbetare av vilka många har stor
erfarenhet och ett brett kunnande. Inom divisionen har vi direktkontakt med marknadssidan, produktledningen och övriga enheter för teknikut- utveckling och vi har därför stora
möjligheter att påverka hel- heten.
Du som söker bör vara civilingenjör eller motsvamde
med erfaren- het inom radioområdet Rent personliga
egenskpaer som förmåga att se framtida tekniska möjligheter, motivera och vidareutveckla medarbetarna och stärka
lagandan inom sektionen är av stor vikt.

En stor del av arbetet är inriktat på växelverkan
System/människa (MMI). För hjälp med detta använder vi
oss bl a av virtuell prototyping och simulering.
Du skall vara civilingenjör eller motsvarande med flera
års erfarenhet av systemkonstruktion, digitalkonstruktion eller programvarukosntruktion. Erfarenhet av taktiska presentations- system värders högt.

Kontakta: Rolf Ahlin, tel 08-757 09 9 2 Ansökan skickas till:
KI/EMW/G/GZ Bim Ahlström, tel 08-757 19 66

Ericsson Microwave Systems AB. Kista

PROGRAMMERARE TESTSYSTEM
Inom sektionen för utprovning och verifiering behöver vi förstärk- ning med 2 st programmerare. Sektionen ansvarar W
a för att testa och verifiera funktioner i program- och maskinvara som ingår i våra motmedelssystem.
Arbetet består i att utveckla programvara till våra interna
test- system, vilket även innebär specifikation och noggrann
dokumen- tation. Miljöer är bl a UNIX och ADA,
PC-dos/Windows.
Du år civilingenjör, ev mellaningenjör med inriktning mot
real- tidssystem (program och maskinvara).
Kontakta: Niklas Lindqvist, tel 08-757 0 1 0 6 Ansökan
skickas till:KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg
Ericsson Microwave Systerns AB. Kista, Divisionen för
riygeiekumuk

SUPPORTINGENJÖR
HARDARUUTVECKUNG G/T
Vi söker dig som är intresserad av moderna metoder och
verktyg för hårdvaruutveckling (kretskort. ASIC, FPGA osv).
Vi använder huvudsakligen mentors verktyg för schemaritning, digital- simulering, kretskortskonstruktion och VHDL-simulering.
Du kommer att arbeta tjllsammans med konstruktörer,
support- ingenjörer på andra enheter och i viss mån datordriftspersonal. Du kommer att ansvara för stöd och underhåll av hjälpmedel och bibliotek för hårdvaruutveckling i vår
UNIX-miljö.
Du är 80poängs eller gymnasieingenjör elektronik/data.
har kunskaper i engelska och kan uttrycka dig i tal och
skrift.
Meriterande är. - erfarenhet av digitalkonstruktion och
komponentarbete - erfarenhet av Mentor Graphics verktyg viss erfarenhet av unix datordrift och unix-porgrammering erfarenhet av annat högnivåspråk, t ex C.
Du skall vara utåtriktad, ha god samarbetsförmåga,
samt kunna sköta dina arbetsuppgifter självständigt. Att du
dessutom är "service™nded" förutsätts.
Kontakta: Olle Schmidt, tel 08-757 06 34 eller Magnus
Sandberg, tel 08-757 3 6 1 6 Ansökan skickas till:
KI/EMW/G/GZ Bim Ahlström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista

Kontakta: Niklas Lindqvist, tel 08-757 0 1 0 6 Ansökan
skickas til1:KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg
Ericsson Microwave Systems AB, Kista, Divisionen för
FrygeJektronfk

SUPPORTINGENJÖR
HÅRDVARUUTVECKLING L/U
VI söker dig som är intresserad av moderna metoder och
verktyg för hårdvaruutveckling (kretskort, AStC, FPGA osv).
Vi använder huvudsakligen mentors verktyg för schemaritning, *gitateimuleringkretekortslayout samt VDHL-togiksyn:es

I arbetet kan även ingå simulering av kretsfunktioner m h
a CA&verktyg (Eesof Omnisys).
Du är civilingenjör elektrolinjen med tillvalsämnet mikrovågs- teknik, gärna med ett par års erfarenhet inom området. Du har goda kunskaper i engelska samt god förmåga
att utrycka dig i tal och skrift Berodende på kvalifikationer
kan även objektledarskap ingå i arbetsuppgifterna.
Kontakta: Åke Hansson, tel 08-757 05 89 eller Kurt
Carlson, tel 08-757 28 30 Ansökan skickas till:
KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg
Ericsson Microwave systems AB, Kista
Försvarskommunikation

CIVILINGENJÖRER ELLER ERFARNA
Ericsson Microwave Systems AB, Kista
Försvarskommunikation

PROGRAMMERARE
Inom sektionen för utprovning och verifiering behöver vi förstärk- ning med 2 st programmerare. Sektionen ansvarar bl
a för att testa och verifiera funktioner i program- och maskinvara som ingåri våra motmedelssystem.
Arbetet består I att utveckla programvara til våra interna
test- system, vilket även innebär specifikation och noggrann
dokumen- tation. Miljöer år bl a UNIX och ADA,
PC-rJos/VVindows.
Du är civilingenjör, ev mellaningenjör med inriktning mot
real- tidssystem (program och maskinvara).

Microwave systems AB, Kista. Divisionen för

Du kommer att arbeta tillsammans med konstruktörer,
supportingenjörer och i viss man även datordriftspersonal. I
första hand kommer du att ansvara för stöd och underhåll
av hjälpmedel för hårdvaru- utveckling i vara UNIX-miljöer.

Du kommer att ingå i en grupp som utvecklarflyg-och markburna presentatjonssystem, bl a för JAS 39 Gripen.
Arbetet omfattar utåtriktad verksamhet för analys av
kundkrav, funktions- och prestandaspecifisering och systemering av funktioner för både vidareutveckling och nyutveckling av sådana system.

Kontakta: Kjell Svantesson, tel 08-757 0 9 1 0 eller Carl
Bachman. tel 08-757 09 74 Ansökan skickas
till:KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg

Kontakten nr 18 1995

PROGRAMMERARE
REALTIDSSYSTEM
Vi söker Dig som vill arbeta med konstruktion x h underhåll
av programvara i produkter för avancerade civila och militära kommunikationssystem med inriktning pä radiolänk,
truppradio, mobiltelefoner.
vi arbetar i en liten informell organisation som är försedd
med moderna utvecklingshjälpmedel. Vi arbetar huvudsakligen med real- tidsmjukvara i inbyggda system. Vår utvecklingsmi^ö är UNIX baserad och vi har CASE-verktyg såsom
SDL-mi p med kodgenerering. De programspråk som vi använder är C, SOL och assembler för ett antal olika processorer, från 8t)itars till 32-bitars.
Du bör vara civilingenjör eller erfaren gymnasieingenjör/8CVpoäng med ett brinnande intresse för mjukvara. Du
bör trivas med att arbeta i grupp men även kunna arbeta
självständigt. Kunskaper i C och i viss mån SDL är meriterande.
Kontakta: Bengt-Åke Åns, tel 08-757 0 0 8 9 eller Olle
Schmidt, tel 08-757 0 6 34 Ansökan skickas till:
KI/EMW/G/GZ Bim Ahlström

GYMNASIEINGENJÖRER
Vår sektion för nätplanering har mångårig erfarenhet av system- planering inom radioområdet. Vår specialitet är nätpla-
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nering för transmissionsnät (radiolänk) samt för yttåckande
nät.
Vi behöver utöka våra resurser på vår avd., där vi f n är
ca 40 personer.
Arbetet är omväxlande och omfattar bl cellplanering och
trans- missionsplanering för olika radiosystem. Det ger även
inblick i andra områden t ex geografiska informationssystem (GIS). I vissa projekt görs även signalstyrkemätningar
och spektrum- mätningar i fält. Våra projekt är spridda över
hela världen. Tjänsterna år förenade med en del resor, samt
kontakter med kunder och myndigheter.
Du bör vara civilingenjör eller gymnasieingenjör med erfarenhet inom området. Som person bör du vara utåtriktad,
kunna ta egna initiativ och trivas med att arbeta ensam och
i grupp. Erforderlig specialutbildning kommer du att få hos
oss eller externt beroende på din bakgrund.
Kontakta: Kurt Kalander. tel 0 3 4 0 446 35 Ansökan skickas till: KI/EMW/G/GZ Bim Ahlström
Ericsson Microwave Systems AB. Kista >Dfvtsronen för
Flygelektronik

VERIFIERINGSINGENJÖR
Du kommer att arbeta med utvärdering och verifiering av
program- vara till JAS 39 Gripens system för presentation.
Arbetet innebär bl a att utforma testmetoder, skriva testspecifikationer och genomföra testema.
Du som söker bör vra minst 80-poängs ingenjör samt vara noggrann och ha sinne för helheten i systemet. Goda
kunskaper om realtids- system samt tidigare erfarenhet av
verifiering eller systemarbete år meriterande.
Kontakta: Sven-Urban Fjellner. tel 08-757 2 8 1 2 eller Sören
Blom, tel 08-757 06 70 Ansökan skickas till: KI/EMW/L/LZ
Irene Adenborg
Ericsson Microwave systems AB, Kista Divisionen for
Flygelektronik

SYSTEMINGENJÖRER
MOTMEDELSSYSTEM
Motmedelsgruppen på systemkonstruktionen expanderar
och behöver därför ytterligare förstärka sin kompetens inom
Telekrigområdet Vi utvecklar företrädesvis system för flygburna tillämpningar, men även andra applikaitoner förekom-

Basic Systems '96
följ med AXE in i nästa årtusende

Inbjudan
Alla medarbetare inom Ericsson är välkomna på denna unika
produktmässa.

