ERICSSON S

KONTAKTEN
TIDNINGEN FOR OSS INOM ERICSSON

NR 13 • 14 SEPTEMBER 1995

Stärkt
kassakista
Efter ett rungande "ja" på extra bolagsstämman den 7
september genomförs nu
den största nyemissionen av
aktier i Sveriges historia.
Emissionen ger Ericsson ett
kapitaltillskott på upp
emot 7,8 miljarder.
w

Full fart i
Argentina
Argentina är ett av dessa latinamerikanska länder som
just nu befinner sig i en
mycket positiv och dynamisk
utveckling. Ericsson är med
och bygger ut telekommunikationerna i landet.

14

Ny framtid i
Karlskrona
Ericssons fabrik i Karlskrona
går en ny framtid till mötes.
Nyligen startades tillverkning
av radiobasstationer i Verköfabriken. Det är utrustning
för DECT-system som
nu flyttats hit.
O

Bäst på
Telecom
Nu pågår slutspurten i förberedelserna inom Telecom '95
i Geneve. Allt med syfte att
Ericssons monter i tre våningar ska bli den intressantaste på hela utställningen.
Bland annat har monterpersonalen drillats med flera dagars utbildning.
I v

Ett lyft för finska Ericsson
Friidrottslandskapen mellan Finland och Sverige
lockade i år hela 67.000 åskådare till Helsingfors
Olympiastadion. Landskampen bjöd inte bara på
sportsliga prestationer utan också på en hel del

show och spektakel. Ericssons finska bolag fanns
på plats som en av de stora sponsorerna och syntes
väl, bland annat tack vare den stora mängd
balonger som delades ut bland barnen.
O
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Att mäta sig med de bästa.
Vårt behov av att mäta är omädigt. Kraft,
vikt, storlek och hastighet. Vi noterar resultaten och lär oss förstå hur saker och ting
hänger ihop. Det är grunden till hur vi sedan
kan hantera världen och talar om for oss hur
vi ska förhålla oss till den och hur den
kommer att förhålla sig till oss.
Inom idrotten avkunnas fortfarande
domslut och noteras många resultat bara med
hjälp av våra sinnen, även om man börjat ta
modern teknik som video- och mätinstrument till sin hjälp.
För den moderna tekniken, där det
dagligen utförs ett närmast oändligt antal
mätningar för att säkerställa resultat och

kvalitet, är det numer helt otänkbart att
använda sig av ögonmått.
I jakten på allt större exakthet kommer
uttryck som millimeterprecision att verka just
så stenålders som det egentligen är.
I den jakten deltar vi på Anritsu Wiltron
med mätteknik inom optoteknik, digitaltransmission, mikrovågsteknik och mobiltelefoni.
Inom optoteknik finns det ingen som kan
mäta sig med oss. Det gäller inte bara dagens
instrument för installation och underhåll av
fiberoptiska trunk- och accessnät utan i lika
hög grad utrustning för forskning och
utveckling av framtida optiska system.

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

Your Global Tanner for the 21a Century

Våra optiska spektrumanalysatorer, effektmetrar, variabla ljuskällor och HBER-system
är exempel på ovärderliga verktyg för dig
som utvecklar morgondagens transmissionssystem.
Internationellt är vi bland de största.
Vi har byggt upp resurser och samlat kunskaper sedan 1895. Det är jämt 100 år i år.
Här i Sverige är vi nya och ganska små.
Det gör oss lite mer ödmjuka och mänskliga
i vår framtoning.
Det får oss att anstränga oss extra för att
du ska bli nöjd. Vi vet ju att du kommer att
mäta och jämföra vår förmåga att ge dig vad
du vill ha med de bästa av våra konkurrenter.

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

/Inritsu
Wiltron
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Emissionen ger Ericsson
ökad konkurrenskraft
Ericssons extra bolagsstämma
den 7 september fattade som
väntat beslut om att genomföra
den nyemission som styrelsen
föreslagit. Om emissionen genomförs fullt ut innebär den ett
kapitaltillskott för Ericsson pä
7,8 miljarder. Det är pengar
som avsevärt stärker koncernens konkurrenskraft pä den
just nu mycket dynamiska telekommunikationsmarknaden,
förklarade koncernchefen Lars
Ramqvist pä stämman.
Det föll på koncernchefens lott att redogöra för bakgrunden och motiven för den föreslagna nyemissionen inför de cirka 150
aktieägare som samlats på stämman. Ett
inte alltför imponerande antal, kan tyckas,
men tillsammans representerade de 134,4
miljoner aktier, fördelat på 53 miljoner Aaktier och 83 miljoner B-aktier. En majoritet av rösterna i koncernen, med andra
ord.
Lars Ramqvist inledde med att påminna
om sitt tal vid den ordinarie bolagsstämman i maj och om sina kommentarer till
halvårsbokslutet i augusti. Den bild som
han då tecknade av tillståndet i koncernen
gäller fortfarande - snabb tillväxt för alla
affärsområden och inte minst då inom
Affärsområde Radiokommunikation.

- Bakgrunden till att styrelsen föreslår en nyemission är att Ericsson kan utvecklas betydligt bättre med ett tillskott av kapital, sade Lars
I Ericssons extra bolagsstämma den 7 september.

fintliga cellulära system och etablering av
den nya persontelefonin, PCS.

Byggs ut i snabb takt
- Den starka tillväxten på radiosidan beror
på att mobiltelefonin byggs ut över hela
världen i en takt som är betydligt snabbare
än vad som tidigare kunde förutses i de
mest optimistiska prognoserna, förklarade
Lars.
- Vid 90-talets inledning fanns det drygt
fem miljoner mobiltelefoner anslutna till
de olika näten i världen, och man trodde
att siffran skulle kunna tiodubblas fram till
sekelskiftet. Men tiodubblingen tog bara
fem år. Redan nu finns det drygt 60 miljoner mobiltelefoner i världen och man talar
nu istället om 300-400 miljoner abonnenter kring år 2.000.

Stärker positionen
Lars Ramqvist påminde om att Ericsson är
världsledande som systemleverantör inom
mobiltelefonin, och berättade att koncernen fortsätter att stärka sina marknadsandelar också när det gäller terminalerna mobiltelefonerna. Mobiltelefonverksamheten - system och terminaler - växte under första halvåret med en 74 procentig
ökning av orderingången och en ökad fakturering med 44 procent.
- Det bäddar för ett mycket gott år för
Ericsson, konstaterade Lars. Han berättade också att den största ökningen i orderingång noteras på USA-marknaden, som
idag svarar för 14 proc av orderingången
och 11 proc av faktureringen. Dominerande verksamhet här är mobiltelefoni både i form av fortsatt utbyggnad av be-

Framåt för AXE
Inom Publik Telekommunikation fortsätter framgångarna för AXE.
- Prispress och stagnerande volymer
gör att vi fortsätter att aggressivt rationalisera detta produktområde, men vi är
mycket optimistiska över AXE även i
framtiden.
Ramqvist berättade om den anpassning
till marknadsläget som nu sker inom bredbandsområdet och som tillsammans med
rationaliseringen av AXE-verksamheten
innebär att antalet anställda inom Publik
Telekommunikation nu ska minskas med
6.000 personer.
- En väl trimmad verksamhet inom
Publik Telekommunikation, fokuserad på
AXE-systemet och på bredband, stärker
affärsområdet för framtiden, menade koncernchefen.
- Samtidigt innebär rationaliseringarna
att vi kan överföra betydande resurser och
kompetens till det snabbväxande affärsområdet Radiokommunikation. Det ger
oss ökade möjligheter att utnyttja den stora marknadspotentialen inom mobiltelefonin.

Hög förändringstakt
- Förändringstakten inom Ericsson är
mycket snabbt. Under de kommande tvåtre åren räknar vi med att 20.000 av våra
80.000 medarbetare kommer att sättas in
på helt nya arbetsuppgifter. Att klara dessa
interna omflyttningar och nyrekryteringar
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är en av de stora utmaningar vi har under
de närmaste åren. Här krävs samverkan
mellan företag, fack, samhälle och enskilda individer för att vi ska lyckas.
Den höga förändringstakten och starka
tillväxten är bakomliggande orsaker till
den nyemission som den extrainkallade
bolagsstämman skulle besluta om. Lars
Ramqvist förklarade ytterligare:
- Bakgrunden till att styrelsen nu föreslår en nyemission är att Ericsson kan utvecklas betydligt bättre med ett tillskott av
ytterligare kapital. Vi befinner oss i en dynamisk marknadsutveckling och styrelsen
ser större expansionsmöjligheter för koncernen än vad som tidigare kunde förutses.
Att få tillgång till ökat rörelsekapital ger
större handlingsfrihet, inte minst när det
gäller att försvara och förstärka vår goda
marknadsposition. Det gäller framförallt
inom mobiltelefonin, men också inom övriga områden.

Finansieringshjälp
- Det finns idag många nya systemoperatörer som, efter att ha fått licenser för nya
verksamheter, inte bara vill ha snabba leveranser av kompletta nyckelfärdiga system, utan även vill ha hjälp med finansieringen. Att kunna bistå med kundfinansiering öppnar nya möjligheter, framhöll
Lars Ramqvist.
- Genom att fullt utnyttja marknadspotentialen genererar vi mer vinstmedel som
ger möjlighet till fortsatta satsningar inom
forskning och utveckling. Här kommer vi
att fokusera än mer på våra viktigaste
nyckelområden och satsa mindre på områ-

KONTAKTEN ges ut av:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
HF/LME/DI, 126 25 STOCKHOLM
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin,

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

den där vi nu ser att marknadsutvecklingen ännu inte tagit riktigt fart.
- Den föreslagna nyemissionen innebär
att vi under de kommande åren bättre kan
tillgodose våra nuvarande kunders behov,
samtidigt som vi också kan vinna nya kunder. Det stärker möjligheten till fortsatt
expansion av Ericssons verksamhet.

Politiskt beslut
- Hade möjligheten att bidra med finansieringshjälp räddat de PCS-order som i
somras gick Ericsson förbi, undrade Mats
Blomqvist, en av de samlade aktieägarna.
Han syftade på de två operatörer i USA
som tillkännagett att man ämnat satsa på
CDMA-tekniken istället för på TDMA,
den teknik Ericsson förordar.
- Nej, dessa var rent politiska beslut,
svarade Lars Ramqvist. Ericsson var aldrig
inne i någon finansieringsdiskussion med
de två aktuella kunderna. Den allmänna
trenden är dock att fler och fler kunder är
intresserade av finansiering. Det gäller både enskilda kunder och hela länder.

Rungande "ja"
Beslutet om nyemissionen fattades utan
dramatik. Stämmoordföranden - och tillika ordförande i Ericssons styrelse - Björn
Svedberg fick visserligen be de församlade att uttrycka sig lite mer bestämt som
svar på frågan om stämman godtog styrelsens förslag till nyemission.
Uppmaningen hade avsedd effekt. Det
blev ett rungande "ja" till nyemissionen.
Referat: Lars-Göran Hedin
Foto: Peter Nordahl

Redaktionssekreterare: Pia Rehnberg,
tel 08-719 78 69, memo: LMEPRG
Distribution: Anita Wiihelmsson, tel 08-719 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 .

keeping you

ONE DESIGN
AHEAD

i960 RP

There are loads of tools for the
i960* processor from Intel and
other leading companies.
There are profiling compilers,
operating systems, in-circuit
emulators, advanced debuggers,
low-cost, fully-functional
evaluation kits and many other
powerful tools.

Our 16 code-compatible,
32-bit processors give you real
value and include choices with
up to 150 MIPS. They're all part
of an upgrade path to future
innovations, such as our new
i960 RP processor, a complete
I/O subsystem on a chip that
unlocks the capabilities ofPCI.

http://www.intel.com/
embeddedA960/
To learn more about the i960
processor, its development tools
and our "No Run-Around"
technical support,
look us up on the Internet. Or call
+44 (0)1793 43 11 55 for a free
CD-ROM quote reference MP0846A.
01995 Intel Corporation.

To get the job done faster,
choose from
our 243-piece tool set.
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Pris för bästa examensarbete
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Ericsson var väl exponerat under landekampen I Helsingfors Olympiastadion I slutet av augusti.

Friidrottsseger för
Finland och Ericsson
Hela 67 000 personer
bevittnaae Finlands i
ger i Finnkampen i Helsingfors Olympiastadion
i slutet av augusti. Efter
en paus på fem år stödde Ericsson landskampen; man väntade sig och fick - en rekordartad publiktillströmning
såväl till läktarna som
till Landskampsmarknaden och VIP-området.

dagligen tog för sig av tältets håvor.
I tältet kunde man utöver att
tanka vätska och näring dessutom stifta bekantskap med nya
lätta Freeset-telefoner.
Ett annat populärt inslag var
Ericssons förstahjälpstält för
NMT/GSM-telefoner. Här kunde
publiken låta konditionstesta sin
telefon. I tältet fanns också tillläggsutrustning och reservdelar.
En trasig antenn ersattes på
fläcken och trötta batterier laddades upp.

Den sportfrälsta publiken svek
inte. Över hundratusen personer
tittade in på Landskampsmarknaden under de tre dagar den var
öppen, och Ericsson fick besök
av ca tusen personer - samarbetspartners, journalister och
kunder. Stämningen var hög i
VIP-tältet då nära 650 gäster

Jubel i tältet
Men naturligtvis stod idrotten
och dess utövare i centrum.
Jublet verkade inte ha några
som helst gränser då det finländska lagets gångaress Valentin
Kononen anlände till Ericssons
tält. Ericssons kepsar ståtade
med Kononens autograf efter be-

söket. Den första tävlingsdagen
tog Valentin Kononen hem en
sedvanligt överlägsen seger på
herramas 10 km gång trots att en
objuden gäst, ett störtregn, störde
grenen.
Hur gick det då i Finnkampen?
Det blev svenska segrar på 110
och 400 m häck, 100, 200, 400
och 1500 m, slägga, diskus, tresteg och stav för herrar och 400
m häck, 1500 m och diskus för
damer; dessutom vann Sverige
långa stafetten för herrar. Men
Finland var svårstoppat denna
helg - finländarna tog hem alla
andra grensegrar, ofta blev det
t.o.m. tredubbelt blåvitt i täten.
Den slutliga poängställningen
i de olika landskamperna (Finlands poäng först nämnda)
Damerna
196-146
Herrarna
213-198
Flickorna
112-56
Pojkarna
110-91

2,6 miljoner linjer AXE till Kina
Ericssons position i Kina
stärktes avsevärt när företaget tecknade ett ramavtal med det kinesiska
Ministeriet för Post och
Telekommunikation, MPT,
den 5 september. Avtalet
omfattar leveranser av 2,6
miljoner AXE-linjer under
1996 och 1997. Samtidigt
tecknades en avsiktsförklaring med MPT om samarbete i Kina inom transmissionsområdet SDH.
Avtalen undertecknades av
MPT-s vice minister Yang Xianzu, Lars Ramqvist och Anders
Igel. AXE-delen omfattar leveranser till flera kinesiska provinser. Tidigare har Ericsson levererat 9 miljoner AXE till Kina. Enligt avtalet ska Ericssons lokala
bolag, Nanjing Ericsson Communication Ltd tillverka och leverera AXE-utrustningen. Detta
stärker Ericssons lokala närvaro i
flera viktiga provinser i Kina.
- Vi ser detta ramavtal som en
viktig bas för vår målsättning att

Andreas Nilsson, som arbetar vid
Ericsson Microwave Systems i
Mölndal, har tilldelats Svenska arbetsgivareföreningens (SAF) och
förbundens nationella Ingenjörspris på 25.000 kronor.
- Ja, det här var verkligen en
överraskning, säger Andreas, som
inte kände till tävlingen förrän
SAF ringde upp och meddelade
utnämningen. Min examinator hade anmält mig till tävlingen utan
att jag visste om det.
Andreas får priset för sitt examensarbete "Rationalisering av
elschemakonstruktion i Generic
Mar.
CADD". Juryn motiverar sitt val med att "det är till omedelbar nytta för uppdragsgivaren, ett enmansföretag, och ger en väsentlig rationaliseringseffekt. Andreas Nilsson har visat prov på ett mycket
gott ingenjörsarbete, som väl demonstrerar hur värdefulla de nya
ingenjörerna är för svenskt näringsliv".
Andreas arbetar i dag med programvarukonstruktion för JAS-radarn på Ericsson Microwave Systems i Mölndal. Han började på företaget i sent i fjol men examensarbetet blev klart först i våras.