Fredagen den 8/12, kl. 13.00 -17.00 i E06
Bemannade utställningsmontrar ger dig en inblick i
metoder och verktyg
IO och andra stödprocessorer
AM -plattformen
taligenkänning

centralprocessorn
gruppväljare
nätstruktur och arkitektur
dokumenthantering

Korta föredrag med tid för frågor kommer att hållas i hörsalen högst upp
i E06. Föredragens inriktning och starttid framgår av nedanstående
schema.
13.00 Välkommen till Basic Systems "96

14.40 APSI/RMP - framtiden för AXE 10

13.20 AXE 10 maskinvarumoderniseringsprogram

15.00 CMC, multipro i AXE 10
15.20 Databasteknik i AXE

13.40 Anledning till systemledning
15.40 PORLOPP
14.00 IOG 20, framtidens IO-system
16.00 GSS i nutid och framtid
14.20 Adjunct processor, den nya
processorn i APZ-f amiljen

16.20 APZ år 2000
16.40 Framtidens arena

Du måste visa ditt ID-kort för att få närvara.
Från kl 17 bjuder vi på öl och macka i puben.
Mycket välkommen, Basic Systems '96
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Kontakten nr 18 1995
Supporten är riktad mot konstruktörerna.

mer. Produkterna är både av standalone karaktär som tak-

Du är 80- eller I20poängs ingenjör och har arbetat ett

tiska- och övningsstörkapslar exempel- vis ERUAMMER

par år med support eller utveckling av programvara i

A-100 och integrerade system för JAS 39 Gripen.

UNIX-miljö. Det är meriterande om du har jobbat med någon

Arbetets art med såväl kundkravanalys. system design,

Dessutom värdesätter vi kunskaper om nätverkskommuni-

om erfarenhet inom något av följande områden ser vi det

kation och vana vid att dokumentera.

som ett plus: Network Management, Databaser, Client/ser-

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom om-

nedbrytning och specificering samt framtagning av konstruk-

utvecklingsmiljö för programvara. Du ska vara serviceinrik-

tionsunderlag ställer stora krav på bred erfarenhet, samar-

tad och ha god samarbets- förmåga samt kunna sköta dina

Kontakta: Göran Andersson, 0270-76198. Ans. till:

arbetsuppgifter självständigt. Förmåga att uttrycka sig i tal

Ericsson Components AB, Box 5 1 6 , 8 2 6 27 Söderhamn,

betsförmåga till självständigt arbete under ansvar.

Kontakta: Anna Brodd. 0 5 4 2 9 4 3 5 4 , memo:

och skrift samt goda kunskaper i engelska är ett krav.

Du är civilingenjör eller motsvarande kompetens och har

ver, Realtids- system.

rådet samt tidigare erfarenhet av UNIX.
EIN.EINANBReller Jan Gustafsson, 0 5 4 2 9 4 2 4 1 , EIN.BNJAGU. Ans. till: Ericsson Infocom Consultants AB, Box 1038,
65115Karlstad. Int KS/EIN/H Åke Berglund.

jobbat med systemering ett flertal år. Du skall dessutom ha
erfarenhet inom telekrigområdet eller närliggande områden

Kontakta: Ulf Magnusson, tel 08-757 38 97 eller Peter

såsom signalkännedom, mottagarteknik, analog- och digital-

Grunde, tel 08-757 2 0 1 8 Ansökan skickas till:

konstruktion eller signal- behandling. Kunskap om taktiskt

KI/EMW/L/LZ Irenen Adenborg

UTBILDNING

Ericsson Microwave Systems AB, Kista, Divisionen for
Flygelektronik

KA/EPK/BU Ericsson Software Technology AB

utnyttjande av ovanstående system år meriterande.
Ericsson Microwave Systems AB, Kista, Divisionen för
Flygelektronik

Kontakta: Jan Lemark, tel 08-757 27 86 eller Hjalmar
Pajus, tel 08-757 30 29. Ansökan skickas till:

DIGITALKONSTRUKTÖRER

KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg
Ericsson Microwave Systerns AB, Kista, Divisionen för

VI söker dig som år intresserad av att arbeta med digital-

Flygelektronik

hårdvaruutveckling för avancerad ftygburen elektronik.
Du kommer att arbeta med dagens och morgondagens

STÄLLFÖRETRÄDANDE CHEF
TILL VÅR UTBILDNINGSENHET I
KARLSKRONA

GRUPPCHEF TILL

VÅR DOKUMENTSUPPORT
Inom vår dokumentsupport arbetar vi med kopiering, filmning, registrering, distribution och arkviering av ritningar. Vi
har också hand om all hantering av handlingar med
företags- och försvarshemligt innehåll. Andra arbetsuppgif-

Vi söker ny Ställföreträdande chef till vår utbildningsenhet,

ter är hantering av beställning och abonnemang av Ericsson

BU. Då nuvarande ställföreträdande chef övergår till andra

Standardverk, utskrift och sökning av militär standard på

arbetsuppgifter i företaget söker vi nu en ersättare till den-

CD+om utrustning, scannerverk- samhet, OH-framstållning.

PROGRAMVARUKONSTRUKTOR

teknologier inom digrtalteknikområdet. En ökande del av
konstruktionerna utförs med hjälp av VDHL-verktyg bl a

na tjänsten. Följande ingår i Ställföreträdande Chefsrollen: -

Arbetet innebår att specificera, koda och testa programvaru-

framtagning av ASIC-kretsar.

ansvara och ta beslut i alla frågor i ordinarie chefs frånvaro -

ne i ett intressant uppbyggnadsskede med datorlagring av

ansvara för förbättringsarbetet inom BU, dvs Du kommer att

dokument

Vi datoriserar kontinuerligt vår verksamhet och är just in-

enheter ingående i motmedelssystemet eller presentations-

Du kommer att ingå som en medlem i ett projektteam

systemet till flygplan JAS 39 Gripen. Programmeringspråk är

och dina arbetsuppgifter omfattar konstruktion, dokument*

vara Kvalitetsansvarig inom enheten. - utforma och under-

PASCAL-080 och grafikspråk. Arbetet omfattar såväl uder-

tion samt verifiering av hårdvaran.

hålla kursutvecklingsprccessen inom företaget - ansvara för

skall ha erfarenhet som gruppchef eller projektledare och
ha förmåga att få saker att hända.

Du är förmodligen högskoleingejör med erfarenhet från

utbildarnas vidareutbildning inom pedagogik och metodik •

digital- teknikområdet. Vi fäster stor vikt vid Dina personliga

ansvara för rutiner och processer inom enheten - Du kom-

system. Vi ser gärna 80- och 120-poängs ingenjörer som

egenskaper som flexibilitet, god samarbetsförmåga och

mer att ingå i företagets utbildningsteam (planera företa-

sökande.

egen drivkraft.

gets utbildningsflöde)

håll som nyutveckling av tilläggsfunktioner.
Du har några års erfarenhet av programmering i realtids-

Vi söker dig som är intresserad av personalledning. Du

Dina arbetsuppgifter innebår såväl personalledning som
att driva projekt inom olika förbättringsområden i det fortlöpande arbetet mmed kvalitets- och effektivitetshöjande åtgärder. Arbetet medför dessutom täta kontakter med leve-

Kontakta: Ulf Magnusson, tel 08-757 38 97 eller Peter

Kontakta: Ulf Starkenberg, tel 08-757 34 64 eller Kenneth

Kontakta: Nils^unnar Håkansson, tfn 0455-39 53 0 3 , me-

rantörer och interna kunder på företaget. Du planerar och

Grunde, tel 08-757 2 0 1 8 Ansökan skickas till:

Johnsson, tel 08-757 07 34 Ansökan skickas till:

moid ERI.EPK.EPKNGH Ansökan till KA/EPK/EH Helene

deltager själv i det dagliga arbetet.

KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg

KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg

Bjerstedt, tfn 0455-39 5 9 1 9 , memoid: ERI.EPK.EPKHB el-

Ericsson Microwave Systems AB, Kista >Divtsionen för

Ericsson Components AB, Fabriksenhetema I Söderhamn

Kontakta: Ove Gustafsson, tel 08-757 07 90 Anmälan

ler email: job epk.ericsson.se

till:Kl/EMW/L/LZ Eva Granström

Flygelektronik

DATATEKNIKER - UNIX-SYSTEM

DIVERSE

SUPPORTINGENJÖR

Ericsson Microwave Systems AB, Kista, Divisionen för
Flygelektronik

Du skall arbeta med att utveckla och administrera företaVi söker dig som är intresserad av integration och support

gets UNIX-system. (Digital UNIX, HP, SUN, X-terminaler,

av hjälpmedel för progamvaruutveckling i UNIX-miljö. Du

PC-X). I dina arbetsuppgifter ingår även att installera och

kommer att arbeta tillsammans med både konstruktörer

konfigurera operativsystem och applikationsprogramvara,

och datordriftspersonal. Arbetet omfattar även att samord-

konstruera hjälp- program, svara för systemens TCP/IP-kom-

na verksamhet mellan olika projekt utgöra gränsyta mot

munikation samt ge direkt användarstöd.

driftspersonalen, medverka vid anskaffning av nya hjälpmedel samt utarbeta instruktioner i samråd med användarna.

Arbetet kräver att du år kreativ och initiativrik, kan arbeta
självständigt och har lätt för att skapa goda relationer.

MEDARBETARE
TILL DOKUMENTSUPPORT

Ericsson Infocom Consultants AB, Kartstad

DESIGNERS

Dokumentsupport har hand om divisionens dokumenthantering, d v s registrering av registreringsbetecknade doku-

till avdelningen Mobile Datacomunications
VI söker dig som har minst 2-årig högskoleutbildning och
erfarenhet av data eller telekommunikation. Har du dessut-

ment, inkommande och avgående värdepost (ass + rek), kopieringsservice, bildkorts- fotografering etc. VI utökar konti-

Sä-

Ericsson Telecom AB i NORRKÖPING SÖKER
KVALIFICERADE MEDARBETARE
Customer Delivery Centre (CDC) - Broadband Network Products

Sektionen för inköp och logistik - CDC - BNS

PRODUKTSTÖD

INKÖPARE

Vi arbetar med hela BNS produktportfölj och söker nufleramedarbetare som vill utveckla sig
tillsammans med oss.

till områdena:
• OEM-/systemprodukter SDH
• OEM-/systemprodutker Access
•HW/SW

På produktstödet utför vi bl a följande arbeten:
1. Förinstallation av kontroll- och managementsystem till våra transportnäts-, bredbands- och
accessnätprodukter, vi utför också förinstallationstester av produkterna på system- och nätnivå samt
bidrar med tekniskt kunnande till övriga enehter inom leveransprocessen.

Dina arbetsuppgifter!

2. Medverkar i industrialiseringsprojekt för att få helheten i nom leveransprocessen att fungera. Bl a
granskas och påverkas strukturer, dokument och metoder.

Du är kommersiellt ansvarig inom ditt område och ansvarar för avtal samt den operativa
leverantörsutvecklingen. Du kommer också att medverka som representatn för CDC-BNS i
systemutvecklingsprojekt.

3. Vi medverkar i industrialiseringar som projetkledare. Ansvaret är att fä de produkter som ingår
anpassade till hela leveransprocessen. Bl a orderhantering, inköpsfunktion, leveranshatnering och
teknik.

Din bakgrund!
Högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper. Du skall också ha kunskaper i engelska och
projektledning. Erfarenhet inom BNS eller inöp är meriterande.

Din bakgrund!
Du bör ha en 4-årig teknisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska är ett
krav. Kunskaper om PDH, SDHATM eller Access är meriterande. Du tycker om att arbeta
självständigt och är inte rädd för att ta egna initiativ. Dessutom uppskattar du omväxlande
arbetsuppgifter och en del pappersarbete.

Vill Du veta mer kan du kontakta
Ulrika Winer - tel 011-24 70 50

Fackliga kontaktmän för samtliga befattningar:
CF - Sven Hallbom - tel 011-24 19 25
SIF - Bemth Carlsson - tel 011-24 16 47
Ledarna- Lars Johansson - tel 011-24 31 51

Vill Du veta mer kan du kontakta
Jakob Lindvall - tel 011-24 19 30
Eva Landkvist - tel 011-24 70 74
Customer Delivery Centre (CDC) - Broadband

Network

Products

ANLÄGGNINGSKONSTRUKTION
Vi på CDC arbetar med hela BNS produktportfölj och söker nu flera medarbetare som vill utveckla sig tillsammans med oss.
Dina arbetsuppgifter!
På anläggningskonstruktion konstruerar och dokumeterar de anläggningar som levereras till kund. Vi sammanställer också allt som ingår i ett nät med ingående siter. Denna information
används sedan av installationspersonalen samt av kund till drift och underhåll. Dessutom medverkar vi aktivt i konstruktionsgenomgången av ett projekt och är med och påverkar
utrustningsval och ger stöd till alla i orderprocessen.
Din bakgrund!
Du bör ha en 4-årig teknisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Kunskaper om PDH, SDH.ATM eller Access är meriterande. Du tycker om att
arbeta självständigt och är inte rädd för att ta egna initiativ. Dessutom uppskattar du omväxlande arbetsuppgifter och en del pappersarbete.
Vill du veta mer kan du kontakta
Kenneth Skarstedt - tel 011-24 14 84
Eva Landkvist - tel 011- 24 70 74
Skicka din skriftliga ansökan senast 8 december till IN/ETX/SG/NP Camilla Wallgren, tel 011-24 10 15

JOBB-NYTT
nuerSgt värt tjänsteutbud, inför ny teknik och nya rutiner,
varför vi söker en utvecklings- och teknikansvarig.
Du bör ha 3-årig gymnasiekompetens elter motsvarande
och god datorvana samt kunskaper i Office programvara. Dä
arbetet är självständigt och innehåller många olika arbetmomerrt måste du ha framåtanda, varaflexibeloch utåtriktad.
Eftersom dokumentsupport har mänga kundkontakter uppskattas en serviceinnktad och positiv läggning.
; Ann Hägglund, tel 08-757 04 77 eller Ove
Gustafsson tel 08-757 07 90. Ansökan skickas
ti»:N/T£MW/L/LZ Eva Granström, tel 08-757 30 81
Networks AB. AppÉkatkmsenbeten i
Nadu Strand (ökar

CHEF FOR MULTIMEDIA
COMMUNICATIONS DEVELOPMENT
Marknaden för Multimedi*kommunikation, eller som vi kallar det: Networked Interpersonal Multimedia (Consono NIM).
växer snabbt och utvecklingen går framåt med stormsteg.
Inom enheten Multimedia Communications Development
satsar vi för att Ericsson Business Networks ska fortsätta
vara ett av de ledande företagen inom området företagskommunikation när mer och mer av kommunikationen består av både tal, data och video.
Vår satsning består i att utveckla och integrera totallösningar för multimediakommunikation baserade på främst
isoEthemet som bärarteknologi. Så småningom ska även
andra infrastrukturer såsom ATM ingå i lösningarna.
Vi söker nu dig som ska driva verksamheten vidare när
nuvarande chef går vidare till nya utmaningar vid årsskiftet.
KVALIFIKATIONER: Du har goda ledaregenskaper och ett
intresse av att leda en verksamhet inom ett mycket kreativt
område. Erfarenhet av att leda projekt- eller linjeverksamhet
är meriterande.
Civilingenjör med flera års erfarenhet eller annan utbildningsbakgrund med lång och meriterande erfarenhet inom
området Erfarenhet av konstruktion eller provning inom något av områdena PC, LAN, tete- eller datakommunikation.
Befattningen innebär många internationella kontakter
varför goda kunskaper i engelska är ett krav.
Kontakta: Urs Romin, 08 - 422 02 50, EBC.EBCLRO, eller
Thomas Näsström,08 - 422 32 32, EBC.EBCTNM. Ansökan
senast 1/12 till: Lotta Börjesson, NA/EBC/FH, memo:
EBC.EBCLOTA, Ericsson Business Networks AB, 13189
STOCKHOLM.
Ericsson Software Technology AB

SYSTEMS DEVELOPMENT MD110
Affärsområde Systems Development MD110 är ett av fem
globala Design Center som tillsammans med Los Angetes,
Stockholm och Madrid utvecklar programvara till Ericssons
företagsväxel MD110.1 vårt affärsområde arbetar vi med
det senaste inom inom Privata Nät och Call Center. Vi arbetar i en modem UNIX-baserad utvecklingsmiljö. På grund av
vår omorganisation utlyser vi härmed följande tjänster.