Stor nätorder från Filippinerna
Ericsson ska bygga telenät för 1.825 miljarder kronor i Filippinerna. Beställaren, Smart Communications Inc, har lagt order på utrustning och utbyggnad av både ett fast nät operatörens regionala
teleområden och för utbyggnad av Smarts mobiltelefonnät.
För 1,314 miljarder ska Ericsson leverera 280.000 fasta linjer,
medan mobildelen är värd 510 miljoner. Mobilnätet får efter utbyggnaden kapacitet för 300.000 abonnenter.
Leveranserna till Smart kommer att omfatta växel- och transmissionsutrustning, radiobasstationer, nätövervakningsservice, system
för samtalsdebitering samt kundservice och systemstöd.

Tele-energi till Guangdong
Ericsson Ltd Hong Kong har i samarbete med Ericsson Components inlett ett partnerskap med Guangdong Post and Telecommunication Administration, GPTA och the Machinery Import and
Export Bureau (Machimpex) gällande leveranser av energiutrustning för telekommunikation i Guangdong-provinsen och Folkrepubliken Kina.
Partnerskaps-avtalet undertecknades den 30 augusti av Madam
Yang, chef för Machimpex och John Gilbertsson, VD i Ericsson Ltd
Hong Kong. Avtalet kommer att säkra tillväxten för Ericssons energisystem i Kina, där de redan har en stark ställning på marknaden.

Ny handsfree lanseras
Ett nytt digitalt "Handsfree"-system för Ericssons minsta ficktelefoner lanseras nu på marknaden. Det nya systemet, HF 2600, har
flera unika egenskaper. En av de viktigaste är att det tillåter två personer att tala samtidigt, utan avbrott i samtalet.
HF2600 har ett mycket klart ljud, det har funktioner för att ta bort
ekoljud, reducera bakgrundsljud och det har förmåga att anpassa
sig till varje bils specifika akustik. De här olika funktionerna samverkar för att ge bästa möjliga ljudkvalitet.

Klara villkor för nyemission

Från höger Yang Xianzu, Miiosiska Mkdstsilst for Post och Telekommunikation, Lars Ramqvist och Andars Igel undertecknade avtalen vid
en ceremoni hos Ericsson vid Telefonplan i Stockholm.

ytterligare öka volym, marknadsandel och produktionskapacitet i Kina, sa Lars Ramqvist i
en kommentar.
Avsiktsförklaringen om SDH
är en strategisk utökning av de
samarbets- och licensavtal som
koncernen nyligen tecknad med
Wuhan Research Institute, WRI.

Enligt de avtalen ska WRI vara
med om att utveckla, marknadsföra och leverera Ericssons
SDH-produkter på den växande
kinesiska SDH-marknaden. Nu
fördjupas och förstärks detta
samarbete ytterligare genom bl a
tekniköverföring och lokal produktion.

Den 30 augusti fastställde Ericssons styrelse villkoren för den föreslagna nyemissionen. De innebär att de som på avstämningsdagen
den 2 oktober 1995 är registrerade som aktieägare i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får företrädesrätt att teckna en ny aktie för tio
gamla. Tio gamla av serie A ger rätt att teckna 1 ny serie A, tio gamla serie B en ny av samma serie. Teckningskursen för de nya aktierna blir 90 kr.
Om alla nyemitterade aktier tecknas kommer Ericsson på detta
vis att få ett kapitaltillskott på 7.830.845.100 kr. I så fall kommer
7.457.030 nya aktier av serie A och 79.552.360 aktier av serie B att
nytecknas.
Så här är tidplanen för emissionen:
• Torsdag 28 september noteras Ericssons aktier exklusive rätt till
deltagande i emissionen.
• Måndagen den 2 oktober är avstämningsdag då det fastställs vilka aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag och som
därför skall erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen.
• Torsdag den 5 oktober inleds handeln med teckningsrätter, samtidigt som man kan börja lösa in dessa i nya aktier. Betalning skall
ske kontant på bank.
• Tisdag den 24 oktober avslutas handeln med teckningsrätter.
• Fredag den 27 oktober sista dag att köpa de nya aktierna.
• Torsdag den 26 oktober blir sista dagen för innehavare av teckningsrätter i USA att mot dessa köpa s k ADS (American
Depositary Shares) - B-aktiens motsvarighet i USA.

Var ska man leta halvledare ?
Precisionstillverkade
skärmburkar och ramar
i tunnplåt
vikspår tor
enkel montering

form frihet

eller stållegering
formstabil
i rakt pion» detaljer
< lätt att hantera lagra
• låg verktygskostnad
• rattlev.tid
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Vi år specialister på att snabbt få fram "svåra
komponenter", tack vare vårt världsomspännande
kontaktnät
Dessutom ett stort eget lager med logik, minneskretsar
linjära kretsar, dioder, transistorer etc. av samtliga
ledande fabrikat
Datatillbehör som simmoduler, CPU:er, hårddiskar och
multimedia. Allt hos.....

LEV. AVTAL Nr. MR 53570
med ERICSSON COMPONENTS AD.

Tel. 0120-130 40

Fax 0120-13111

Customer Training & Competence Development
Ericsson Infocom Consultants AB erbjuder
kurs- och kompetensurvecklingstjänster inom
produkt- och tjänsteområden som i många
fall är unika — även sett ur ett internationellt
perspektiv.
Infocom Training Center - ITC
ITC är en spegel av Ericsson Infocom's
verksamhet, där vi erbjuder andra den
kompetens som finns samlad inom företaget i

medarbetare som till linjechefer och processansvariga. Utbildningsprogrammet behandlar alla aspekter av projektarbete och erbjuder
allt ifrån basinformation till hur du komponerar och leder en projektgrupp i internationell multiprojektmiljö.
För mer information om PMTC, kontakta
Charlotta Karlsson, memo: EIN.EINKACH
telefon 054-29 42 58.

form av utbildning, bland annat inom

Lär som vi lever

följande områden:

Under 1995 kommer vi att ha utbildat drygt

• Maintenance

Support Systems — MSS

• Site Product Register - SPR
• External Technology Provisioning - ETP
• Inspection Process

Samtliga kan erbjudas som schemalagda eller
kundspecifika utbildningar.
För mer information om ITC, kontakta
Madelen Lundell, memo: EIN.EINMAIU
telefon 054-29 41 33.
Course Development - C D
Genom CD erbjuder vi kursurvecklingskompetens och tjänster i nära samverkan med
system- och produktutvecklingsprocesser.

5 000 personer.
Vår affärsidé är "Lär som vi lever".
För att leva upp till denna rekryterar vi alla
utbildare och kursutvecklare från vår egen
organisation, vilket innebär att de som deltar
i en insats hos dig också är yrkesverksamma
inom respektive område. Samtliga har
dessutom genomgått ett särskilt skräddarsytt
utvecklings- och träningsprogram där de
certifieras till utbildare. En kvalitetssäkring
både för oss och för dig.
Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om
Ericsson Infocom, Customer Training and
Competence Development!

För mer information om CD, kontakta
Anders Möller, memo: EIN.EINANMO
telefon 054-29 43 28.
Project Management Training Center - PMTC

Hur ser ditt företags behov av kompetensutveckling ut? Vilken typ av insatser bör sättas in? När? Var?
Hur? Ericsson Infocom kan hjälpa dig att utveckla ditt företags kompetensprofil. Du får svar pä alla
dina frågor och en rekommendation på hur du bör gå vidare. Om du vill, har vi även resurser att fungera
som din egen utbildningsavdelning.

Ericsson I n f o c o m C o n s u l t a n t s AB

Utifrån PROPS driver vi PMTC, som vänder sig

Box 1038, 651 15 Karlstad

lika mycket till projektledare och projekt-

Telefon 054-29 40 00, fax 054-29 40 01

ERICSSON
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Tore Hedman gjorde ett jätteklipp när nan i för drygt tio år sedan började spara i Ericssons Allemansfond. Under perloden har värdet per andel vuxit frän 84 kronor till 900 kronor.

Tore tjänade stort på
Ericssons fondsparande
Att spara i Ericssons
Allemansfond är enkelt och kan ge bra avkastning.
Sedan starten i april
1984 har värdet per andel ökat från 82 kronor
till 900 kronor.
Nu vill fondens styrelse
att fler Ericssonanställda
utnyttjar möjligheten.
- Sparandet i fonden ger inga
snabba klipp, däremot är det ett
långsiktigt sparande med många
fördelar, inte minst skattemässiga, säger Björn Amilon på koncernledningsfunktion Finans.
Både på reavinst och utdelning
är skatten 20 procent, alltså tio
procent mindre än för aktier.
Dessutom slipper fondsparande
betala courtageavgifter.
Sparandet i Ericssons Alle-

mansfond går till så att en summa
dras från den anställdes checkkonto en gång per månad, alltifrån 100 till max 2000 kronor.
Regelbundenheten gör att kostnaden jämnas ut. Dessutom erbjuder
Ericsson Finans lån med subventionerad ränta till anställda som
vill börja spara.

Topp under 80-talet
När intresset låg på topp i slutet av
80-talet fanns 3 500 andelsägare.
I dag återstår 1 300 anställda som
tillsammans äger andelar värda
cirka 100 miljoner kronor. Nedgången kan bero på att andelsägare hämtat hem sina vinster och
börjat handla i aktier på egen
hand. En annan orsak är också att
fonden länge fört en anonym tillvaro: många Ericssonanställda
känner inte till dess existens.
Allemansfondernas framtid har
också varit under diskussion. Så

sent som hösten -94 övervägde
den dåvarande regeringen att avveckla allemansfonderna då de
skattemässiga fördelarna saknades. I dag - med en reavinstskatt
på aktier på 30 procent - är läget
ett annat. Fonderna har åter blivit
i ropet.
Historiskt sett har värdet på
fondandelarna vuxit lavinartat.
Den har följt samma utveckling
som Ericssonaktien eftersom fonden endast placerar i värdepapper
som utges av Ericsson, främst aktier och konvertibla skuldebrev.

Ett klipp på lång sikt
Hur utvecklingen blir i framtiden
går givetvis inte att sia om. Men
att fondsparandet har flera fördelar råder ingen tvekan om.
Tore Hedman på ETX Competence Development Centre är en
av de Ericssonanställda som fondsparat ända från starten 1984. Det

beslutet blev ett klipp för Tore.
- Det har gått alldeles otroligt
bra och kan varmt rekommendera
den här sparformen för långsiktigt
sparande, säger Tore.

Fakta om
Ericssons
Allemansfond

Sköter sig självt

Alla Ericssonanställda i Sverige med eget bankkonto
kan börja fondspara i Ericsson. Intresserade kan beställa anmälningsblanketter
hos Björn Amilon, HF/LME/
DR, tel: 08/719 43 87,
memolD LMEBAMI. Anmälan sänds till HF/LME/DR
Björn Amilon.

För att få riskspridning kan sparandet i Ericssons allemansfond
lämpligen kompletteras med någon annan form av aktiesparande
- till exempel i annan fond eller i
egna aktier, anser Tore
- En stor fördel med fonden är
att allt sköter sig självt. Man behöver inte bry sig utan pengarna
växer automatiskt. Jag tycker
också att känslan och engagemanget ökar för det egna företaget när man själv är delägare.
Nämnas bör att Tore Hedman
själv är engagerad i allemansfondens styrelse.
Magnus Backlund
Foto: Peter Nordahl

Övriga fakta
Överföring mellan allemansspar - allemansfond eller
mellan fonder kostar 150 kr
i avgift oavsett belopp.
Uttag ur fonden: 1 % på
uttaget belopp, dock lägst
20 kr.
Ränta på lån av Ericsson
Finans: 11,86%.

Publik Telekommunikation drar ned med 6 000 anställda
Nu klarnar det kring de nödvändiga rationaliseringarna inom Ericssons affärsområde Publik Telekommunikation.
Den 31 augusti meddelades att affärsområdet under detta och nästa år ska reducera antalet anställda i Sverige och utom-

lands med upp emot 6 000, från 30 000 till
24 000. Ett betydande antal av dessa kommer att övergå till affärsområde Radiokommunikation. För att underlätta detta,
ska Radiokommunikation nu etablera
verksamhet i Stockholm Sydväst.

I Sverige berörs 2 700 medarbetare inom produktionen. Inom övrig operativ
och administrativ verksamhet i Sverige
berörs cirka 1 500 medarbetare.
Icke kärnverksamheter som inte kan bedrivas konkurrenskraftigt inom Ericsson

ska om möjligt avyttras till externa partners. Detta berör ca 2 200 av affärsområdets anställda i Sverige och därtill ett betydande antal utanför Sverige.
Det är framför allt personalstyrkan i
Stockholmsområdet som berörs.
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En ny framtid for Karlskrona
Den 1 1 september inleddes en ny era vid Ericssons Verkö-fabrik i Karlskrona. Da gick startskottet för tillverkning av
basstationer för trådlös
telefon! enligt den europeiska standarden DECT
(Digital European Cordless Telecommunication).

Ett beslut har också fattats att
koncentrerera Ericssons tillverkning av transformatorer, som tidigare varit spridd på ett antal orter och länder, till Vedeby-fabriken. Produktionen av kretskort
kommer successivt att flyttas
från Vedeby till Verkö, för att integreras med produktionsflödet
för slutmontering av Consono
MDllO, systemtelefoner och
DECT-produkter.

Basstationer av denna typ används bland annat för de av holländska Ericsson utvecklade
trådlösa
Freeset-telefonerna
som kopplade till en företagsväxel ger full rörelsefrihet inom
en arbetsplats. Man kommer
också att tillverka delar av det
DECT-system som utvecklats
för radioanslutning till det publika nätet.
Här rör det sig om den komponent som för abonnenten ersätter
ledningsdragningen mellan telefonväxeln och telefonapparaten i
hemmet.