1. TRE ENHETSCHEFSTJÄNSTER
Affärsområdets enheter kommer var och en att bestå av ett
antal kompetensområden. Innehållet i respektive enhet vill
vi att de nya enhetscheferna skall kunna vara med och påverka.
För alla tre tjänsterna gäller följande: Vi ser gärna att Du
har erfarenhet från vårt verksamhetsområde (MD110).
Du kommer att ansvara för enhetens specifika kompetensområden och för dess utveckling. Som resultatansvarig
chef kommer Du att ansvara för enhetens personal och ekonomi. Personalansvaret innebär bl a att Du ar ansvarig för
rekrytering, löne- och PU- samtal med Dina medarbetare.

2. KVALITETS ANSVARIG VID
AFFÄRSOMRÅDET -MQ
Som kvalitetsanvarig bör Du ha god kännedom om MD110
och/eller AXE utvecklingsmodell.
MQ kommer att ansvara för affärsområdets kvalitetssystem och förslagsverksamhet. MQ skall också leda affärsområdets kvalitetsråd (Q- råd). Målsättningen är att MQ skall
arbeta som kvalitetskoordinator i projekt >50%.

3. HANDLÄGGARE EKONOMI OCH

Ericsson Radki Systems AB. Kista

ASIA-PACIFIC

nng.kVie- och PU-samtal med Dina med- arbetare. Du är bra
på att ledaoch delegera. Du är också bra pä att entusiasmera Dinamedarbetare och vill se dem växa och utvecklas. Vi
tror också att Du är en resultatinriktad person som tycker
omatt arbeta med människor.

To the business unit Market Operations AsiaPacific a new
unit will be created which will be responsible for the
Customer Services within the region. The unit shall work
with the Customer Services products defined by RMOGAY.
The new unit shall:

Kontakta: Lars Öländer. ECN: 8645902,memo: ERi.EPK.EPKLO. Ans. snarast, dock senast 951115 till: Helene
Bjerstedt, ECN: 8645919. ERI.EPK.EPKHBeller email:
jobf atjepk.ericsson.se.

MANAGER CUSTOMER SERVICES,

- Support the core 3 teams in the marketing and sales of
these products. - Define the implementation of the sold services. - Create strategical plans for these products in the region. - In the budget process estimate the needs of the services. (secure the resources) - Create all contracts towards customers and organisations supplying the customer
services. - Consolidate the customer service business wit
hin the region. - Support the local companies in organisational discussions, recruitment and implementation of these
services. - Follow up all assignments and processes related
to the cust- omer services within the region. - Present the
operational status of all NMT , TACS and GSM systems in
the region.
The manager for this position should have: - A CME20
system experience. - A good knowledge of the organisation
behind the customer services. - A good knowledge of the
customer services products. - The experience from a local
company where these services has been requested and
been implemented.
Contact: Robert Linnarsson, 08-7570821. memo:
ERAROUor Jan Lönnström, 08-7573314, ERAJALAppl. to:
KI/ERA/LNH Carin Kasberg-Almgren.
Ericsson Telecom AB, Customer Delivery Centre Broadband Network Products, Norrköping

PRODUKTSTÖD
Vi pä Customer Delivery Centre - Broadband Network
Products arbetar med hela BNS produktportfölj och söker
fler medarbetare som vill utveckla sig tillsammans med
oss. På produktstödet utför vi bl a följande arbeten:
1. Förinstallation av kontroll- och managementsystem till
våra transportnäts- bredbands- och accessnåtsprodukter. Vi
utför också förinstallationstester av produkterna på systemoch nätnivå samt bidrar med tekniskt kunnande till övriga
enheter inom leveransprocessen.
2. Medverkar i Industrialiseringsprojekt för att få helheten inom leveransprocessen att fungera. Bl.a granskas och
påverkas strukturer, dokument och metoder.
3. Vi medverkar i Industrialiseringar som projektledare.
Ansvaret är att få de ingående produkterna anpassade till
hela leveransprocessen. Bl.a orderhantering, inköpsfunktion, leverans- hantering samt teknik.
Du bör ha genomgått minst 4-årigt tekniskt gymnasium
eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Kunskaper om UNIX, SDH, ATM eller Access är meriterande.
Du skall kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ
samt uppskatta omväxlande arbetsuppgifter.
Kontakta: Jakob Lindvall, 011-241930, memo:
ETXS.ETXJBLL ellerEva Landkvist, 011-247074, ETXS.ETXELAT eller Kenneth Skarstedt, 011-241484, ETXS.ETXSKAR.
Ans. till: IN/ETX/SG/NP Camilla Wallgren, ETXS.ETXWACA.

För ovanstående tjänster kontakta: Lennart Tyrberg, ECN
8645927, memo: ERI.EPK.EPKLETT. Ans. snarast dock senast 951110 till: Helene Bjerstedt, ECN 8645919,
ERI.EPK.EPKHB eller mail: Job epk.ericsson.se.

TVÅ NYA ENHETSCHEFER
På grund av den snabba expansionen delas nu enheten
DR-AXE Systems Design. Vi söker därför två nya enhetschefer inom följande områden:
1. CME 20 AXE Systems Design Ansvarar för utveckling
av det digitala mobiltelefonisystemet CME 20. Skall även
fungera som kompetenscenter åt ERA.
2. CMS 30 AXE Systems Design Ansvarar för utveckling
av det digitala mobiltelefonisystemet CMS 30. Skall även
fungera som kompetenscenter åt ERA.
För båda tjänsterna gäller följande:
Du skall ha erfarenhet inom områdena och ha jobbat
med AXE- baserade tilämpningar. Erfarenhet av projektledning är en merit. Som resultatenhetschef har Du det fulla
ekonomiska resultatansvaret liksom ansvar för personal
och beläggning, marknadsföring, kvalitet och mycket annat.
Personalansvaret innebär bl a att Du är ansvarig för rekrytering, löne- och PU-samtal med Dina medarbetare. Du är bra
på att leda och delegera. Du är också bra på att entusiasmera Dina medarbetare och vill se dem växa och utvecklas.
Vi tror också att Du är en resultatinriktad person som tycker
om att arbeta med människor.
Kontakta: Thomas Lundahl, ECN 8645253. memo.
ERI.EPK.EPKTOLU. Ans. senast 951110 till: Helene
Bjerstedt, ECN 8645919, ERI.EPK.EPKHB eller email:
job( at lepkericsson.se.
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB
Molnoal/Vastberga

TEKNIKINFORMATÖR
Vill du pröva din förmåga i ett spännande jobb som ställer
stora krav pä båda hjärnhalvorna så har du chansen nu. På
enheten för TMOS använvdardokumentation, EHS/SB, skall
ett antal tjänster tillsättas med placering på vårt designcenter i Mölndal. Det kan också bli aktuellt med placering på
vårt designcenter i Västberga.
Din huvuduppgift blir att inom olika utvecklingsprojekt i
nära samarbete med övriga konstruktörer utveckla och konstruera våra produkters användardokumentation.
Användardokumentationen är en del av produkten och kan
skapas för olika media där text på papper eller bildskärm är
exempel på två. Utvecklingen går fort framåt även på informationsområdet och snart kommer vi inom TMOS att få se
exempel på olika multimedialösningar.
Du bör förutom en gedigen språklig (engelska) och teknisk grundkompetens också ha en analytisk, pedagogisk
och kommunikativ läggning. Du kommer att få arbeta med
intressanta uppgifter i en professionell omgivning där modem teknik och metodik tillämpas.

Ericsson Software Technology AB

TRE NYA ENHETSCHEFER

Kontakta: Stefan Dyfvermark, 031-672390, memo.
EHS.EHSSDY eller Kjerstin Ljungqvist, Personalavdelningen,
031-672606, EHS.EHSKLT. Ans. senast 951117.

På grund av den snabba expansionen delas nu enheten OZ i
3 delar. Vi söker därför tre nya enhetschefer inom följande
områden:

Ericsson Radio Systems AB, kiSTA

1. GSM Support

IS/IT OCH
SÄKERHETSKOORDINATOR

Vi är ett Ericsson Support Office för GSM marknader i Asien
och Österuopa. Den stora marknadsexpansionen gör att vi
måste utöka organisationen kraftigt under 1996. Den person vi söker ska ha lång erfarenhet inom AXE. kunskap om
GSM applikationen och erfarenhet frän supportverksamhet

2. Support TACS
Vi är ett Ericsson Support Office för TACS marknader i Kina,
Asien och Mellanöstern. Vi räknar inte med några nya marknader under 1996. Däremot är funktionstillväxten hög och
vissa marknader expanderar kraftigt. Den person vi söker
ska ha lång erfarenhet inom AXE, goda kunskaper inom
TACS och erfarenhet från supportverksamhet.

ADMINISTRATION-MA
Du bör ha ekonomisk högskolebakgrund och erfarenhet av
kvalt- ficerat administrativt arbete.
Utöver att Du pä affärsområdesnivå kommer att ansvara
för budgetering och ekonomisk uppföjljning kommer Dina arbets- uppgifter även att innefatta avtals- och offertskrivning.
MA kommer också att ansvara för att våra uppdrag administreras på ett sätt som gör att vårt kvalitetssystem efterföljs.

Ericsson Software Technology AB
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nya förväntningar behöver vi stärka var kompetens inom följande områden: - Lokal arbetsplatssupport. Du bör ha kunskaper om hur installation av Windowsklienter går till. Du
bör också ha god förmåga att analysera och åtgärda upppkomna problem.
- Nätverksspecialist. Du bör ha goda kunskaper inom
framför allt Novells nätoperativsystem. Du skall bl.a kunna
arbeta med att designa lokala nätverkslösningar samt leda
olika utredningsuppdrag inom området hos vara kunder.
- Projektledare. Du bör ha goda kunskaper och erfarenheter av distribuerade miljöer. Dina arbetsuppgifter kommer
bl.a att vara att hos våra kunder ansvara för införandet av
konceptet Produktiv Arbetsplats.
Samtliga arbetsuppgifter innebär dagliga kundkontakter
och kräver god servicekänsla och en hög kvalitetsmedvetenhet.
Kontakta: Gunnar Josefson, 08-7263272, memo: EDT.EDTGJOS, Lennart Lysén, 08-7263050, EDT.EDTLLY eller
Kerstin Ljungblom, 08-7262917, EDT.EDTKEU. Ans. märkt
med sökt tjänst och enhet till Johanna Karling, Personal,
ÄL/EDT/PA.

INTERNATIONELLT
Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems, GPLM Network Intelligence

BUSINESS MANAGERS
IN SERVICE APPLICATIONS
The IN services market is currently worth in excess of USD
2 billion and is expected to rise to USD 17 billion by the
year 2000 - in Europe alone. IN services such as: Virtual
Private Network, Universal Personal Telecommunication,
Cashless Calling, Information, Toll Free, Access and Media
are vital to the survial of Telcos in the face of increasing deregulation and competition.
In order to keep pace with this accelerating demand and
maintain Ericsson's leading position in the IN service application market, we are now building a stronger organsiation
with full BX global responsibility.
We are now seeking more Business Managers to add
the team.
As a Business Manager you are responsible for managing, develop ing and influencing the IN service application
marketing and sales activities at all levels in the value
chain, via our sates channels for a selected number of markets.
In addition to the above responsibilities, you are expected to actively take part in issues common to the Business
Management function in order to promote business development We are curr- ently focusing on issues such as:
Pricing, Intellectual Property Rights (IPRs), End-user value,
Business cases, Sales Tools, Positioning and Customer
Segmentation.
Naturally you have previous marketing/sales experience
and/or product knowledge, however more important, we expect you to be an assertive individual, ready to take a
pro-active and service- minded approach towards our internal and external customers, and posses good written and
oral communications skills.
Contact: Anders Lundvall, Business Management,
08-7193115, memo: ETXT.ETXDALL or Ewa Brandt, Human
Resources, 08-7198289, ETXT.ETXEWAB.
Ericsson Eurolab Deutschland, GMBH

Till enheten för basstationsutvecWing för GSM-systemet söker vi en IS/IT och säkerhetskoordinator.
Du kommer att som ordförande i vårt IT-råd utveckla strategier och policies för vår IT-miljö. Arbetet innebär kontakter/informa- tion till extern samarbetspartner både inom
och utanför Sverige. Du kommer att vara föredragande i var
ledningsgrupp. Vi arbetar idag i ett antal olika plattformar,
IBM, VAX/VMS, SUN och PC. I tjänsten ingår också att bygga upp system för informations- säkerhet.
Du är initiativrik och drivande med god samarbetsförmåga och har mångårig erfarenhet av systemadministration eller -utveckling. En lämplig bakgrund kan vara att du idag arbetar som projektledare eller linjechef.

3. implementering
Ansvarar för Installationsprovning och Data Transcript för de
marknader som supportas elter ska supportas av EPK.
Under 1996 räknar vi med en kraftig expansion i Indien och
räknar med att vi kommer att behöva fortsätta att expandera verksamheten. Den person vi söker ska ha lång erfarenhet av imptementationsarbete AXE och ha goda kontakter
inom Ericsson världen.
Som resultatenhetschef har Du det fulla ekonomiskaresultatan- svaret liksom ansvar för personal x h beläggning,marknadsföring, kvalitet och mycket annat.
Personalansvaret innebär bl a att Du är ansvarig för rekryte-
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Kontakta: Anna Moberg, 08-7641324, memo: ERA.ERAAM
eller Britt Alexanderson, Personal, 08-7570338. ERA.ERABRIT. Ans. till: Ericsson Radio Systems AB, 164 80
Stockholm. Int: ERA/LR/HS la Pettersson.
LM Ericsson Data AB, Västberga

PRODUKTIV ARBETSPLATS
Lanseringen av Produktiv Arbetsplats har skapat ett stort intresse hos våra externa kunder. För att kunna möta dessa

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. \n 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.

CME20 Switching System
Characteristics Engineeers
The characteristics team at EED is responsible for the
CME20 Switching System Characteristics to ensure that our
mobile switching systems are characterized by high capacity
and minimal down times and to provide our markets with
characteristics information.
To this end we keep close relations to the mobile designe and test projects, to achieve good performace and verify
this performance as well as to the Local Product
Management in the various GSM countries to provide them
with characteristics supoort and give technical assistance
at customer meetings.
Due to the growing need for characteristics support we
are looking for people to strengthen our characteristics team with good communication skills, open mided, self-motivated and team oriented. Suitable candidates have at least
3 years AXE 10 software design and/or testing knowledge
and have ideally some cellular knowledge and/or characte-
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ristics experience. You have the ability to work under pressure in an international environment.

CME20 & CMS40 SS Experinced

Contact Pieter van Rijnsoever. Memc-id:EED.EEDPVR Ralf
Mohr, Human Resources, Memo-id:EED.EEDMOR

Our Switching section within the mobile Network
Department is responsible for the MTS and MSS subsystems and the software development and design for CME20
SS & CMS40 SS. Furthermore, we cooperate very closely
with other involved design centres in Paris, Madrid, Athens
and Dallas. Due to rapidly growing GSM and PCN markets
we need to increase our technical competence in the area
of standard development of new mobile features. Therefor
we are looking for numbers of experienced SW-Designer
(AXE!)).

CME20 SS System Engineering
EED has the overall Switching System (or SS) coordination
responsibility for CME20 and we are looking for people for
the CME 20 SS system engineering group. This group focusses on a range of system level tasks which are necessary
to ensure progressive and continious development of
Ericssons' GSM switching system in an orderly and evolutionary manner. In addition to the prerequisities mentioned below, we are particularly intersted to talk to people who can
provide significant competence in one or more of the following areas: Data communications, ISDN network functionally in both access and ISUP interfaces, Supplementary services, Application Modularity development techniques, good
knowledge of the ETSI6SM or ITU-T ISDN specifications/recom mendations or any other competence area which you
think may be relevant for CME20 SS system engineering
work. Suitable candidates possess a minimum of 4-5 years
of AXE development experience and at least 2-3 years of experience in system-level technical work. Experience with
GSM or other mobile telephony d evelopment is advantageous, but not absolutely required.

AXE10 Software-Designer

The activities cover the full range of SW development.
Supervision and coaching of new designers will be one of
the most important activity areas.
We are looking for EXPERIENCED AXE10 SW-Designers,
expatriate basis. As a suitable candidate you should have
2-3 years of AXE10 SW designer experience. Expereince
with GSM or other mobile telephony development is advantageous, but not absolutely necessary. You are open+ninded, self-motivated and team oriented and have good communication skills as well as a good ability to work under
pressure.
Contact: Jyri Andersson, Memo-Id: EED.EEDJAA Ralf Mohr,
MemcMd: EED.EEDMOR
Ericsson Diax A/s, Denmark

Contact Leo Garon, Memo-id: EED.EEDLEO Ralf Mohr,
Memo-Id: EED.EEDMOR

MARKNADS
PUTS»

Ericsson Diax offers work in an international environment
within an informal organisation of highly motivated people.

BYTE:
Finnes: Centrala Sundbyberg 3 r o k 6 1 kvm,
blakong mot innergård, hyra 4 . 7 8 5 / m å n samt i
Vaxholm 2 rok, 5 4 kvm, stor balkong med solnedgång och havsutsikt, hyra 3 . 5 4 0 / m å n .
Direktbuss till Tekniska högskolan eller
Danderyd.
Önskas: minst 5 5 kvm i mysig lägenhet, gärna
inom tull eller med sjöutsikt. Kontakta Johanna
Lundin, memo RSA.RSAJL.