Allas medverkan

Stora möjligheter
- Beslutet att lägga denna tillverkning i Karlskrona innebär stora
möjligheter för oss. Här har vi ytterligare en framtidsprodukt som
vi så länge kämpat för att få, säger
Ronny Nilsson, chef för Karlskrona-fabrikerna och ansvarig för

Chefen för Karlskrona-fabrikerna Ronny Nilsson till vänster och teknikchefen Christer Persson visar upp de
nya OECT-produMerna för trådlös telefon! som är en viktig del av fabrikens framtidssatsning.
Foto: Thord Andersson

all tillverkning inom affärsområde Business Networks.
En teknikenhet inom DECTområdet upprättas också. Verköfabriken blir därmed ett viktigt
kompetenscentrum för koncernen
inom området trådlös telefoni.

Den nu aktuella satsningen
sker parallellt med att produktionen av företagsväxeln Consono
MD110 i den nya versionen BC
7.1 nu kommit igång på allvar.
Den har mycket stark efterfrågan
på marknaden. Hela tiden ökar

också produktionen av de nya
systemtelefonerna i DBC-serien
som används för både Consono
och det mindre systemet BusinessPhone. Dagsproduktionen
ligger för närvarande på 1 600
apparater och ökar hela tiden.

För att de nya förändringarna ska
leda till framgång måste de bygga på medverkan från alla anställda vid Karlskrona-fabrikerna. Under hösten startas därför
ett genomgripande internt utvecklingsprojekt som involverar
alla medarbetare. Projektet syftar
till att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig verksamhet genom att effektivisera produktionen och skapa attraktiva arbeten.
Samverkan, kompetensutveckling och god arbetsmiljö är några
av nyckelorden.
- Ericsson i Karlskrona strävar
mot att bli en enhet i världsklass
vad gäller pris, kvalitet, leveransprecision och flexibilitet. Vi ska
bli en enhet som ännu bättre förstår telekomvärldens krav och
som arbetar nära marknaden, förklarar Ronny Nilsson.
Thord Andersson

Compaq DeskPro
- en spindel i nätet
I samarbete med Ericsson har TCM valt ut två av
de nya prisvärda standarddatorerna från Compaq:
DeskPro 3x3 575 och ProLinea 3x3 575.
Nu kan TCM presentera den första dator som är utvecklad speciellt för
nätverk - Compaq DeskPro.
Ett nätverk med Compaq DeskPro-datorer är lika enkelt att sköta som
en DeskPro. Kostnaderna för installation, övervakning, inventering och
service av nätverket är rninimala. Det är möjligt att göra en fullständig
inventering från vilken plats som helst i nätverket, utan att störa användarna.
Det spar tid, besvär och pengar.
Det är tryggt med Compaq DeskPro. Den larmar redan före ett eventuellt
haveri och gör automatiskt säkerhetsbackup*.
DeskPro och ProLinea har likvärdiga prestanda, men ProLinea är mer
lämpad för den som inte arbetar i nätverk.
Windows 95 krävs.

För mer information om Compaqs nya PC-sortiment eller TCMs
övriga produkter ring Mattias eller Annika på tfn 08-928800.

HAMMARBACKEN 12 • BOX 764 • 19127 SOLLENTUNA
TFN VX: 08-92 88 00 • FAX: 08-92 84 00 SERVICE: 08-92 03 20
INTERNET: info@tcm.se
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Konsten att
göra prat av
ettor och nollor
- Det låter som du ringer från
Sverige, säger vi ofta idag når
vi får samtal från exempelvis
USA. Vi vill ha bra kvalitet på
talkommunikationen. En viktig
uppgift för talkvaliteten ligger
hos en modern komponent, den
digitala signalprocessorn.
Ett av koncernens viktigaste projekt pågår
inom konstruktionsmetodik för kiselkretsar. Det handlar om att förenkla framtagningen av digitala signalprocessorer, DSP.
Modem telefoni är ett underverk i digital
signalbearbetning.
För att talet ska få så bra kvalitet som
möjligt måste signalerna anpassas till den
digitala världen, dataspråkets ettor och
nollor. Den digitala signalprocessorn ser
till att datasignalerna får en hög kvalitet
och att det analoga talet hos mottagaren
blir så bra som möjligt.
Vid omvandlingen görs matematiska
operationer, en vanlig talsignal delas upp i
dataord, filtreras, trycks ihop, multipliceras, bearbetas.
I mobiltelefonen används avancerade
algoritmer (dataregler) som bedömer vilken basstation eller sändare som står närmast. Telefonen blir ett underverk i digital

signalbearbetning. Utanför stan där det är
glest mellan basstationer är det ganska enklet men i stan med många basstationer
blir det oerhört komplicerat.
Karam Pärmar på Ericsson Components
är projektledare i det koncerngemensamma projektet MDSP, som syftar till att ta
fram en metodik för konstruktion av signalprocessorer.
- Det finns ett stort behov av att effektivisera konstruktionen av signalprocessorer för att korta ledtiderna och sänka kostnaderna, säger Karam Pärmar.
- Vi skapar därför fördefinierade "modulära" signalprocessorer, MDSP, som
snabbt kan anpassas till olika tillämpningar inom telekommunikationen.
Högre konstruktionsnivå
En enkel kretskonstruktion på kisel börjar
vanligtvis med ett kopplingsschema för
transistorer. Men dagens kretsar, som kan
innehålla miljontals transistorer, byggs
upp block för block och konstrueras på en
mycket högre nivå. I en dator kan man nu
göra en modell för hur data flyttar sig i kislet och man kan göra program för vilka dataoperationer som behövs.
- Vi försöker överbrygga gapet mellan
konstruktion av mjukvaran och konstruk-

Completely revised course!

AXE 10, Plant Dimensioning I
...is a five day course for you
working with hardware dimensioning of local exchanges.
The new course focuses on
APT 210 12/3, and includes
dimensioning of both ISDN
and PSTN accesses.
The lessons comprise theory
as well as manual and
computerised dimensioning.
The course description 1551-LZU 103 145, and the student
literature, EN/LZT 101 1538 and EN/LZT 101 1539,
can be ordered via memo ETXT.ETXBOOKS.

Welcome to our courses at Marievik in Stockholm

Ett koncemgemensamt projekt ska snabba upp och effektivisera arbetet med framtagningen av digitala signalprocessorer, viktiga komponenter för talkvaliteten i den alltmer komplexa telefonin. Samtliga deltagare i projektet utanför sub-my fabriken I Kista. Bakre raden, Jörgen Hjert, Christer Jungsand, Gunnar Björklund, Nianxiong Tan, Anders Wass, Tord
Nilsson och Tore André. Främre raden K-G Andersson, Anders Mesilane, Karam Pärmar,
Harald Bergh och Hans-Olov Eriksson.
Foto: inger Björklind Bengtsson

ena änden och ta ut den i den andra och verifiera att det fungerar.
Skapat är ett färdigt program för en modulär digital signalprocessor, som beskriver exakt vad kretsen innehåller. Idén är
att skriva alla regler för vad man får göra
och inte får göra. Utifrån det kan konBeteendemodell
struktören göra kundanpassade digitala
- Vår metodik är att vi gör en modell för signalprocessorer, AS-DSP applikationsdetta och ett program. Vi kallar det be- specifika digitala signalprocessorer.
teendemodell. Vi gör en modell som be- Möjligheten till simulering gör att
skriver beteendet av hårdvaran och den man kan utvärdera olika alternativ och timjukvara, som vi ska köra på processorn, digt kontrollera kretsen. Hela konstruksäger K-G.
tionsarbetet lyfts upp på en högre nivå, på- Därefter kan vi stoppa in hela model- pekar Karam Pärmar.
len i en simulator. Du kan köra in ditt tal i
Inger Björklind Bengtsson

tion på kisel och börja på en högre nivå. Vi
börjar med analys av algoritmerna varefter
vi definierar en signalprocessorarkitektur,
som sedan kan programmeras, förklarar
K-G Andersson, konstruktör på Ericsson
Components.

Open Systems @ Ellemtel
- en utmaning för Dig!
Sektion OS, Open System, är en nybildad sektion på Ellemtel inom
avdelning operativsystem. Vår sektions arbetsområde är att bidra
till effektiv användning av öppna system inom AXE-bassystem,
t ex genom att utvärdera andra leverantörers lösningar.
Sektionen arbetar för närvarande med:
- Utveckling av UNIX-baserade delsystem inom AXE-bassystem
- Teknikutvärdring av öppna systemlösningar
- Utredningar kring Open Platform Architecture
N u behöver vi förstärkas med några medarbetare inom följande
områden:

UTREDARE
Till området Open Platform
Architecture söker vi utredare
med bakgrund från operativsystem och telekommunikation.
Har d u dessutom erfarenhet av
områden som CORBA, U N I X
eller IN-arkitektur är det en
fördel.

Competence Development Centre, ETX/TK/B
For further information and course
application, please contact Margareta
Nordin, telephone +46 8 681 1230,
memo ETXT.ETXNNMA.

För mer information kontakta
OSC Marie Ohlson, tfn 08-727 42 43,
e-mail: Marie.Ohlson@eua.ericsson.
Ansökan ska vara
ÄS/EUA/K, Jan Malmqvist
tillhanda senast 950929.

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
För utveckling av U N I X baserade delsystem söker vi
programvarukonstruktörer.
Lämplig bakgrund är några års
erfarenhet av objektorientering
och mjukvaruutveckling.
Tidigare erfarenheter av U N I X
och C+-(--programmering är
meriterande.

Utvecklings Aktiebolag
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TELECOM 95

Telecom 95 i Geneve är mer ån en mässa. Under de nio dagarna pågår en mångfald seminarier och paneldiskussioner i anslutande lokaler. Detta omfattande symposium kallat 'T95 Forum " är uppdelat i del som behandlar strategiskafrågor och en teknisk. Att delta i Forum, speciellt den strategiska delen, är prestigemässigt viktigt för Ericsson.

Kontakten nr 13 1995

Här samlas framstående industriledare, ministrar och generaldirektörer från världens alla hörn. Ericssons koncernchef Lars Ramqvist har inbjudits att delta i den session som den tredje oktober öppnar hela Forum. Koncernen medverkar dessutom med ettflertal föredragshållare inom de många
teknikseminarierna.

Telecom 95
ett forum för
framtidsfrågor
A

tt Telecom 95 arrangeras
av FN-organet ITU (International Telecommunication Union) märks inte
minst i den strategiska symposiedelen. Telekommunikationer ur hela
världens perspektiv kan sägas utgöra
det övergripande temat. Den paneldiskussion där Lars Ramqvist medverkar
och som är en del av Forums gemensamma öppningssession har temat
"Barriärer för global utveckling".
Förutom Ramqvist deltar flera politiska och industriella dignitärer, bland
andra Rysslands telekomminister
Vladimir Bulgak och AT&T:s styrelseordförande Robert E. Allen.
- Syftet är att föra en diskussion
utan förberedda anföranden, säger
Lars A. Stålberg vid koncernledningsfunktion Marknad. Det går ändå att
ungefärligen förutse vilka frågor som
kommer att diskuteras. Konkurrens,
handel och investeringar, privata investerares roll och behovet av fritt flöde av produkter och tjänster över nationsgränser är några exempel.

Hård konkurrens
- Eftersom temat är global utveckling
av telekommunikationerna uppstår
säkert diskussion om hur utvecklingen ska finansieras och hur gapet mellan i-länder och u-länder ska minska,
fortsätter Lars A. Stålberg. Troligen
kommer även standardiseringsfrågor
upp på agendan.
Deltagandet i Forum är inte någon

- Vår monter är stor men det finns konkurrenter runt omkring oss som håller på
med ännu större byggen. Fyravåningsmontrar förekommer. Det enda som begränsar är egentligen takhöjden - 18 meter.
Ericssons monter är 12 meter hög.
Bottenvåningen är 511 kvm stor. Personal
i två informationsdiskar i framkanten av
montern ska dirigera besökarna vidare in.
Tanken är att besökarna vid varje ny
funktion ska mötas av en reception med
kunnig personal för ändamålet.

Spjutspetsar

Lars A. Stålberg, koncernlednings-

självklarhet. Här bokar man inte plats,
utan måste kvalificera sig. De föredragshållare från Ericsson som kommer att delta i den tekniska delen har
vunnit sina platser i hård konkurrens.
ITU sände under förra året ut ett upprop till anmälda deltagare. Man efterlyste förslag på föredrag för att bland
alla inkomna välja ut de bästa för de
olika seminarierna.

En allsidig mix
- Varje föredrag bedöms på sina egna
meriter, säger Göran Rassmuson på
Ericsson Telecom, som arbetat med
att få fram förslag inom Ericsson-koncernen. Lämnar man in ett väldigt bra
förslag så kommer man med. Visst tas
vissa hänsyn till representativitet,
men generellt gäller kvalitet som
främsta urvalskriterium.
- Inför årets mässa ville vi ge

Personliga möten

Mycket har hänt på telekomområdet under de fyra är som gått

Erling Olsson på Ericsson Telecom
deltar med ett föredrag om framtidens
accessnät, ett område som fått ökad
aktualitet i avregleringens och konkurrensens spår. Accessnätet, förbindelsen mellan abonnenten och första
switchen, sågs tidigare mest som en
kostnad men blir nu alltmer ett viktigt
konkurrensmedel. Operatörerna måste snabbt och kostnadseffektivt nå ut
till sina kunder. Ericsson-koncernens
mångsidighet och kompetens i att
kombinera varierande tekniker till

Telecom 9 1 . Sä här såg Ericsson koncernmonter ut då. I år tas en hel del nya grepp for att presentera såväl banbrytande nyheter som gamla

heltäckande lösningar kommer att belysas.
Marknaden för bredbandsmultimedia och interaktiva tjänster är tema för
Gary Pinkhams föredrag och är ett annat bidrag från Ericsson Telecom.
Mobittelefoni

"Samtrafik mellan olika cellulära
standards" kommer att speglas av
Jörgen Lanttö från Ericsson Radio
Systems. Ericsson är ju ensamt om att
kunna erbjuda lösningar för alla före-

kommande standards och har en gedigen kompetens på området.
Vid sidan av de olika föredragen
medverkar Ericsson även i en paneldiskussion i den tekniska symposiedelen. Torbjörn Nilsson, Ericsson Radio
Systems strategiska direktör, har inbjudits att delta i diskussionen kring
ämnet "Personlig kommunikationsservice". Medverkan från Ericsson
bedömdes av arrangörerna som väsentlig utifrån koncernens starka ställning på området mobiltelefoni.

Ellemtel och Broadcom (Ericssons
joint-venture-bolag tillsammans med
den irländska teleförvaltningen) kommer att delta med föredrag kring bland
annat mjukvaruteknologi, intelligenta
nät och TMN-standarden för drift och
underhåll. En grupp från MET (Matra
Ericsson Telecom) i Frankrike deltar
med ett föredrag om telekommunikation och kabel-TV.

Ericsson val representerat
- Naturligtvis får man in fler förslag

till föredrag som bedöms vara intressanta än de som väljs ut, säger Göran
Rassmuson. Tiden medger endast att
de bästa framförs muntligt. Dessutom
publiceras en del i dokumentationen
från seminariet. I år deltar Ericsson
och närstående företag med nio muntliga föredrag och fem publicerade,
vilket uppfyller våra målsättningar
och ger koncernen en tillfredställande
representation.
Kari Malmström
Foto: Carl-Axel Fridolf

Komplett leverantör det främsta budskapet
I

nför Ericssonkoncernens deltagande i
Telecom 95 har en noggrann analys
gjorts av vilka besökare Ericsson främst
vänder sig till. Fokus har sedan lagts på produkter, lösningar och tjänster som svarar mot
dessa besökares förväntningar. Strategin har
lagts upp och urvalet finslipats i samarbete
mellan de olika affärsområdena. En tyngdpunkt är begreppet "Customer Services"
med syfte att visa Ericsson som en komplett
leverantör av såväl tekniska lösningar färdiga att ta i bruk som aktivt kundstöd och tjänsteutbud.
Den huvudmålgrupp man pekat ut är publika nätoperatörer. Avregleringen av
marknaden har kraftigt ökat antalet teleoperatörer och därmed påtagligt vidgat Ericssons verksamhetsfält. De sekundära målgrupper koncernen valt att adressera är dels
slutanvändare, det vill säga företag, hushåll

och individer, dels representanter för samhället i stort, som till exempel mediaanalytiker och investerare.
Vilka dragplåster kommer då besökaren
att finna i Ericssons koncernmonter?

Nödvändig infrastruktur
• Ett rejält blickfång håller i dagarna
på att färdigställas inom affärsområde
Publik Telekommunikation.
Precis vid en av monterns två huvudkorridorer kommer en jordglob med en diameter på en och en halv meter att resas över
två meter upp i skyn. Runt denna kommer
fyra ungdomar dagarna i ända att sitta och
knappa på diverse terminaler som illustration till framtidens världskommunikation.
- Ingen vet riktigt vad de håller på med i
framtiden eller varför de gör olika saker.

Ericsson
visar upp sig
i tre plan
Den är definitivt mer e t t slott än
en koja - Ericssons monter på
Telecom 9 5 . Drygt 1.000 kvm fördelat på tre våningar. Med sitt
centrala läge räknar projektledningen med att omkring 5 0 0 personer i timmen kommer a t t strömma igenom montern. När utställningen är över har 4 0 . 0 0 0 besökare satt sina fötter på just
Ericssons montergolv.
I mitten av augusti började montern byggas upp på plats i Geneve. Det är ett engelskt företag som ritat den och ansvarar
för uppförandet. Även huvudansvarige
för montern, Lars Bernring, åker ner då
och då för att övervaka att allt går som
planerat.

Ericsson bra representation i Forum,
fortsätter Göran. Jag tycker att vi
lyckats uppnå detta, och deltar dessutom med en allsidig mix, där de olika
föredragen belyser olika aspekter och
visar vår bredd inom telekomområdet.
Ett exempel på Ericssons position i
högteknologins absoluta framkant
kommer att belysas av Ingemar Andersson och Björn Rudberg på Ericsson Microwave Systems i Mölndal i
samarbete med Chalmers i Göteborg.
Man har i sitt forskningslaboratorium
tagit fram en demonstrator som kan
överföra fyrtio miljarder bits per sekund över en optisk fiber - en fullständigt svindlande hastighet. Den
motsvarar informationsmängden på
ungefär tre miljoner fullskrivna A4sidor per sekund.
Vilka användningsområden denna
spjutspetsteknologi kan finna återstår
ännu att se. En fingervisning kan kanske Henrik Pålssons föredrag "Hur
människors livsstilar påverkar telekomindustrin" ge. Henrik arbetar på
Ericsson ConsumerLab i Lund som genomför beteendevetenskapliga studier
i syfte att kartlägga konsumentemas
värderingar och val inför det allt mer
omfattande IT-utbudet. Baserat på
bland annat en engelsk studie kommer
man att beskriva olika definierade konsumentgrupper och belysa behovet av
träffsäker marknadssegmentering för
att tillfredställa de varierande behoven.
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Vem vet hur morgondagens kommunikation kommer att se ut? Vad vi vill visa är att
vi ser som vår uppgift att förse framtidens
användare, vilka de än är, med den nödvändiga infrastrukturen, säger Staffan Norlander, marknadsstrateg inom affärsområdet.
Utbudet på bredbandsområdet visas i anslutning till jordgloben. En framskjuten position får också AXE, som gjort Ericsson
världsledande inom det digitala växelområdet. Hand i hand med själva tekniken går
kundstöd och konsulttjänster.
- Vi har stor styrka inom management,
det vill säga hur man hanterar telekomsystem, Ericssons såväl som andra leverantörers, säger Staffan. Operatörerna kräver
heltäckande övervaknings- och stödsystem
och det kan vi erbjuda. Vi visar också vårt
breda utbud inom accessområdet.

Nyckeffärdigt
• Heltäckande lösningar står i fokus för
affärsområde Företagskommunikation
och Nät
II
Inom nätbyggnadsområdet syns en tydlig3
trend. Kunderna efterfrågar i allt högre grad
kompletta, nyckelfärdiga nätlösningar.
- Vi vill visa att kunden kan lita på Ericsson, understryker Göran Andersson, affärsområdets informationschef. Vi tar fullt projektansvar från planering till installation och
idriftsättning, och kan även erbjuda stöd i
form av drift och underhåll samt kompetensutveckling. Dessutom kan vi aktivt delta i kundemas affärsutveckling och bidra till
deras effektivitet och konkurrenskraft. Detta
budskap är gemensamt för affärsområdena
Företagskommunikation och Nät, Publik
Telekommunikation och Radiokommunikation. Inför Telecom 95 har vi haft ett väl

fungerande samarbete för att formulera och
tydliggöra detta.
Inom området företagskommunikation
visas Consono-familjen med produkter och
lösningar för tal, data och multimedia. Här
märks bland annat företags-PCS (Personal
Communications Services), där en server i
företagsväxeln haller reda på varje enskild
abonnent och kopplar samtal vidare genom
företagsnät, fasta publika nät eller mobila
via ett personligt telefonnummer.
Under temat företagskommunikation visar
man också Centrex och VPN (Virtual Private NetworkHösningar, alltså företagskommunikation integrerad i det publika nätet.
- Begreppet mobilitet har en central roll i
Ericssons samlade erbjudande, och inbegriper bland annat trådlös telefoni enligt
DECT (Digital European Cordless Telecommunication »-standard. Självfallet visar

vi Freeset för trådlös företagskommunikation, liksom nya publika applikationer baserade på DECT, såsom Radio in the Local
Loop (RLL).

Systemlösningar
• Kundnytta är ledstjärna även för affärsområde Radiokommunikation.
Den enorma mobiltelefon-boomen ställer
helt nya krav på operatörerna. Ericsson vill
visa att man förstått massmarknadens krav
och kan erbjuda operatörerna lösningar som
gör dem konkurrenskraftiga både vad gäller
nät och tjänsteutbud.
- Vi kommer att presentera ett antal påståenden "det här kan vi prestera", och med
hjälp av produkter och live-demonstrationer visa att vi kan leva upp till vad vi lovar,
säger Tommy Nordberg, som arbetar med
strategifrågor inom affärsområdet.

Naturligtvis visar man också telefonapparater. "Nallen", som snart tycks bli var
mans egendom, är en viktig symbol för begreppet mobiltelefoni. Tonvikten läggs
dock vid systemlösningar, där Ericsson är
världsledande.
- Det ligger en inneboende motsättning
inom området mobiltelefoni idag, poängterar Tommy. Massmarknaden vill ha enkla,
prisvärda telefoner för att prata i, och rimliga abonnemangs- och samtalskostnader.
Samtidigt finns avancerade användare,
bland andra företagsanvändare, som inte är
lika kostnadskänsliga men har höga krav på
sofistikerade tjänster.
Ett breddat tjänsteutbud som kan öka mobiloperatöremas konkurrenskraft blir ett viktigt huvudnummer i Ericssons monter. Bland
annat kommer ett antal mobila mervärdestjänster att visas.
Kari Malmström

Huvudmålsättningen med deltagandet i
Telecom 95 är inte presentationen av produkter utan den sociala delen, att bereda
plats för personliga möten. Därför är endast cirka 20 procent av den totala monterytan avsatt för presentation och den delen är placerad på bottenvåningen. Här
kommer att Finnas tio produktområden att
vara representerade. Presentationsplatserna har varit uppbyggda i infocenters lokaler på huvudfabriken, HF, i Stockholm för
att allt ska vara utprovat och klart när utställningen öppnar.
En bit in i montern finns Visitors Service Point, en disk där främst besökare,
men även Ericsson-anställda, ska anmäla
sig när de har kommit. På så sätt kan personalen ge besked till besökare som vill
komma i kontakt med någon speciell person. Bredvid service-disken finns ett rum
med sittplatser för väntande besökare.

Korta konferenser
Besökare är också välkomna en trappa
upp, men helst i sällskap med Ericssonpersonal. Här uppe finns en cafeteria och
sju konferensrum. Här finns också två receptioner där man bland annat kan boka
konferensrummen, de kan endast bokas
på plats dag för dag, inga förhandsbokningar är möjliga. Rummen är i huvudsak
tänkta för korta, spontana möten, till exempel när man vill ge en fördjupning av
en presentation som påbörjats på bottenvåningen.
På översta våningen har monterpersonalen en särskild avdelning där de kan få
en stunds välbehövlig vila i lugn och ro
och där de kan äta lite mat. Här finns kontorsutrymme med tillgång till telefon och
fax osv. Här finns också bokningsservice
för hotell, resor och restaurangreservationer för Ericsson-personal.
Funktionsmässigt flyttar en del av HFväxeln till Geneve under Telecom-dagarna, inklusive ett antal telefonister. Samtal
mellan Geneve och Stockholm kommer
att fungera som lokalsamtal. Det kommer
också att gå att komma in på Ericssons
globala nätverk, ECN.
Lena Granström

{+ Ob
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Telecom 95 - mässornas mässa inom telekommunikation - närmar sig med stormsteg, lår ska Ericsson, förutom att visa sig som ledare i
branschen, dessutom vara "mästare i monterhantering " och bäst på att ta emot besökare. Det vill säga medarbetarna som arbetar i montern
ska vara experter på att ta hand om besökarna. De ska hjälpa kunderna genom att snabbt förstå deras önskemål och knyta rätt kontakter.

Besökarhantering och utbildning av monterpersonal är därför A och O inför Telecom 95.

PUTSEN

Bäst på
att ta
emot
besökare

Bostadsmarknaden
SÄUES:
Brf radhus om 188 kvm i Tyresö. 5 aim med öppen planlösning. Nämet till skolor, dagis och natur. Uteplats med morgon resp kvällssol. KabelTV och garage ingår. Bamvänligt område. 7.155
kr/mån. Insats bara 95.000 kr.
Tel 08-742 8304. Memo EBC.EBCRK.
Inom tullarna. Brf på Södermalm - Norra Hammarbyhamnen. Ljus HSB Bostadsrätt lagenhet
med härlig sjöutsikt, 3 rum och kök, 87 kvm +

Personalen på Telecom 95 har
18 månaders utbildning i ryggen
- Målet för Ericsson är
att våra medarbetare
ska vara bast förberedda på att ta hand om besökare, säger Agneta
, Bonde, ansvarig för internkommunikation och
besökarhantering inför
Telecom 95.
Noga planering och förberedelser i över ett och
ett halvt år i förväg är
vad som gällt inför årets
besökarhantering.
Vid varje Telecom-mässa görs
externa undersökningar. Efter
Telecom 91 framkom att flertalet
besökares främsta intresse är att
knyta kontakter. Tekniska nyheter kommer ofta i andra hand.
Ericsson ansågs generellt som ett
professionellt företag, men monterpersonalen måste vara bättre
förberedd.
- Detta har vi tagit fasta på i år,
säger Agneta Bonde. Samtliga
medarbetare under mässan ska
därför vara experter på att hjälpa
kunderna att knyta kontakter.
Besökarna delas upp i två kategorier:
1. De som flödar in.
2. De som Ericsson vet om på
förhand.
Samtliga ska tas väl hand om.
För detta kommer ett tiotal olika
kategorier av specialutbildad
mässpersonal att vara på plats.
Tack vare marknadsorganisationen runt om i världen försöker
Ericsson i förväg planera och boka in de kunder som vill träffa
någon ur Ericssons ledning.

Meddela i god tid
- Allt hänger på att våra kolleger
' runt om i världen talar med sina
kunder och meddelar oss i god i
tid, säger Agneta. Vi har mycket
större chans att lyckas om vi känner till besöken i förväg.
I början på augusti började
flertalet förfrågningar komma in,
vilket är mycket positivt.
Något som ofta varit svårt att
hantera under årens lopp har varit stora grupper eller delegatio-

ner. För att undvika kollision och
trängsel försöker Ericsson i år att
så långt i förväg som möjligt ta
reda på vilka delegationer som
planerar att besöka montern. För
de grupper över 15 personer
finns olika konferensrum bokade
på Hotell Warwick i centrala
Geneve.

Besökaren i fokus
Vissa medarbetare har till uppgift att identifiera viktiga besökare som inte bokats in förväg.
Sedan gäller det att snabbt ta reda
på dennes behov och boka in ett
möte med lämplig person. Inget
får krocka och ingen får lämnas
därhän.
Ericsson kommer också att
hjälpa besökarna med andra arrangemang och assistans, ombokning av biljetter etcetera.
- Vi är där får våra kunders
skull, säger Agneta.

Stor tillgänglighet
För att ytterligare förbättra besökarhanteringen har Ericsson i år
en speciell PC i montern. Där ska
all monterpersonal samt de representanter som är i Geneve för
att träffa kunder finnas registrerade.
- Under årens lopp har vi
märkt vilken betydelse personkemin har för många kunder. Vi får
ofta frågan: "Finns Mr eller Miss
X här? Jag träffade honom/henne
för ett år sedan och vi kom så bra
överens."
- I år ska vi snabbt kunna söka
på PC:n om den efterfrågade personen finns i Geneve, vilket hotell
han eller hon bor på och så vidare.
Även viktiga kunder och nyckelbesökare ska finnas registrerade.

Startskott
Om några veckor går startskottet
för mässornas Olympiska Spel i
telekommunikation. I år räcker
det inte med att ha konkurrenskraftig teknologi. Nej - i år är det
hantering och bemötande av besökare som gäller. Ericssons mål
är att ta medalj i denna gren!
Josephine
Edwall-Björklund

MARKNADS

Utbildningen av dom som ska representera Ericsson på Telecom 95 är i full gång . Det är en internationell
grupp - 40 procent av medarbetarna kommer från länder utanför Skandinavien, jämfört med bara 2 procent

De ska bli mästare
på presentation
"Presentera Ericsson på
fem minuter! Är ni inte
kloka? Vad - ska jag nu
skära till hälften och så
vill ni att presentationen
ska vara givande och
säljande? OK!"

Utbildningen av mässpersonal för Telecom 95
är i full gång. Tempot är
högt men humöret högt.
- 1 år ska våra medarbetare vara
mästare i monterhantering! säger
Lynne Howell Wiklander, ansvarig för utbildningen av mässpersonalen inför Telecom 95.
Denna utbildning som förberetts under cirka ett och ett halvt
år är ny för i år. Professionalism,
Respekt, Individuella behov, Uthållighet, "One company" - ett
företag, är nyckelord.
Målen är att:
1. ge ett verktyg till medarbetarna så att de blir experter på att
ta emot besökare under mässan.
2. det ska gå att mäta en tydlig
förbättring av hur besökare bemöts jämfört med förra mässan.
3. kursdeltagarna även ska ha
nytta av kursen efter mässan.
Det är krävande icke traditionell kurs med mycket interaktion. Stor vikt läggs vid "team-

work", grupparbete, för gruppen
kommer att vara personalens
styrka under mässan. Hela gruppen på 180 personer ska uppleva
sig som en enda stor väl sammanhållen grupp som är viktig
för Telecom.
Det är långa tuffa dagar som
börjar klockan 8 och slutar sent
på kvällen.