Bostadsmarknaden
SÄUES:

System Sales, Radio Based Access
Our product portfolio includes Felxibte Access Multiplexors,
Broadband Radio Based Access System and small switches. This position is directed towards our Radio Based
Access System.
We are now seeking an individual with a proven track record in salesor sales support of complex technical systems
preferably from the Telecommunication sector.
The primary tasks are
- Assisting Ericsson local companies with sales and marketing activities
- Prepare and respond to offers often in conjunction with
Ericsson local companies and our Export Managers.

Export Managers Access, Far East
We are now seeking an individual with a proven track record
in sales of complex technical systems, preferably from the
telecommunication sector
The primary tasks are
- Establishing customer contacts and sales projects
- Assisting Ericsson local companies with sales and marketing activities
- Prepare and responding to offers often in conjucntion
with Ericsson local companies
- Negotiations and closing contracts with customers
For the above positions the successful candidates must
be highly motivated self starters with good interpersonal
and communication skills, with strong commitments to personal performance. Since English is our corporate language, a good command in English both verbally and in writing
is mandatory.
Both positions will require frequent travelling.
Contact Ericsson Diax A/s Håkan Karlsson Sales &
Marketing Manager, Access Fålledvej 17 DK-7600 Struer
Denmark Memo id: DXD.DXDHKO
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJECT MANAGER -

Bostadsrätt, Älvsjö. 2:a 5 6 , 5 kvm i kollektivhus nära Ericsosns enheter. Pris 1 7 0 . 0 0 0 , hyra 3 . 1 8 2 kr / m å n . Balkong, kvällssol. I föreningen finns snickarverkstad, krukmakeri, fotolab, bastu, gym, bibliotek, m m att tillgå.
Tel 08-86 9 5 8 8 , 08-730 6 4 9 8 .

ÖNSKAS HYRA:
l : a i Linköping önskas hyra av skötsam ekonomstuderande.
Tel kväll 0 8 € 4 7 5 9 5 7 .
UTHYRES:

Litet hus i Älvsjö säljes. 4 r o k , 1 0 0 kvm. Väl
underhållet, nytt lyxigt badsrum. Ring för info,
6 4 7 3 2 2 3 el 6 0 0 1 0 0 4 . Elisabeth Michanek,
Älvsjövägen 1 3 4 , 1 2 5 3 4 Älvsjö.
HSB BR Lägenhet 4 rok i Lambohov, Linköping. Hyra 4 . 7 6 0 kr. Äldre bostadsrättsförening, byggd 1 9 8 1 . Boyta 1 0 5 kv, två balkonger
S A - Intrade februari 1 9 9 6 .
Kontakta 0 4 6 - 1 3 6 4 3 4 eller 0 4 6 - 1 8 1 0 0 5 , memo ECSF1ME.

Salen-Tandådalen/Hundfjallet
Centralt och vackert läge, 7 0 0 m till liftarna ( 3 3
st) i Tandådalen/Hundfjället, nya fräscha stugor med 4 / 6 / 8 bäddar, alla bekvämligheter.
Rök- och djurfritt! 0 8 - 7 1 9 3 2 2 7 (a); 0 8 7 0 4 9 0 5 0 (b). Memo: LME.LMERISE.
Idrefjall - Fjällstuga med bastu. Nära liftar och
spår. Rökfritt.
Tel 0 1 5 6 - 1 6 0 6 8 .

PENSIONÄRSFÖRENINGEN
Kommande program:
December
Torsd. 7/12
kl 16.30
iiW=ssr-fr'.TrL

with excellent opportunities for personal development We
are now offering two opportunites

3
H nnrv-;-*,,,;:
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Månd 11/12
kl 10.50
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PRODUCT DEPLOYMENT
The ERA Product Deployment group is responsible for the
rapid integration and global deployment of new products into RMOA markets outside of North America.
Project managers within the group are responsible for
coordinating activities required to introduce new products to
non-North American markets, the first office application
(FOA) of these products in each of the major market regions
and the subsequent global deployment. Project managers
work closely with the LMC development project team as well
as the technical assistance centers (TACs) located in
Mexico City, Melbourne and Dublin.
A minimum of three years technical experience with AXE,
excellent written and spoken communication skills in
English and the ability to manage diverse activities in many
geographical locations are required. Prior project management experience and a knowledge of cellular would be an
advantage. You should be able to prioritize and take decisions under pressure independently and you should have a
bachelor degree in either engineering, telecommunications
or equivalent.
Contact: Glenn Wong, memo: ERA.ERAGLWO, 46 8 404
2740. Appl. to: KI/ERA/AH Marianne Molin, Ericsson Radio
Systems AB, 164 80 Stockholm, ERA.ERAMM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Julmiddag. HF/Telefonplan,
nedre matsalen.
Drink, kall jultallrik, buffé med småvarmt, öl
el vatten och kaffe. Starka drycker till självkostnadspris. 175 kr.
Karl-Erik Sandberg spelar till dans.
Katarina Kyrka. Guidad visning. Pris 25 kr.
Samling utanför kyrkan kl 10.50. T-bana
Slussen eller Medborgarplatsen.
Begränsat antal platser. Bindande anmälan
sker genom inbetalning av 25 kr till PFs posteller bankgiro samt på kansliet 6711 -5/12.

OBS! Sjukvårdskvitton för pensionärer med 20 års anställningtid
skall inlämnas i januari 19%. OBS! Endast 1995 års kvitton.
Gäller ej avtalspensionärer.

Medlemsavgiften 50 kr inbetalas i januari 1996.
NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA. ÅRSAVG1TT 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 trrum 2207. Öppet tisd och torsd kl 09.00-12.00. Tfn 7191877.

AREA MANAGERCUSTOMER ACCOUNT
Our business unit Cellular Systems - American
Standards(RMOA) is under heavy growth and expansion and
there are many new challenges waiting. We are developing
and marketing the mobile telephony system AMPS/D-AMPS
which has today a world marketshare of more than 60%.
We are now looking for an ambitious colleague as Area
Manger for specific customer accounts in different parts of
Asia. We can offer an interesting job in an expanding business.

Ett Hjärtligt Tack!
för den jättefina
uppvaktningen
i samband
med min pensionering
Yngve Norman,

LME

You will work with the customer order ftow and be responsible for, together with our local company, in fulfilling
our customer high expectations in following areas:
- Marketing and sales activities towards one or more assigned customer accounts.
• Responsibility for the consolidated sales and order intake from the accounts.
- Establich long-term partnership between our customer
and RMOA (MLC/LC and ERA/A).
This position will give you a wide understanding about
our business development and company strategies.
The requirements are:
- The applicant should have a university degree (M. Sc.,
MBA or similar).
- At least 3 years working experience and desirably 2
years in telecommunications industry and international business.
- Ability to, at same time build execellent relations and
drive for results.
We will give you a stimulating working environment in a
small team and good personal development.
Contact: Michael Kuhner, +46 8 7571628 or Björn
Berndtsson, +46 8 7572232. Appl. to: KI/ERA/AH Karin
Enberg, Ericsson Radio Systems AB, 164 80Stockholm, memo: ERA.ERAKEG.
Ericsson A/S, Norway
Ericsson AS, Norway, (ETO) has the responsibility for cellular quality information systems. The business opportunities
are remarkable, and we are looking for the right person to
contribute to the expansion.

1. SENIOR SALES MANAGER
The Senior Sales Manager has the authority and obligation
to develop and execute the account plans and programs in
cc-opera- tion with our local Ericsson company. As a Senior
Sales Manager you will get the responsibiblity for some dedicated markets and develop the business according to the
plans.
Contact Öyvind Stenberg or Knut Aulund, +4766842302
or cell, phone +4790082532. Appl. as soon as possible to:
Öyvind Stenberg on memo: ETO.ETOOIS, fax:
+4766841360 or Olav Brunborgs vei 6, N-1360 Billingstad.

2. DEVELOPMENT ENGINEER - RADIO
To take over responsibility for radio from system design to
testing.
You should have in depth experience in telecommunications and testing/development of radio for mobile telephone operator, defence department, PTT research and development or equivalent, and familiar with C/C++. Experience
with micro-processor systems, real time operative systems
and/or data communication will be an advantage.

3. DEVELOPMENT ENGINEER DATABASES
To take over responsibility for further development of our
database solutions.
You should have in depth expeerience of relation databases and have experience with Sybase/SQL server, Oracle
and/or ODBC and database drivers as well as programming
preferably C/C++. You should enjoy modelling databases
and be familiar with database optimalization. Knowledge of
Microsoft NT, Microsoft Windows and UNIX will be considered an advantage.
Applicants for the above positions should have higher
technical education, experience with UNIX/Windows and
Client/server applications. The working language will be
English and you should enjoy team work in an international
and professionally challenging environment.
Contact Knut Aulund or Arild Nilsen at Ericsson AS,
Creative Engineering, +4766842300. Appl. with CV to:
Personnel dept. Ericsson AS, P.O. Box 34, N-1361
Billingstad, Norway. Copies of Certificates and references
are not required to be sent with the initial application, but
may be requested later.
Ericsson LTD, United Kingdom

TACS (CMS8810) TECHNICAL SPECIALISTS
& SOFTWARE DESIGNERS
The newly formed TACS System & Development group at
ETL/R Guildford, England is worldwide responsibile for the
TACS Mobile System. We are looking for AXE design professionals with the skills to contribute to this new group.

1. CMS88 TECHNICAL EXPERTS
Working within our TACS System Team will be working with
quick study technicalreports,prestudies & feasibility studies. You will have regular contact with TACS product management and worldwide local product management.

JOBB-NYTT
You will hae significant AXE design experience, with a solid understanding of the CMS88 mobile system and particularly the MTS subsystem. Technical expertise and commercial awareness win be highly valued for this key role in supporting TACS customers worldwide.

2. AXE SOFTWARE DESIGNERS
Working within our MSC design team you will be working
with'fast cycle time' projects, offering you exposure to the
complete software design lifecyde: from prestudy to FOA.
You should have all round AXE design & test knowledge,
with good team-building abilities.
Contact Dive Oates, +441483 305294, memo: ETLETLCLOA, fax + 441483 305364 or Helen Bennett, +441483
305118, fax + 441483 305090.
Ericsson Toshiba

RADIO SYSTEMS MANAGER - PDC
Japan is now the second largest cellular market after US.
The growth in Japan accelerated after the deregulation in
April 1994. Today Japan have over 6 million subscribers in
the analogue and digital networks. The digital cellular following the PDC standard is increasing rapidly and Ericssons
customers have since April 1994, when the first CMS 30
system was taken into operation, reached nearly 600 000
subscribers.
Ericsson Toshiba is now looking for a Radio Systems
Manager PDC. You will be placed in the HQ in
Shin-Yokohama and will be working in the local product management for Radio systems. We assume you have a background from radio design and/or product management, preferably with experience of direct customer negotiations. You
are also an dynamic and open minded person with a good
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team spirit. Other merits such as radio network design, airinterfaceand terminal competence are benincial.
We can offer you an insperational and creative assignment for a minimum of two years.

We are nine people supporting PC and Unix-networks,
four of us are in the Unix-group. The Unix- group is responsible for a network with 15 servers and 350 workstations.
The servers, with the operating system Solaris 2, has
RAID-systems, and the network is a switched fast ethemet.

Other merits such as cellular knowledge, IN, datacom and
network planning are benificial.
We can offer you an insperational and creative assignment for a minimum of two years.

Please send your memo response to: NRJ.ERJCAND. For other questions contact Persons at ERJ: Lars Hagebris, +81
45 4750089 (Product Management) or Martin Danielsson,
+8145 4750400 (Personnel). Persons at ERA: Aame
Lindroos, +46 8 757-1907 (Product Management)or Göran
Henriksson, +46 8 757-0705 (Personnel).

We are looking for a support engineer that has an experience of many years from administrating Unix-systems, preferable Solaris 1 and 2, experience from C-programming
and good knowledge in English.
You need to be serviceminded, patient for stress and to
be able to organise and perform independent work.

Please send your memo response to: NRJ.ERJCAND. For other questions please contact Persons at ERJ: Lars
Hagebris, +8145 4750089 (Product Management) or
Martin Danielsson, +8145 4750400 (Personnel). Persons
at ERA: Aame Lindroos, +46 8 757-1907 (Product
Managements Göran Henriksson, +46 8 7570705
(Personnel).

Ericsson LTD, United Kingdom

Contact Ingvar Nilsson, memo: ERA.ERARN, email: erafin(at)memo. ericsson.se or Per Eklöv, ERA.ERAPE, email:
erape(at)memo. ericsson.se. Appl to: KI/ERA/J/HS Gunilla
Åsberg, Ericsson Radio Systems AB, 164 80 Stockholm.

SSFM-AM IN MOBILE PLATFORM
Location: Guildford UK. Half an hour from London by train.
ETL/RU/H are involved in developing an IN platform
(Service Switching Function) for the four mobile applications
CME20, CMS40 & CMS 88. The development is from feasibility through to function test. The system is to confirm with
ETSI & CS1 + standards. The platform uses the Am (application modularity) concept. ETL/RU/H is expanding to 36
designers and testers to take on this exciting IN project
You should have relevant software experienceAest experience AXE and IN 2.1 or 2.2 experience would also be of
great interest.
Contact Steve Foster, memo: ETLETLSJFR, ECN 8325383
or Personnel Helen Bennett, ETLETLHNES, ECN 8325118.
Ericsson Radio Systems AB. Kista

UNIX SUPPORT ENGINEER
The support unit for Business Unit Japan needs to be increased by a new member to the Unix-group.

Ericsson Toshiba

SENIOR MANAGER - SWITCHING
SYSTEMS PDC
Japan is now the second largest cellular market after US.
The growth in Japan accelerated after the deregulation in
April 1994. Today Japan have over 6 million subscribers in
the analogue and digital networks. The digital cellular following the PDC standard is increasing rapidly and Ericssons
customers have since April 1994, when the first CMS 30
system was taken into operation, reached nearly 600 000
subscribers. Ericsson Toshiba is now looking for a Senior
Manager - Switching Systems PDC.
You will be placed in the HQ in Shin-Yokohama and will
be in charged of the local product management for switching systems. We assume you have a background from
AXE design and product management preferably with experience of direct customer negotiations. You are also an dynamic and open minded person with a good team spirit.

TEI-Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. Rome, Italy

CME 20 R6 FOA MANAGER
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. in Italy has been appointed the FOA responibility for CME 20 R6 BSS and OSS 6.0.
We are now looking for a FOA Manager.
The FOA Manager will have the overall responsibility for
the project and will coordinate the activities between the
sub projects and be the interface towards the R6 development project. Furthermore, he/she shall report progress to
a joint ERA/TEI steering group. The assignment period
should start as soon as possible but no later than January
'96. The location for the assignment is Rome at the
Ericsson Telecomunicazionis' premises.
As an applicant you should have experience in project
management and in earlier FOA projects. We also assume
that you have good knowledge of the CME20 products.
Besides good communication skill in English, excellent leadership and teamwork skill is required.
Contact Mats Amebjer, memo: ERA.ERAARNE, +46 8
7572952, Johan Gunell, ERA.ERAJOLL, +46 8 4042371or
Andrea Penza, EITA.TEIAND, +39 6 72583466.

Ericsson Radio Systems AB

SYSTEMLEDNING RADIONÄT
Ericssons 80.000 anställda är verksamma i mer än 100 länder. Deras samlade kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad
gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.

Planering och optimering av
radio- och transmissionsnät
är av väsentlig betydelse för
prestandan i ett mobiltelefonisystem. Systemledning
Radionät är ansvariga för
radionätlogiken i systemen
GSM, DCS och PCS, samt
ansvarar för metoder, riktlinjer, hjälpmedel och tjänster
för planering och optimering
av dessa mobiltelefoninät.
N« behöver vi förstärkning.
Gemensamt för alla tjänster
är att Du obehindrat kan
uttrycka dig skriftligt och
muntligt på engelska, samt
är beredd på att resor i
tjänsten förekommer.

Systemingenjör Radionätplanering
Vår enhet arbetar globalt med
support för radionätplanering.
Vi fungerar bl a som tekniskt
expertstöd vid kundkontakter,
håller kurser/seminarier, utför
fält tester, samt arbetar med
vidareutveckling av rekommendationer och planeringsverktyg. Arbetet innebär
mycket kontakter inom organisationen och med kunder.
Till vår enhet söker vi nu Dig
som har lång erfarenhet inom
området mobiltelefoni. Det
krävs att Du har arbetat flera år
med cellplanering, alternativt
GSM på systemnivå. Du är
självgående och kan arbeta

både i team och på egen hand.
Vill Du veta mer om tjänsten
kontakta: Ola Pettersson,
tfn 08-404 47 09, Arne Sjule,
tfn 08-757 57 39,
email:eraasju@era.ericsson.se
eller Solveig Hasselqvist-Ax,
Personal, tfn 08-757 2344.

Systemingenjör Transmissionsnätplanering
Vi bygger nu upp ett nytt team
som skall arbeta med metodutveckling för planeringen av det
fasta nätet i ett mobiltelefonisystem. Arbetet inkluderar bl a
framtagning av rekommendationer och verktyg för transmissionsnätplanering.
Vi söker Dig som har arbetat
med planering av access-,
trunk- och signalleringsnät
tidigare. Erfarenhet från operatör och AXE är meriterande.
Det krävs att Du är självgående,
samt att Du kan arbeta både i
team och på egen hand.
Vill Du veta mer om tjänsten
kontakta: Ola Pettersson,
tfn 08-404 47 09, Arne Sjule,
tfn 08-757 57 39,
email:eraasju@era.ericsson.se
eller Solveig Hasselqvist-Ax,
Personal, tfn 08-757 2344.