7.200 studietimmar
Utbildningen som sammanlagt
hålls under fem dagar är uppdelad på två delar, en generell och
en regional. Första delen hålls
under tre dagar. Platserna är
Stockholm, Dallas samt London.
Kurserna anses så viktiga att
Lars Ramqvist inleder i Stockholm, Bo Hedfors i Dallas och
Nils Grimsmo i London. De två
sista dagarna hålls direkt på plats
i anslutning till mässan i Geneve.
- I början var det många som
tyckte att fem dagar, eller 7.200
studietimmar, lät mycket, berättar Lynne. När vi närmar oss
slutstadiet är det många som vill
förlänga kursen.
Av cirka 400 har 180 personer
valts ut till årets mässpersonal.
Kraven på dessa är hårda. Utöver
specifik produkt, marknads och
kundkännedom ska mässpersonalen bland annat vara lyhörd

mot besökarna, stresstålig och
flexibel. Den ska ha gedigen och
god kännedom om Ericsson och
självklart måste alla vara tala
engelska flytande.
- I år täcker vi 25 språk! 1991
var den siffran mycket lägre, säger Lynne stolt.

Vad är svårast?
- Att arbeta som monterpersonal
under denna gigantiska är givande, men mentalt oerhört påfrestande. Du förväntas arbeta på ett
helt nytt sätt. Tänk dig själv att
du ska ta emot 500 besökare i
timmen under 8 timmar varje
dag, 10 dagar i sträck! Du ska vara lyhörd, kompetent och trevlig.
Det är viktigt att monterpersonalen arbetar bra ihop i gruppen.
Det gäller att identifiera besökarens behov inom 45 sekunder
annars försvinner han eller hon!
För att träna medarbetarna inför
denna uppgift har de bland annat
fått öva på att ge en kortfattad
men innehållsrik presentation av
Ericsson.
- Först gav vi dem fem minuter, vilket de flesta ansåg var alldeles för kort. När de sedan var
klara, bad vi dem skära ned presentationen till hälften!
Edwall-Björklund

1991. Tillsammans tackar Ericssons masspersonal 25 språk.
Foto: Petar Nordan I

Vad har kursen
givit dig?

balkong med förråd. Källarutrymme 12 kvm.
Färgargårdstorgen 50, 3 tr. Månadsavgift 3.604
kr, begärt pris 910.000 kr (eller bud). Tillträde
enl. ö.k. Bilgarage finn si närliggande parkeringshus.
Rolf Hedenström, tel 0&653 6538.
2:a Älvsjö. Mycket fin lägenhet 56 kvm i unik
HSB förening/kollektivhus med bl.a. snickarverkstad, keramikverkstad, gym, vävstuga, fotolab, ateljé mm. Nära pendeltåg och buss.
Inglasad balkong, renoverat vardagsrum och
badrum. 3.149 kr/mån. Pris 160.000 kr.
Tel 08-719 9576 (dag), 08-99 9574 (kväll).
Fräscht radhus i Vårberg, Norrholmsgränd 5 1 .
Mkt bamvänligt attraktivt område nära T-bana,
skolor, bad, båtplats och promenader vid
Mälaren. Välskött - 2 plan 134 kvm + biutrymmen. Parkett v-rum, TV-rum o övre hall, bra plan.
Kök m. stor matplats. Ångbastu. Kakl. dusch
med värme-slinga, mm. Uterum m. infravärme.
Garage. Pris 849.000. Ring 08-740 18 08.

BYTE:
Finnes: Fin 2:a med balkong 5:e våningen.
Råsunda, hyra 2.800 kr/mån.
Önskas: Lägenhet på Södermalm, alternativt
söder närförort.
Tel. 08-82 20 23, kvällstid, 08-757 58 12 dagtid (fråga efter Kristina Andersson).

UTHYRES:
Mycket trevlig trea i Stureby, f n delvis möblerad, ledig ett år från början av september.
Månadshyra nu 4.200 kr. Referens finns inom
Ericsson-koncernen.
Tel 0156-136 74.

Till salu:
Mkt välskött Ford Sierra -91, 7.600 mil, grönmetallic, sollucka, pris 85.000 kr.
Kontakta LME.LMEBER.

Your
OUTSOURCING
Partner
of

Chan-Hee Lee, Ericsson i Korea
- Denna kurs inför
Telecom 95 är verkligen väl planerad
och ger ett gott stöd
för att förstå olika
människor och kulturer. Jag har förstått vad jag ska göra och hur viktig min
roll kommer att vara
under Telecom 95. Nu ser jag fram emot
nästa delkurs i Geneve!
Staffan Nordlander, Ericsson Telecom I
Sverige
- Kursen har varit mycket rolig och användbar. "Team-buildning" var mycket
lyckad. Jag har lärt
känna åtminstone
40 nya kolleger
som kommer att arbeta under Telecom
95. VI kommer att
ha liten tid för varje
enskild besökare,
så det är viktigt att
vi känner till allt
som Ericsson kan erbjuda.
Nuria Amorös, Ericsson i Spanien
- Utbildningen inför
Telecom 95 har varit mycket givande.
Jag har
träffat
många människor
från olika länder,
samtidigt som jag
lärt mig mycket om
Ericsson över lag.
Jag ser fram emot
att åka till Geneve
där jag ska göra mitt bästa!

Computer Platforms
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Under 20-30 år gjordes nästan inga investeringar alls i telekommunikation i Argentina. Men idag pågår utbyggnaden för fullt.
Nyligen tecknade Ericsson kontrakt med de två telebolagen CCPI och TCPför byggandet av två mobiltelenät som ska täcka hela
Argentina. Kontrakten, som tillsammans gör Argentina till Ericssons näst största marknad för AMPS (1995), år värda över en

miljard kronor. I mars 1996 ska näten vara utbyggda. Då kommer det att
vara möjligt att använda sin telefon, från Ushuaia på Eldslandet, till Yujuy,
uppe vid den bolivianska gränsen - en sträcka på 4 500 kilometer/

Ericsson
knyter ihop
Argentina

Den 8 mars 1996
täcker Ericssons
två mobiltelenät
en sträcka på 450
mil - från Eldslandet i söder till
den bolivianska
gränsen i norr
ten är nu avyttrad och idag satsar
Ericsson hårt på att stärka sin
ställning som leverantör. AXE
har hittills har varit det största
området med (till 1994) över
400 000 linjer installerade. Men
nu ökar radio mycket starkt sedan Ericsson fått uppdraget att
bygga upp ett mobiltelenät i norra och södra Argentina.
Uppdelat i t r e delar
Den argentinska mobiltelemarknaden är uppdelad i tre lika stora
delar med vardera ungefär 12
miljoner invånare; norr, söder
och huvudstaden Buenos Aires. I
varje del finns två operatörer. I
Buenos Aires har Movicom, som
använder Motorolas utrustning,
varit verksamt sedan 1985, och
Movistar, som använder Ericssons utrustning, sedan april
1993. Idag har dessa operatörer
mer än 100 000 abonnenter vardera (se separat artikel).

Fä har telefon
Samtidigt är telefontätheten låg.
Idag har bara var tionde argentinare tillgång till telefon (i Buenos Aires 35 procent). Faktum
är att fler familjer har kabel-TV
än telefon! Sedan 1992 investeras årligen två miljarder dollar i
fast telekommunikation. Det
anses möjligt att inom några år
nå en penetration på 30 procent
- en mycket hög siffra för att
vara i Latinamerika.
På växelsidan har Ericsson

Både Eduardo M Restuccia, VD för Ericsson Argentina och Hugo Ldjdquist, vice VD, har båda höga förhoppningar när det gäller telefonins utveckling i Argentina.

Kravet på dem som fick koncessionerna utanför Buenos Aires
har varit hårda. Bäst teckning
vann - och den som fick den andra koncessionen skulle kunna ge
en teckning lika bra som den första. "Vansinne", säger en del, men
resultatet är att nätet kommer att
ha en teckning ned till samhällen
på 500 invånare. I praktiken innebär detta att det kan komma att
finnas orter som har mobiltelefoni, men där det inte finns en enda
vanlig telelinje installerad!
För att i någon mån uppväga
dominansen från det nyligen privatiserade statliga telefonbolaget
(nu uppdelat i två bolag, Telefonica och Telecom) bestämdes att
operatören CTI skulle få två års
försprång på mobilsidan. Trots
detta har tillströmningen till det
nu fungerande nätet varit liten.
Av 15 000 kunder i finns idag 80
procent i och kring Cordoba, Argentinas näst största stad.
Ytterligare avreglering
- En anledning till att bolagen
ändå varit beredda att göra dessa
mycket stora investeringar är att
man räknar med att i framtiden
även kunna få erbjuda vanlig
långdistanstrafik. Idag är inte
detta möjligt, men man räknar
med att den argentinska telemarknaden inom några år kommer att avregleras ytterligare.
Och då kan situationen mycket
väl bli något liknande den i
Nordamerika, säger Hugo Löjdquist som är vice VD for Ericsson Argentina.

Ericsson fick kontrakten i konkurrens med bl a Northern Telecom, Siemens, Motorola och
NEC. Framgången för Miniphone-nätet där Ericsson varit leverantör är utan tvekan en orsak till
att man fick förtroendet på nytt.
- Vi intog hela tiden en låg
profil till skillnad från t ex Siemens som gick ut mycket öppet,
säger Eduardo M Restuccia som
är VD för Ericsson Argentina.
På huvudkontoret i Buenos
Aires pågår en febril byggverksamhet. Från att under våren haft
30 personer på radiosidan ökar

"Hittills har framgångarna varit
måttliga, men när
mobiltelenätet blir
rikstäckande kommer kunderna att
strömma till"
antalet nu till som mest 300 - och
någonstans måste de ju få plats!
Ericsson svarar för installation
av den första fasen, sedan är det
meningen att kunden ska kunna
bygga vidare själv. Men för detta
krävs stora utbildningsinsatser.
Mobiltelefonanvändarna har
hittills inte varit många i Argentina. I huvudstaden Buenos Aires
där en tredjedel av landets befolkning bor finns två konkurrerande nät, men framgången har

Ett komplicerat och
spännande teleland
• 1 samband med privatiseringen 1990 delades det argentinska
telebolaget Entel upp i fem delar; Telefonica fick ansvaret för
trafiken i södra delarna av landet, Telecom för den norra hälften. Tre samägda bolag fick ansvar för långdistans, data respektive mobilkommunikation.
60 procent av Entels totala
värde såldes mot foreign debt
bonds, dvs försäljningsvärdet
räknades av mot den argentinska
statsskulden. Tio procent gick
till de anställda, och resterande
30 procent såldes på börsen.
Allt detta gör att ägarbilden
idag är mycket splittrad. Till de
stora ägarna hör Telefonica International (del av Unisource),
France Telecom och italienska
STET. Men även NEC,
Northern Telecom, Siemens
och Alcatel har, åtminstone indirekt, intressen i de nya bolagen.

E

fter år av politisk och
ekonomisk oro har Argentina nu äntligen fått
ett lugn som kan göra långsiktiga
investeringar möjliga.
Ett område som varit starkt eftersatt är telekommunikationerna: för fyra-fem år sedan var det
praktiskt taget omöjligt att ringa
ett samtal i Buenos Aires. Idag
har regeringen satsat hårt på en
modernisering av teletrafiken.
Det statliga telebolaget har privatiserats och nya aktörer släppts
in. Lockade av hög tillväxt och
en närmast ny marknad har framför allt europeiska företag gjort
stora investeringar i Argentina.
Ericsson har länge varit verksamt i Argentina. Bland annat så
drev man under nästan 90 år
egen teletrafik (!) i flera argentinska regioner. Den verksamhe-

Bara två av hundra har mobiltelefon i Buenos Aires. I Argentina som helhet är siffran sä lag som 6 personer pä 1.000. Men mycket talar för att

varit måttlig, åtminstone fram till
nu. Penetrationen i Buenos Aires
är på två procent och i landet som
helhet 0,6 procent. En orsak till
detta är avsaknaden av automatisk roaming mellan de existerande näten. I de nät Ericsson bygger för CCPI i norr och TCP i söder är detta problem undanröjt.
Det kommer att finnas automatiskt roaming i hela landet tillsammans med Movistars nät
Miniphone i Buenos Aires.
I norr installerar Ericsson 752
radiobaser och 25 växlar. I söder
är antalet något mindre, 403 radiobaser och 24 växlar. Och allt
ska vara klart den åttonde mars
1996.
- Det handlar om en jättelik
satsning för vår del. De två projekten är tillsammans 50 procent
större än Ericssons initialaffär
för GSM i Tyskland, fortsätter
Hugo Löjdquist.
Ökningen av antalet mobilanvändare har alltså varit långsam,
men i och med att det finns ett
fungerande nationellt nät kommer fler att strömma till. Med
automatisk roaming kommer
kunderna, gissar både Eduardo
Restuccia och Hugo Löjdquist.
Av den anledningen kommer
Ericsson Argentina nu också att
satsa på att sälja telefoner.
Text A foto:
David Isaksson

försäljningen kommer igäng när Ericssons två nät i norra respektive i södra Argentina invigs. Ericssons nät
kommer att knyta ihop landet frän norr t i l l söder och ge Argentina e t t rikstäckande mobiltelefonnät.

Succén som växer rekordsnabbt
- Ericsson har varit mycket
viktigt för vår framgång.
Det säger Elias de la
Cruz, VD för Movistar, bolaget bakom Miniphone som
gjort succé på den argentinska mobiltelemarkna-

På Miniphones kundcentrum,
beläget på den livliga gatan Corrientes, mitt i Buenos Aires, är
det fullt med folk denna sena eftermiddag.
- Jag ringar nog egentligen alldeles för mycket, men det är
svårt att vara utan telefonen när
man vant sig, säger Maria Arretez som är fotograf.
José Luis Tedisco är marknadsförare:
- Jag valde Miniphone för att
det var ett nytt system. Att de tar
betalt för var tionde sekund,
istället för varje minut som konkurrenterna, spelade också in,
konstaterar han.