Systemingenjör Radionätoptimering
Vår enhet söker kvalificerade
civilingenjörer för avancerade
prestandamätningar och trouble-

shooting. Vi utvärderar framförallt radionätet men även viss
växelfunktionalitet. Vi deltar
vid introduktion och optimering av nya radionätfunktioner
liksom optimering av alla andra
radionätparametrar. Efter
utfört arbete ska våra kunder
ha bättre prestanda gällande
talkvalitet, tappade samtal,
misslyckade handover etc.
Vi söker Dig som har erfarenhet av radionätplanering, OSS,
AXEIO O&M, systemverifiering eller systemutveckling,
företrädesvis GSM, och som
vill utveckla dig vidare. Du
bör ha jobbat i minst 2—3 år.
Vill Du veta mer om tjänsten
kontakta: Claes Eriksson,
tfn 08-757 1959, email:
ceriksson@kiera.ericsson.se,
Arne Sjule, tfn 08-757 57 39,
email:eraasju@era.ericsson.se
eller Solveig Hasselqvist-Ax,
Personal, tfn 08-757 2344.

Systemingenjör Mjukvaruutveckling
Vi arbetar med att omsätta
idéer och metoder till applikationer och färdiga hjälpmedel
för planering av mobiltelefoninät. Arbetet är varierande och
intressant, och sträcker sig från
små PC-program till design
och implementering av stora
funktionsblock och applikationer i Unix-baserade stödoch planeringssystem.

Till vår enhet söker vi nu Dig,
som har erfarenhet av objektorienterad systemarkitektur,
som kan C+ + , Unix och Windows, och tycker om att jobba
med API:er, relations- eller
objektorienterade databaser
och objektorienterade designfrågor. Har du dessutom jobbat
med OLE eller CORBA är det
en merit.
Vi tror att Du är civilingenjör
med datainriktning, eller att
Du har förvärvat motsvarande
kunskaper på annat sätt, och
att Du tycker om arbete i små
täta team eller på egen hand.
Erfarenhet från mobiltelefonivärlden är inte nödvändig men
meriterande.
Vill Du veta mer om tjänsten
kontakta: Paul Stjernholm,
tfn 08-757 25 02, email:
erapaus@pop.gsm.ericsson.se,
Arne Sjule, tfn 08-757 57 39,
email :eraasju@era.ericsson.se
eller Solveig Hasselqvist-Ax,
Personal, tfn 08-757 23 44.

programmering i C++ bl a
avseende konvertering av dataformat och projektioner.
Vi tror att Du är civilingenjör
— kanske från lantmäterilinjen
med teknisk inriktning, eller
att Du har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.
Du är driftig och tycker om
arbete i små täta team eller
på egen hand. Erfarenhet från
mobiltelefonivärlden är inte
nödvändig men beaktas
givetvis.
Vill Du veta mer om tjänsten
kontakta: Paul Stjernholm,
tfn 08-757 25 02, email:
erapaus@pop.gsm.ericsson.se,
Arne Sjule, tfn 08-757 57 39,
email:eraasju@era.ericsson.se
eller Solveig Hasselqvist-Ax,
Personal, tfn 08-757 23 44.

Metodingenjör Karthantering

Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LV/HS
Kerstin Lundberg
164 80 Stockholm

Geografisk information är av
väsentlig betydelse vid planering av mobiltelefoninät.
Till vår enhet söker vi nu Dig,
som är intresserad av att ta
ansvar för våra metoder och
verktyg för hantering av digitala kartdata. Arbetet är självständigt och inbegriper en del

Din skriftliga ansökan med
meritförteckning och betygskopior vill vi ha senast den
1 december under adress:

ERICSSON
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KONTAKTEN

Posttidning A

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

'Jag har svårt att tänka
mig ett annat arbete'
* TorfHJnd, produktionstekniker och arbetsledare på Ericsson Radar
A.S i Haiden, var med
och skruvade ihop den
första serietillverkade
Girafferadarn, G 50 AT.
I september var han
även med om att producera den sista som
lämnade företaget.

Oumbärligt
hjälpmedel

I dag, över 50 radaranläggningar senare, har han fortfarande svårt att säga något negativt om sitt jobb.
- Gillar man att jobba med
teknik är det här rätta platsen.
Bra chefer, få konflikter mellan ledning och anställda och
en fräsch arbetsmiljö, bidrar
också till trivseln.
- Det låter kanske för bra
men jag har svårt att tänka mig
något annat och bättre jobb.
- Jag skulle till och med kunna tänka mig att mina barn sökte jobb här en dag, skrattar han.

D

et finns mycket som vi tar för givet i livet, saker som vi betraktar
som fullständigt självklara. Att
ha kontakt med hela världen via telefonen är en sådan sak. Numera är det för
många av oss till och med självklart att
vi alltid ska vara nåbara, oavsett var vi
befinner oss. Mobiltelefonen har förändrat våra liv.
Om du verkligen vill få klart för dig
hur mycket telefonen betyder, så prova
några dagar att vara helt utan. Själv har
jag en vecka bakom mig då jag endast
sporadiskt haft telekontakt med omvärlden. Mitt uppe i flyttningsbestyr, då den
vanliga telefonen och jag bott på olika
ställen, och då mobiltelefonen av någon
anledning inte velat få kontakt med nätet, har jag fått uppleva vådan av vara
onåbar.

Första Giraffen
19 år har Tore jobbat på EDH i
Haiden. Han anställdes som
montör i november 1986 och
efter några månaders internutbildning på Ericsson i Borås
där han bl a fick lära sig det
mesta om förbindnig, återvände han till Haiden. Då hade ännu inte seriekontraktet på leverans av 51 stycken Giraffe AT
till norska armén, skrivits under, det skedde först tre år senare. Tore och hans kolleger
var vid den tidpunkten istället
fullt sysselsatta med produktionen av SuperFladerMausradam.
- Det var mycket att lära i
början men jag kom ganska
snabbt in i jobbet. Det handlade om att sätta ihop mekanik,
förbinda kablage och göra
elektriska prov av olika slag.
Efter hand kom dock Tores
arbete att allt mer inriktas på
produktion av Giraffe 50 AT.
- Faktum är att jag var helt
ensam om att skruva ihop C3stativet till den första radarn
som lämnade fabriken. Det var
lite plock eftersom den radar
som skulle ut till kunden skiljde sig väsentligt från prototypradam på flera punkter, det
handlade om att lägga upp arbetet efter bästa förmåga.

Arbetsledare
Sedan serietillverkningen av
radarn kom igång hösten 1991
har Tore arbetat som arbetsledare på avdelningen där fyra
man bl a har sysslat med att
bygga C3 stativ samt skött sys-
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temprovning av radarenhetema.
Den sista G 50 AT lämnade
EDH i september i år, och även
om inga tårar föll på de anställdas kinder så var det med ett
visst mått av vemod som Tore

och hans kolleger kunde konstatera att radarproduktionen,
åtminstone för den här gängen
var till ända.
- Men sånt är livet, skrattar
Tore. Trots allt får vi vara glada åt att vi hittills har kunnat

stoltsera med både långa och
stora projekt.
- Nu ser vi fram emot att få
börja jobba med lokaliseringsradarn Arthur och det inom en
inte alltför avlägsen framtid.
Cathrine

äromdagen ställdes ett mycket
viktigt möte in - jag hade tagit
ledigt från jobbet för att kunna
vara med, trots att det denna dag var
kvartalsbokslut för Ericsson. Gissa om
jag blev besviken när ingen kom! I efterhand har jag luskat ut att man upprepade gånger lämnat meddelanden hos
Telias mobilsvar, men var hjälpte det
mig? Den dagen var GSM-telefonen inte i nätkontakt, som det kan hända sig
ute på landsbygden där jag numera bor.
Så vad hjälpte det då att lämna meddelanden till en som inte kunde ringa in för
att kolla om där fanns några.
Nu står mitt hopp till Telia att de ska
bygga ut GSM-nätet snabbt så att också
de lite mer isolerade delarna av Sverige,
sådär sex mil från Stockholm, får en säkrare täckning. Vissa dagar orkar signalen inte riktigt ända fram till min kulle i
skogen.
När den brandgula Telia-lastbilen
körde upp på gården igår morse, var det
en stor börda som lyftes från mina axlar.
Då först insåg jag till fullo hur beroende
jag har blivit av telefonen. Det var som
en uppenbarelse att se kabeln rullas ut
och matas ner i de i förväg nedgrävda
gula ledningsrören.
Frågan är bara hur man gör för att inte
bli helt beroende. 'Ta en kurs i tamtam", uppmanade styvsonen, som har
trumutbildning som en av sina affärsidéer. Det vore kanske ingen dum idé,
men då måste jag förstås få fler människor med mig. Vad hjälper det mig och
det bara är jag som kan koden?