Ringer flitigt
José och Maria är nog typiska för
den kategori företagare som först
kommit att inse mobiltelefonens
fördelar. Och när de väl skaffat
telefon så använder de den:

^

Miniphone har en genomsnittlig
fakturering på 130 dollar i månaden.
Det första mobiltelenätet i
Buenos Aires, South Bell-kontrollerade Movicom, startade redan 1989 men utvecklingen var
under de första åren långsam.
1993 inledde konkurrenten Miniphone sin verksamhet (bolaget
heter Movistar och ägs till lika
delar av Telecom och Telefonica) och sedan dess har det gått
snabbt. Miniphone som utrustats
av Ericsson har idag ca 140 00
abonnenter, eller ungefär fyrtio
procent av marknaden. Innan
året är slut räknar man med att
vara i kapp konkurrenten Movicom.
Till skillnad från Movicom
kan Miniphone erbjuda både
analoga och digitala telefoner i
samma nät. Hittills har 30 procent av abonnenterna valt den digitala telefonen, och andelen
ökar stadigt.
Modernt och lättskött
En bit utanför centrum är en av
de två AXE-växlarna installerade.
- Det har varit förvånansvärt få
problem. Systemet är modemt

Elias de la Cruz, VD för Movistar
som äger det framgångsrika Miniphone. Han är själv förvånad över
antalet abonnenter ökat sä fort.

och lättskött. Den teknik Movicom använder sig av kräver mer
underhåll och en större personal,
menar teknikern Sergio AusiniagaSnabbare än beräknat
Elias de la Cruz är VD för Movistar, bolaget bakom Miniphone.
Han är själv förvånad över att antalet abonnenter ökat så fort.
Faktum är att Miniphone vuxit
mycket snabbare än vad man
tänkt sig. Det första året fick man

50 000 mot planerade 15 000
abonnenter.
- Jag tror att lättillgänglighet
och god service varit viktiga argument. Att vi är först med en digital telefon, tror jag också är
viktigt. Att kunna prata konfidentiellt har en hög prioritet för
många.
Själv upplever Elias de la Cruz
att de senaste åren inneburit stora
förändringar när det gäller samhällsklimatet i Argentina. Landet
har moderniserats, allt fler har
blivit medvetna om att man inte
kan slå sig till ro.
- Idag råder det en mycket tydligare konkurrens i regionen än
vad det tidigare gjort. Argentina
är inte någon isolerad ö.
Sex procents täckning
Buenos Aires har 13 miljoner invånare. Det är inte omöjligt att
350 000 av dem snart kommer att
vara mobilteleanvändare. I framtiden öppnar sig nya tekniska
möjligheter. Elias de la Cruz håller inte det för otroligt att man så
småningom också bygger ett
PCS-nät:
- Målet är att nå sex procents
penetration till år 2 000, slår han
fast.
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idag 24 procent av marknaden,
medan Siemens är störst med 34
procent. Till 1995 års utgång
beräknar Ericsson att man totalt
ska ha installerat drygt 700 000
AXE-linjer.
Den argentinska mobiltelemarknaden är uppdelad i tre lika
stora delar med vardera ungefär
1 2 - 1 3 miljoner invånare; norr,
söder och huvudstaden Buenos
Aires. På varje marknad finns
två konkurrenter.
Ericsson levererar till Miniphone i Buenos Aires samt till
CCPI (Telecom) i norra Argentina och TCP (Telefonica) i de
södra delarna av landet. Den andra operatören i Buenos Aires är
Movicom som kontrolleras av
Bell South. Tekniken är analog
och levererad av Motorola. Den
konkurrerande operatören i norra och södra Argentina, CTI,
kontrolleras av GTE/ATT.
Argentina är ett stort, och delvis mycket glesbefolkat land. I
framtiden är det därför troligt att
en stor del av den fasta trafiken
kommer att gå via radio, ungefär som i Malaysia. Än så länge
har mobiloperatörerna inte rätt
att sköta vanlig långdistanstrafik, men det kan komma att ändras.
Kostnaden för långdistanssamtal är idag mycket hög i
Argentina och ca 40 procent av
företagen använder sig av olika
call-back system för sina utlandssamtal.

Argentina har vänt
kaos till framgång
• På några få år har Argentina
genomgått en enorm förändring, från hyperinflation och
politisk osäkerhet, till stabilitet
och framtidstro.
Landet har lyckats knyta sin
peso till en fast kurs (en mot en)
mot den amerikanska dollarn.
Inflationen som periodvis uppgick till tusentals procent om
året är nu nästen helt eliminerad. Tillväxten under 90-talet
har varit 6-7 procent per år. För
1995 beräknar man tillväxten
till fem procent. Kort sagt: det
finns en framtidstro i Argentina.
Att stämningen är en annan och modernare - märks också i
Buenos Aires. Visserligen är kaféerna och de kvällsöppna bokhandlarna fortfarande många,
men i tidningskioskerna är det
tidningar om data, Internet och
multimedia som efterfrågas. Det
är som om Argentina nu försöker
hämta igen det man förlorat under åren av kaos.
Röstade för stabilitet
Att argentinarna önskar stabilitet är resultatet i presidentvalet i
maj 1995 ett uttryck för. Trots
att den sittande presidenten
Carlos Meném bedrivit en politik som genom privatiseringar
och strukturanpassningar gjort
många arbetslösa omvaldes han
med en betryggande majoritet.

När jag pratar med människor
i Argentina är det ingen tvekan
om att många fått det svårare.
Men, säger de flesta, "Det är ändå bättre idag, när man kan planera sin ekonomi, än som tidigare, då priserna steg varje dag
och ingen visste hur mycket
pengarna var värda".
Omvalet av president Meném
var också en markering för att
demokratin nu verkligen kommit för att stanna i Argentina.
Militären ber om ursäkt
Den argentinska försvarsmakten, ansvarig för "det smutsiga
kriget" under slutet av 70-talet
där fler än 30 000 människor
"försvann", har också inlett en
uppgörelse med sitt förflutna.
Nyligen bad överbefälhavaren
om ursäkt för det militären
gjort. Hädanefter ska man respektera den demokratiska ordningen, bedyrade generalen.
Argentina går alltså just nu en
- som det verkar - mycket ljus
framtid till mötes. Men det finns
orosmoln. Det ekonomiska kaoset i Mexiko i slutet av förra året,
till följd av pesons devalvering,
drabbade också Argentina. På
några dagar fördes hundratals
miljoner dollar ur landet och
Argentinas finansminister tvingades ta upp nya lån hos Världsbanken.
David Isaksson
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KOSTNADER I FOKUS
Att kvalitetsbrister kostar pengar är inte något nytt. Men hur
många vet att beloppen kan vara så stora som 2 0 - 4 0 procent av
faktureringen på en produkt och att en stor del av kostnaderna år
dolda i form av feldefinitioner i specarna, utrustning som sällan
används, för dyra inköp etc.
På Ericsson Radio har man satt igång ett långsiktigt arbete för
att jaga upp dolda kostnader och spåra orsakerna långt bakåt i
kedjorna. Med pressade priser till kunderna kommer detta att bli
en överievnadsfråga i framtiden.

Ny metod sätter prislappar på kvalitetsbrister

En ny metod för att komma åt dolda kvalitetsbristkostnader har utvecklats på affärsområdet radiokommunikation.

Höjda ersättningsbelopp
- h u r r a , vad bra!
Är Du konstruktör eller uppfinnare
inom koncernen? Lägg då detta på
minnet!
Det nya ersättningssystemet
för uppfinnare trädde i kraft den
1 september 1995.
Detta innebär att beloppen för
ersättningarna har höjts betydligt
från tidigare och att det blir en
större ersättning att dela på om Du
gör Din uppfinning tillsammans
med andra.
Du kan även komma överens med
meduppfinnare om att dela olika på
ersättningen beroende på hur stor
Din insats har varit i skapandet av
uppfinningen.
När Du lämnat in Din uppfinningsanmälan enligt de regler som gäller på det
företag där Du är anställd, betalar detta företag ut en första ersättning. Det är Ditt
företag som bestämmer belopp och detaljregler för denna första ersättning.
När Ericsson sökt patent på Din uppfinning, utbetalas en andra ersättning enligt
följande:
• En uppfinnare får 20.000 SEK.
• Två uppfinnare delar på 32. 000 SEK.
• Tre uppfinnare eller fler delar på 40.000 SEK.
Uppfinnarna delar lika om de inte är överens om att någon skall få mer än en
annan.
När det är dags att söka motsvarande patent i annat land, utbetalas en tredje
ersättning per land enligt följande:
• En uppfinnare får 1.000 SEK/land.
• Två uppfinnare delar på 1.600 SEK/land.
• Tre uppfinnare eller fler delar på 2.000 SEK/land.
Uppfinnarna delar lika om de inte är överens om att någon skall få mer än en
annan.
Ersättningen per land utdelas dock för max 10 länder.
Bidra till koncernens teknikutveckling. Skapa, uppfinn och anmäl Dina uppfinningar så att vi kan förstärka Ericssons patentportfölj. Det lönar sig för Dig och för
företaget!
Carina Malm
Ericsson Patent and Trademark Department

- Det handlar om ett uthålligt detektivarbete där vi identifierar alla faktorer och
sen bryter ner dem i pengar, förklarar
Anders Prinsström, ekonom på affärsområdet Radiokommunikation, affärsenheten
för mobiltelefonsystem amerikansk standard (RMOA).
Verktyget är alltså en gemensam måttstock, som gör det möjligt att mäta kvalitet
och kvalitetsbrister och därmed jämföra t
ex tidsawikelser med kassationer i fabriken och på så sätt kunna prioritera vilka
insatser som ska göras. Den gemensamma
grunden är att allt omvandlas till tid som i
sin tur i form av mantimmar mäts i pengar.
Det handlar emellertid om grova uppskattningar, inte exakta beräkningar.
- För att kunna dra några slutsater vill vi
sen ställa resultatet mot den ursprungliga
planen och där fokusera på 'Tid till kunden"och 'Tid till marknaden". (Time to
Customer och Time to Market)
Synliga kostnader
Kvalitetsbristkostnader (PQC, som står för
både Poor Quality Costs och Poor Quality
Capital) kan grovt delas upp i synliga och
dolda delar. De synliga är förstås påtagliga
och begripliga och redan utsatta för diverse attacker. Exempel är utestående kundfordningar pga att leveransen inte är slutförd, att kunden väntar på slutförande av
en installation etc.
- Där har vi ett bra exempel på något
som man relativt lätt kan åtgärda, säger
Maria Bernström på Ericsson Radios controllerstab. En till synes obetydlig insats
kan där ge kraftigt resultat och det är lätt
att se sambandet mellan en åtgärd och vad
man vunnit på den.
Andra exempel på synliga kostnader är
böter, garantikostnader mm, dvs sådant
som man kan läsa direkt ur redovisningarna. Bakom dessa kan emellertid döljas de
riktiga kostnadsdri varna, källorna till problemen. Erfarenheten har där visat att det
är bra att börja i slutet av flödet när man
ska nysta upp kedjan.
Svårare a t t hitta det dolda
För att komma åt roten till de dolda kvalitetsbristkostnadema tar man nu till avancerade men rätt tidskrävande metoder,
som t ex intervjuer med personer på olika
nivåer.
Hur mycket tid är produktiv, är frågan.
Hittills gjorda undersökningar pekar på
5 0 - 6 0 procent. Det kan låta skrämmande
litet, men man får då komma ihåg att en ytligt sett hundraprocentig effektivitet knappast är effektivast på lite längre sikt. Inom
t ex forskning och utveckling måste man
få kosta på sig "trial and error"-tid. Det går
inte heller att trimma och skära så hårt att
kreativiteten och inspirationen dör.
Men var ligger optimum? Det blir en balansfråga där man avgör hur mycket tid
som är rimlig, men åsikten är nog ändå att

- Betydande kvalitetsbristkostnader flum I
form av avvikelser mot den ursprungliga
projektplanen, säger Anders Prinsstrom,
ekonom på en av affärsenheterna, där man
startat ett omfattande detektivarbete för
att spåra orsakerna långt bakåt i kedjorna.

en stor del av den "icke-produktiva" tiden
kan åtgärdas.
Hur-modell
- Ericsson har länge haft ögonen på kvalitetsbristkostnader, säger Anders Toller, tidigare kvalitetschef på Radiokommunikation och den som tillsammans med Jan
Jacobsen, tidigare controller på Radio, tagit fram den nya modellen.
- 1 koncernens kvalitetsmanual formuleras krav på att man ska titta på dessa kostnader, men inte hur. Det vi har gjort är en
hur-modell. En övergripande, både för
synliga och osynliga kostnader.
Modellen innebär först ett omfattande
arbete för att få fram kvalitetsbristerna, sedan förbättringsprojekt där man åtgärdar
felen och därefter ständiga uppföljningar.
Alltihop är helt i linje med TQM, dvs förbättringsarbetet Total Quality Management och har en naturlig plats i detta.
Börjar centralt
- Vi har inom vår affärsenhet börjat centralt med att mäta synliga kostnader, men
målet är att arbeta oss utåt i organisationen
och få hela metoden att bli en naturlig del
av den dagliga verksamheten genom att
den integreras i processarbetet, säger
Anders Prinsström.
Det görs redan idag ett flertal "vanliga"
kvalitetsmätningar inom organisationen
och dessa tänker man förstås utnyttja i
möjligaste mån. Det viktiga är emellertid
att alla mätningar sen kopplas till modellen så att man kan sätta enhetliga prislappar och få underlag för att prioritera åtgärder.
Hela PQC-modellen låter kanske som
mycket extraarbete, men enligt ekonomerna handlar det snarast om att hitta bättre
arbetsformer.
Lars Cederquist
Foto: Anders Anjou

Visst kan
f
kärlek köpasi
"Omsorgen om
detaljer hos
ErgoPro D5/90P
gör att den står ut
från mängden."

Vi tror på kärlek vid första ögonkastet. Och med uppmärksammad design och en bildpresentation som är bland de

PC Magazine

bästa på marknaden kan vi lova att Fujitsu ICL ErgoPro
D5/90P gör ett starkt första intryck.
^

Vi tror också på långa förhållanden. Så en snabb
Pentium-processor, matchande minne, hårddisk och
grafik, tillsammans med exceptionell driftsäkerhet,
ser till att det första intrycket består.
Så när du känner begäret växa - ge efter!

ErgoPro D5/90
Pentium® 90 M H z processor
Snabbt grafikkort med V R A M och PCI-buss
16 M B R A M utbyggbart till 1 2 8 M B
5 1 2 kB cache-minne
5 4 0 M B hårddisk, u p p g r a d e r b a r till 2 GB
CD-ROM
Power M a s t e r energisparfunktion
W i n d o w s för W o r k g r o u p s 3.11
M S - D O S 6.2
1 5 " färgskärm med
energisparfunktion

pentium

"Läcker formgivning och byggd
för att hålla. Persondatorernas
motsvarighet till en BMW."
Personal Computer World

Nytt fartrekord
med vass PC.'
MikroDatom

Ring idag 08-793 82 00

FUJITSU iCL
För mer information: I C L Fujitsu ICL Trading, ICL Trading AB, Box 40, 164 93 Kista. Tel 08-793 82 00. Fax 08-793 89 71.
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EXPO/SEMINAR

•

T H E LEADING EDGE OF ELECTRONIC DESIGN TECHNOLOGY FOR TELECOM

ARRANGED BY

ERICSSON AND MENTOR GRAPHICS
OCTOBER 5-6,1995 AT NORDIC FORUM, KISTA

Program highlights

This is an opportunity to assess the current status of the leading
edge of Electronic Design Technology for Telecom. Ericsson has
invited Mentor Graphics to present how their solutions and
competitive advantages can translate into your competitive
edge. You will see how tools from other suppliers integrate to
form a complete development environment.

Six key note speeches from Ericsson and
invited guest speakers* 22 Solution Seminars
• Four Hot Technology Seminars »Six Ericsson
Views: Ericsson present their needs today and
in the future • 26 Open Door Exhibitors* 20
OpenDoor Presentations.

For further information, please contact Katarina Wedin, phone 08-7191647
or Beatrice Vollmer, phone 08-632 95 04

ERICSSON

Radio- och telekommunikation
RADIO
Kommunikation
Radiokommunikation I

• ATM

Radiokommunikation II

•rf
• IN - Intelligent Networks JJj*£

Radionät

• TNM - Telecommunication
Network Management

-

A»

Up Date
Radioseminarier

TELE
Kommunikation

Mikrovågsteknik ^jfl*

• ISDN

Radiovågors utbredning

• Digitala telekommunikationsnät

Radioantenner

• Fiberoptisk teknik

Radiolänk - System

• Företagsnät - teknik och tjänster

Mobila datakomsystem
Beställ KURSKATALOGEN med alla kurserna 9 5 / 9 6

Stockholm 5-8 december
• Vågutbredning i cellsystem
• Personkommunikation
• Mobila kontoret
• Bredbandsnät och broadcasting
• Digital TV
För mer info kontakta
Gunilla Englund, tel 08-613 8217

SVARSKUPONG
Skicka info om följande kuser:

STF Ingenjörsutbildning är ledande i Skandinavien
inom kvalificerad teknisk fortbildning.
Under 1995 genomför vi 54 kurser inom Informationsteknologiområdet med ca 3.000 deltagare.
STF Ingenjörsutbildning är ett helägt dtterbolag till
Civilingenjörsförbundet.
Vi för tekniken vidare

Namn:
Företag:.
Adress:

STF Ingenjörsutbildning AB
Tel 08-613 82 00, Fax 08-21 29 82
E-mail: info@stf.se
\

Postnummer:

Ort:

STF mgenjörsutbUdning AB, Box 1419,111 84 Stockholm
1
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Italien-order visar
vägen till ny marknad
Video-on-Demand, interaktivitet, multimedia, Internet... Det
kan bli Kabel-TV nätet som erbjuder framtidens multimediatjänster till hushållen. Ericsson
siktar på att bli en av leverantörerna till dessa nät och fick i
dagarna en strategiskt viktig
order på ett bredbandsnät till
Italien, som ska testa och utveckla nya tjänster. Kärnan i ordern ligger hos EricssonRaynet.
Ett exprimentellt bredbandsnät värt SEK
1,5 miljarder har Ericsson sålt till Telecom
Italia, i samarbete med italienska Marconi
och Tratos. Det är en genombrottsorder för
Ericsson när det gäller att bygga nät som
kan erbjuda synnerligen avancerade multimediatjänster. Ordern omfattar allt mellan

Kabel-TV kan
bli ny kanal för
mulitimedia
konstruktion och kablar till transmissionsutrustning och systemintegrering, och öppnar vägen in till en ny spännande marknad.
Grunden för Ericssons erbjudande är
Ericsson Raynets kabel TV system.
- Det italienska kontraktet visar att
Raynet Video System, RVS, är en modern
och konkurrenskraftig produkt, som är kapabel att bryta in på nya marknader, säger
Björn Hemstad, chef för affärsenheten
Broadband Network Systems.

Växande marknad
Telecom Italia kanske inte representarer
den nya marknaden, eftersom det är en
gammal kund till Ericsson. Men det gör
definitivt en annan av Ericssons kunder,
Brasilianska Telebahia, som också köpt
RVS, men för ett kabel TV-nät med
250 000 abonenter. För Ericsson är Kabel
TV-operatörer en helt ny marknad, som
kommer att bli stor. Engelska konsultfirman Analysys uppskattar att Kabel TVoperatörerna kommer mer än att fördubbla
sina intäkter till år 2004.
Kabel TV-nätet har helt andra utvecklingsmöjligheter än telefoninätet att erbjuda nya intressanta multimediala tjänster.
Ni har hört termerna förut: Video-on-Demand, Home-shopping, multimedia tidningar, interaktiva spel, Internet.

Går det att sälja?
Frågan är bara vad som är kommersiellt
gångbart, vilka tjänster som vi konsumenter är villiga att betala för. Vill vi verkligen
ha 500 kanaler, betala 30 kr varje gång vi

I väntan på att alla nya multimediala tjänster ska erbjudas i TV-apparaten, är Johan Atterstrom, product marketing på BNS product line
Ace—«, hatt övertygad om att Ericsson-Raynets fiber-optiska accesslosningar för Kabel TV-nät kommer att säljas i stor omfattning.

ser en film eller beställa en pizza via TVapparaten? Kabel TV-operatörerna har
hursomhelst ett försprång gentemot traditionella teleoperatörer, eftersom de redan
har ett nät för bredbandig kommunikation,
alltså vanlig Kabel TV, som klarar av att
hantera stora informationsmängder. Avståndet kommer att dessutom att öka när
videosignalerna digitaliseras.
Men trenden är klar; telefoni och TV
kommer att växa ihop. På den stora radiomässan i Berlin nyligen, presenterades en
hel del intressant nyheter. Ett exempel är
Philips, som har konstruerat en TV-apparat med möjlighet att ansluta en telefon.
När sedan telefonen ringer får man upp ett
meddelande på TV-apparaten och kan
svara via TV'n, eftersom den innehåller en
högtalartelefon.

Säker teknik
Kabel TV-bolagens ekonomi är dock inte
den allra starkaste, vilket gör att de är restriktiva när det gäller att införa nya tjänster i allt för stor omfattning, även om de
är villiga att testa dem.
Kabel-telefoni har däremot blivit en
succé. Investeringarna är visserligen rätt
stora, men eftersom bolagen samtidigt investerar i ett kabel TV-nät kan kostnader
som grävning delas. Tekniken är säker och
beprövad och viktigast av allt, intäkterna
ökar snabbt. I Storbritannien, där man har
nått väldigt långt i utvecklingen, har kabeltelefoni blivit en betydande inkomstkälla, eftersom Kabel TV-företagen tillåts
att konkurrera med BT, på lika villkor. Det

har lett till en marknadsandel på ca 20-25
procent i de områden där telefoni erbjuds
som ett komplement till Kabel TV.
- 1 dag står telefoni för mer än hälften av
intäkterna, säger Edvin Ruud, affärsutvecklingschef för området nya publika nät
i Storbritannien. De nya operatörerna satsar aggressivt mot 35 procents marknadsandel år 2000 och för att uppnå det räcker
det inte med att enbart erbjuda telefoni. De
måste differentiera sig genom IN-lösningar, attraktiva erbjudanden, och på sikt
Video-on-Demand och liknande mulitmedia tjänster.
Oftum, den engelska övervakaren av
konkurrensen, har haft väldigt stor betydelse, och en fungerande konkurrens är
nödvändigt för att Kabel TV-bolagen ska
kunna konkurrera med vanliga teleoperatörer. Utvecklingen i Storbritannien visar
också på att det växer fram en stor mängd
nya operatörer. Till dags dato finns 17
Kabel TV-operatörer som erbjuder telefoni. Men samma process är på gång över
hela Europa. I Sverige sökte Singapore
Telecom människor med telefonikompetens i våras, troligen för att kunna erbjuda
vanlig telefoni i sitt Kabel TV-nät i
Stockholm.

Uppgraderingar
Ska kabel TV-bolagen börja konkurrera
med teleoperatörerna, då krävs uppgraderingar av nätet, investeringar för att kunna
erbjuda telefoni i första steget och ytterligare investeringar för att nätet ska bli mer
interaktivitet. Troligtvis kommer först

tjänster som near Video-on-Demand och
Pay-per-view, med begränsad funktionalitet jämfört med Video-on-Demand.
Video-on-Demand fungerar så att man
har ett stort utbud filmer att välja mellan
och filmen som väljs startar omedelbart
på TV-apparaten.
Det är här Ericsson kommer in, som leverantörer när näten ska byggas för att klara telefoni och andra tjänster. Kabel TVmarknaden och tillhörande teknologi är
för Ericsson relativt nya områden.
„

Växande intresse
- Intresset för Ericsson accesslösningar
växer hela tiden i Storbritannien, hävdar
Edvin Ruud. Vi erbjuder en rad alternativ,
bl.a. utbrutet abonnentsteg för placering i
Kabel TV-kabinettet, radiolösningar och
Raynets fiberbaserade produkter.
I storskaliga, långsiktiga lösningar får
samarbetet mellan Ericsson och amerikanska Raychem en oerhört stor betydelse.
Ericsson-Raynet kan marknaden, är välkänt och har en produktportfölj, speciellt
anpassad för Kabel TV. LOC2i (Loop^
Optical Carrier) för telefonitjänster och'
RVS bygger på fiber-optiska nät, och skapar därför ett framtidssäkert högteknologiskt Kabel TV-nät.
- Kontraktet vi vunnit i Italien, demonstrerar styrkorna i Ericsson-Raynet samarbetet, där Raynets erfarenhet och kunskap
i fiber-optisk kommunikation och videoteknologi kombinerades med Ericssons
marknadsnärvaro och systemkunnade, säger Björn Hemstad.

NÄR DU BEHÖVER SPRÅKUTBILDNING - VÄLJ ERICSSON!
Ericsson Language Services är koncernens egen språkkonsult
med lång erfarenhet av att "skräddarsy" och företagsanpassa
undervisningen. Vi erbjuder undervisning enskilt och i liten grupp
- i olika språk allt från engelska till kinesiska.
Sänd talongen till Ericsson Language Services, KI/EIN/Z,
Inger Selmer, eller kontakta oss på memoid ERI.EIN.EINSPRAK, tfn
08-719 05 15, fax 719 89 38
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En stunds eftertanke vid det slocknande kontrollbordet. Sigge Persson vakade över den sista AKE-växeln i 17 år.
Foto: Lars Grönwall

Ett bergatrolls sista suck

M

ånga gånger har flinka fingrar försökt få liv i stationen.
Nu var uppdraget det motsatta - att stänga av landets
sista AKE-station. AKE var föregångaren
till AXE. Bara en handfull stationer byggdes i Sverige, och den sista stängdes av nere i Hammarbyberget i Stockholm för ett
par veckor sedan.
Datamaskinstyrda telefonstationer var
beteckningen på de första trevande stegen
från elektromekanik till elektronik.
I Sverige blev 6 000 Tumba-bor försökskaniner i juni 1968 när den första
AKE-stationen kopplades in. In i det sista
hade LM Ericssons tekniker letat fel i stationen. Fel som fortplantade sig på ett sätt
som gav upphovet till "spagettistation".

AXE föddes
Det var dessa vedermödor som fick åtminstone en av de inblandade, programvarugeniet Göran Hemdal, att tänka i banor
om en framtida station som var uppbyggd
i moduler, där fel snabbt kunde lokaliseras
och avgränsas. Tankarna skulle så småningom leda Hemdal och ett antal hjältar
på Ellemtel fram till AXE.

Men AKE var föregångaren. Den första
programminnesstyrda stationen, med sk
kodminne, som faktiskt klarade en hel rad
av dagens Plus-tjänster - medflyttning,
återuppringning och vidarekoppling. Fast
de fungerade bara mellan abonnenter i
Tumba.
Televerket utvecklade parallellt en egen
elektronisk station som 1970 - efter om
möjligt ännu mer trassel - sates i trafik i
Storängen i Nacka utanför Stockholm.

Ett bortglömt fiasko
Televerkets A210 blev ett fiasko som
snabbt stängdes och glömdes. Ericssons
AKE kom däremot att leva vidare, även
sedan AXE förts och visat sig vara en
praktbaby.
Men som lokalstation blev AKE ingen
framgång, även om Tumbastationen var i
drift i 15 år.
Det blev som förmedlingsstation, för
riks- och utlandssamtal, som AKE skulle
leva vidare. Som mest har Ericsson haft 25
miljoner trunklinjer inkopplade i AKEstationer runt om i världen. Att jämföra
med de 475 miljoner linjerna i AXE-världen.

I Sverige byggdes en station i Fredhäll i
Stockholm, en i Kålltorp i Göteborg och
en, den som skulle bli mest seglivade i
Hammarby.

Prognos i underkant
1976 invigdes denna riksstation djupt nere
i urberget. Prognosen sa att den skulle klara riks- och utlandstrafiken från Stockholm ända fram till sekelskiftet.
Den prognosen sprack med råge för
många år sedan. Och nu var tiden inne att
släcka och stänga för gott.
Efter en stunds letande den sista dagen
hittade också en samling till åldern komna
män den knapp som stängde av stationen.
Många hade varit med den junidag för
19 år sedan när AKE:en invigts - det modemaste som då fanns att uppbringa.
Nu suckade stationen och försökte på
egen hand komma igång igen, trots nådastöten.
Och riktigt slut är det inte. I dagarna
packas stationen ner i lådor och skickas
till Prag. Där ska den bli reservdelar till en
syster som lär ha ännu många år framför
sig.
Göran Ahlqvist

fter min spalt i förra numret,
trodde jag att jag skulle få bannor för att jag är så tjatig när det
gäller det här med Ericsson-språket.
Men då misstog jag mig rejält. Tvärtom har jag fått massor av uppmuntran
från kollegor är trötta på den merendels
låga språkliga nivån inom koncernen
Vi på redaktionen för Ericssons koncerntidning får ständiga propåer om att
skriva eller ta in artiklar om olika bolag, affärsenheter, etc, i tidningen. Det
är många som känner behov av att
marknadsföra sig själva internt.
Häromdagen hade jag en lång diskussion med en personalkvinna på en
av affärsområde Radiokommunikations affärsenheter. Hon undrade hur
det gick med en artikel som skickats in
till tidningen - en lång och mycket positivt hållen presentation av den aktuella enheten och om de fantastiska möjligheter som står öppna just där.
Jag förklarade för tjejen som ringde
att artikeln var så utformad att den i
princip var opublicerbar. Hon godtog
utan protester min bedömning. Men
hon underströk ändå hur viktigt det var
för just den här affärsenheten att bli mer
känd. "Den är alldeles för anonym",
förklarade hon. Alltför många hade
svårt att särskilja den från övriga affärsenheter i vårt största affärsområde...
Mitt omedelbara råd - helt självklart,
förstås - var att sluta använda den
gängse beteckningen på affärsenheten.
Som den uppmärksamme läsaren förstår, kom artikeln från en av de enheter
som på Ericssonmål benämns RMOA,
RMOG, RMOJ respektive RMOT. Det
är klart man förblir anonym om man
säger att man kommer från "err-moa"
eller "err-moj". Hur ska någon kunna
skilja den ena av dessa från den andra?
Hur många vet vad dessa bokstavsbeteckningar betyder?
Jag kan förstå att det är frestande att
använda dessa fula ordbildningar, när
alternativet är att använda hela det officiella namnet "Business Unit Mobile
Telephone Systems American Standards". Låt oss få se en intern kraftsamling kring arbetet med att döpa alla
våra enheter på ett vettigare sätt. Själv
jobbar jag på "koncernredaktionen",
det är katten så mycket roligare än att
jobba på LME/J/T eller vad det skulle
kunna ha blivit om vi inte haft en chef i
koncernledningsfunktionen som förstår sig på kommunikation.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
Ericsson's 8 0 , 0 0 0 employees are active in more than 100 countries. Their combined expertise in s w i t c h i n g , radio and .networking makes Ericsson a w o r l d leader in
telecommunications.

CELLULAR SYSTEMS - A M E R I C A N
STANDARDS
One of our fastest g r o w i n g business units in
Ericsson!
Business Unit Cellular Systems - American
Standards is the market leader in providing
products and services based on Cellular Systems
- American Standards (AMPS/D-AMPS).
Today,
over 10 mi/lions subscribers worldwide rely on
our AMPS/D-AMPS cellular systems. We are
working with the development, sale and
provisioning of products and services to carriers
providing wireless services. Our organization
consists of nearly 4,000 employees based both in
Sweden and around the world, with market
activities concentrated in North America, Latin
America, Asia, Australia, New Zealand and the
former Soviet Union.
Sales and Market Operations is responsible for
the activities that generate the Business Unit's
sales as well as logistics, implementation and
customer services. We are based in Stockholm
and our organization provides global market
support, technical sales support and direct sales
for existing cellular products as well as Personal
Communications Services (PCSI and Fixed
Cellular applications. We are working in close
cooperation with local Ericsson companies all
over the world.

TECHNICAL SALES SUPPORT - APPLICATION
ENGINEERING

LOCAL TECHNICAL SALES SUPPORT
KOREA, ARGENTINA

Are you interested in joining a new group of
specialist engineers? We are looking for
engineers t h a t are willing t o travel, like talking t o
the customer, are specialists in one or more fields
relating t o Mobile telephony (CMOS, Radio
N e t w o r k i n g , general s y s t e m , etc.). You shall also
be willing and able t o w o r k independently. We
have business in all corners of the globe and w e
w a n t to be even more responsive to our customer
needs. If y o u w a n t t o join a progressive group
and make a definite impact on w h a t w e d o , send
us a resume!

Do you w a n t a challenge? If y o u answered yes
then this may be an opportunity.
I a m looking for Local Product Managers in the
following areas to w o r k w i t h n e w and demanding
markets.
Argentina - CMOS product knowledge - General
AXE and/or Mobile knowledge.
South Korea - Overall system knowledge relating
t o A X E and Mobile telephony.
You have t o be an excellent communicator, able
t o w o r k independently and genuinely care about
our customers needs. Your job will be to assist
the customer w i t h technical explanations of our
product, represent n e w products t o the
customer, and assist the Local company in
quotations and tenders for n e w systems.

LOCAL TECHNICAL SALES SUPPORT - KISTA
Have you ever t h o u g h t about living in Sweden?
W e need customer oriented people f r o m all over
the w o r l d , w i t h technical experience.
This is a great opportunity for y o u t o move to
Stockholm and w o r k w i t h one of the fastest
g r o w i n g business units in Ericsson.
I am looking for people w h o have a background
in product management t o support our local
companies. Experience could include
dimensioning, n e t w o r k planning, general product
knowledge relating to Mobile Telephony, etc. If
y o u have the background I need and have
t h o u g h t about living in one of the nicest cities in
Europe, then send us a resume!

LM Ericsson Data AB, Kista

TELEOPERATÖR Ericsson Organizational Consultants

C0MPASS-KREATÖR
Vi söker Dig som kan utveckla PC-program och har
ett stort intresse för människor. Du har god programmeringserfarenhet och är väl förtrogen med
Windowsmiljö i allmänhet och Microsoft Access i
synnerhet. Du vet hur man hanterar databaser och
det är en fördel om Du känner till programmeringsspråket Clipper. Vi förutsätter att Du behärskar engelska i tal och skrift. Ericsson Organizational
Consultants är en enhet som genomför attitydundersökningar inom hela koncernen med hjälp av instrumentet COMPASS. Enheten ger stöd och rådgivning
vid tolkning av resultat och vid start av förbättringsprogram. I vårt arbete ingår även att kontinuerligt utveckla och kundanpassa instrumentet. Till detta arbete söker vi nu Dig som är kreativ och flexibel, och
som vill ansvara för utveckling av datasystem och
datorhjälpmedel. Det är meriterande om Du har arbetat med statistik och olika typer av mätningar.
Kontakta: Siv Nyberg, LMESIV. 91538, Göran
Carlsson, LMESSON, 90620, eller Per Svahn,
LMEPSVA, 98037. Ans. till:Telefon- aktiebolaget LM
Ericsson, HF/LME/P Per Svahn 126 25 Stockholm.

MARKNADS- OCH SÄUANS VARIG
Vi söker en affärsinriktad person med djup erfarenhet från aktiv försäljning, där resultatet avspeglas i
din förmåga att fastställa kundens behovsbild samt
driva affärer fram till avtalsskrivning.
Kontakta: Göran Norström, 08-7641014 eller Tori
Gillbjer, 084045201. Ans. till T0/EDT/PA Hans
Hansson
Ericsson Radio Systems AB, Kista

DATASUPPORT PC och UNIX
Vi är en enhet på Ericsson Radio Systems i Kista
som huvudsakligen sysslar med metoder och hjälpmedel för planering av mobiltelefonisystem. För närvarande ansvarar vi för support av ca 110 PC och 24
SUN klienter kopplade mot 7 SUN-servers. Idag är vi
två anställda på supportsidan och behöver förstärkning med ytterligare en person.
Vi söker Dig som har lämplig utbildning ochhar arbetat inom detta område tidigare. Du bör ha ett utpräglat servicemedvetande och ettbra ordningssinne.
Kontakta: Bengt Ståhlknapp L/SNU, tel 08-757

SOUTH

If y o u are interested in any of these positions,
please send a memo resume t o :
Brian Ackles, ERA.ERABRAC, + 4 6 8 7 5 7 5 7 1 9
and Karin Enberg, ERA.ERAKEG (HR)
Ericsson Radio Systems AB
164 8 0 STOCKHOLM

3614, Memoid ERABST, E-mail: ERABST ERA.ERICSS0N.SE. Ans. till: Kerstin Lundberg, LT/HS senast
den 15 september.
LM Ericsson Data AB, Kista

TELEOPERATOR FUNKTIONSANSVARIG
Vi söker dig som har bred, allmän kunskap inom
kommunikation/ telefoni, men framförallt skall du
vara socialt kompetent med mångårig erfarenhet utifrån hur man driver projektinriktad affärsverksamhet.

ERICSSON
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Här hittar Du jobben:
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ADMINISTRATION
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EKONOMI & FINANS
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KVALITET
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MARKNAD
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Kontakta: Göran Norström, 08-7641014 eller Tori
Gillbjer, 0&4045201. Ans. till TO/EDT/PA Hans
Hansson.
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PLANERING
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M Ericsson Data AB. Kista

PRODUKTLEDNING
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PRODUKTION
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PROJEKT

7

TEKNIK
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Inom sektionen Informationsförädling i Kista arbetar
vi med flera olika lokala stödsystem. Vår verksamhet
är mycket efterfrågad och vi behäver förstärka med
följande profiler.

1. SYSTEMUTVECKLARE

UTBILDNING

12

Windows

DIVERSE

13

För utveckling av client/server-system för våra kunder. Erfarenhet av PowerBuilder och SQL Server är

INTERNATIONELLT

13

Har finner du a k t u e l l a lediga tjänster inom Ericsson. Tjänsterna

Information o m annons-införande: Anita Wilhelmsson, 0 8 - 7 1 9 2 8 1 4 .

utannonseras också i Nytt, där listan uppdateras varje v e c k a .
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speciellt intressant men även andra moderna utvecklingsmiljöer är meriterande.

2. SYSTEMUTVECKLARE Uppdragsansvarig
Personer med rejäl erf arenhetsom är beredda att ta
ansvar för uppdrag med 2-6 personer. Vi förutsätter
att du kan systemutveckling med 4 GL och client/server-teknik.

samarbetsförmåga, flerårig erfarenhet av snarlika arbetsuppgifter, goda kunskaper i engelska samt persondatorvana.
Kontakta: Håkan Rudh, 08-7572046 eller Liljana
Sundberg, personal, 084042429.
Ericsson Telecom AB, H ljudanläggningen. Customer
Delivery Centre- AXE Stockholm

ADB SUPPORT
3. SYSTEMUTVECKLARE
Smartstream
Vi arbetar med systemutveckling i Smartstream, ett
modernt verktyg för informatonsamling, rapportering
och dataanalys. Om du kan Sybase, Access eller
ElS-system, är det extra intressant.
Kontakta: Gustaf Fröberg, 08-4042387, memo:
EDT.EDTGUST, Hans Hansson, 08-7262327,
EDT.EDTHHN, Personal. Ans. märkt med sökt tjänst
och enhet till: Johanna Karling, Personal ÄL/EDT/PA.
LLM Ericsson Data AB , Kista

KONSULT
EDT ger global support inom standard systemet C:M.
Vi söker därför dig som är erfaren och intresserad att
arbeta som konsult med implementation och support
inom områdena Ekonomi eller Logistik/
Orderhantering, din bakgrund och profil bör vara: Bra
Ericsson kunskap, verksamhetskunnig, exempelvis
ekonom med projektinriktning, utåtriktad och serviceinriktad, resvillig, kortare eller längre utlandsuppdrag
kan bli aktuella.
Kontakta: Bertil Fagerberg, 08-7572081, memo:
EDTBEFA, Hans Hansson, 08-7262327, EDTHHN,
Personal. Ans. märkt med sökt tjänst och enhet till:
Johanna Karling, Personal ÄL/EDT/PA.
LM Ericsson Data AB, Västberga

PC/LAN -TEKNIKER
Inom PC/LAffområdet bedriver vi idag en bred och
mångfacetterad verksamhet i vilken vi stödjer våra
kunder inom ett flertal teknikområden. Det kan, i
samma IT-miljö, handla om många nätprotokoll och
server-miljöer, varför vi helst ser att du som söker
har vana att arbeta över ett brett spektra av produkter.
Du bör, inom PC-omradet, ha erfarenhet främst av
NT, men också Novell kunskap är meriterande. Inom
LAN-området är erfanenhet av Ethernet och TCP/IP
viktiga för de aktuella tjänsterna. Du kommer som
PC/LAN-tekniker att arbeta som LSA (Lokal
SystemAdminstratör) Dels i fasta uppdrag gentemot
våra kunder ivilka vi arbetar i Support-teams på plats
i kundens lokaler ochdels i kortare projekt och uppdrag. Vi söker också dig med speciellt bred kunskap
för att arbeta i vårt utvecklingsteam.Som medlem i
detta kommer du även att svara för det djuparetekniska stödet gentemot gentemot de som arbetar
som LSA. Arbetet innebärdagliga kontakter och kräver god servicekänsla och en högkvalitetsmedvetenhet.
Kontakta: Gunnar Isberg, 08-726 22 13, memoid
EDT.EDTGIUS Göran Owe, 08-726 22 86, EDT.EDTGOWE, Monica Westberg, 08-726 2917, EDT.EDTMOWE, Personal. Ans. märkt med sökt tjänst och enhet till: Johanna Karting, Personal, ÄL/EDT/PA.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

IT OCH ADMINISTRATIV SUPPORT
LP är en Market Operations-enhet inom RMOG med
ansvar för marknadsföring h och implementering av
mobiltelefonsystem av typ GSM, NMT och TACS inom
regionerna Central- och Östeuropa, Mellanöstern,
Afrika och Latinamerika.
Vi är c:a 200 personer med ett LAN, vi använder
bl.a. MS Office, vi har påbörjat införandet av ett dokumentlagringssystem och vi arbetar med att beskriva
våra processer. Vår användning av datorer ökar och
rutiner förändras genom införandet av modem informationsteknologi.
Vi söker en kvalificerad medarbetare som skall ta
ansvar för "Administrativ Support" och bidra till utveckling och effektiv användning av v bra hjälpmedel.
I arbetsuppgifterna ingår att kunna gällande administrativa rutiner och vid behov bistå vid utvecklande av
nya samt vaka över och ge stöd i tillämpningen, att
bistå vår kvalitetschef i frågor rörand hantering av
ISO-krav på dokument samt att utbilda, framförallt nyanställda, om gällande administrativa rutiner.
Befattningen kräver ordningssinne, servicekänsla och

Enheten ansvarar för att våra kunder får sina produkter i rätt tid. Vi behöver en person som ska vara med
och skapa förutsättningar för våra medarbetare att
utnyttja ADB-verktyg på bästa möjliga sätt.
Arbetet innebår att Du ska stödja användamavid
eventuella problem. Du kommer att vara delaktig i vårautbildningar inom PC-området, i vårt nätverk samt
inom endel av våra specialprogram. Du kommer också att fungera som kontaktperson mot den enhetsom driver vårt lokala nätverk.
Du har kunskap och erfarenhet inom PC området.
Kunskap om Ericssoms stordatorsystem TSO är meriterande likaså tidigare erfarenhet av nätverksanvändning. Du har förmåga att hantera varierande arbetsbelastning. Vi förutsätter engagemang för arbetet,
känsla för service samt kommunikativ och pedagogisk förmåga.

systemleveranser.suppoct osv. Under etabteringsfasen (-95) skall kunskapsbyggnad ske.Marknadsföring
och kundkontakter är andra viktiga uppgifter idenna
fas.
Du skall vara utåtriktad och ha känsla för service.
Vi söker personer med erfarenhet av konstruktion,
CM-system eller Windows-projekt Om du har erfarenhet av något av våra CM-System eller har utvecklat
CM-metodik är detta en merit Vi söker personer till
följande uppgifter:
Installation och

av CM-systaaMfl.

Du bör ha erfarenhet av erfarenhet av UNIX systemadministration.
Lärare i CM-«yste« ock CMHMtodk.
Jobbet som lärare är inte fulltid. Det skall kombineras med någon av de andra uppgifterna.

Utveckling, anpassning och införande av metodik.
Ctaar Case- resp PVCS*p«ciali«t.
Anpassning och införande av verktyg.

ProjaMMar*.
Driver införande projekt hos kund.
upejfauv uofirigiirauon Manager .
Utför CM-arbete hos kund.

Kontakta: Lar^Göran Gottberg, 08-7190068,
Mattias Erikson, 08-719 8018 eller Kristina
Wallenberg, personal, 08-7192311.

Kontakta: Kjell Järvfiden, 08-7273529, memo:
EUA.EUAKJL. Ans. märkt med sökt befattning och enhet till: Johanna Karling, personal, ÄL/EDT/PA.

Ericsson Radio Access AB, teknikenheten
Ericsson Telecom AB, Älvsjö

GRUPPCHEF FÖR DATOR- OCH
NÄTVERKSSUPPORT
Vi söker en gruppchef som med engagemang och initiativförmåga kan leda den grupp om 7 personer som
stödjer våra användare av datorer. Datorparken består av PC, MAC, SUN och HP arbetsstationer och alla maskiner är ihopkopplade i ett stjärnnätverk i ettserversystem och kommunicerar med övriga
Ericssonkoncernen genom EDT:s försorg. Du Du kommer även att vara delaktig i det långsiktiga IT-strategiarbetet som pågår.
Du är gymnasieingenjör eller motsvarande och har
erfarenhet av support av PC och arbetsstationer.
Kontakta: Thomas Heed, 08-7571772 eller Anky
Planstedt, personal, 08-7571575. Ans. till: Ericsson
Radio Access AB, Box 1 1 , 1 6 4 93 Stockholm. Int:
KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren.

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

Ericsson Cables AB, Hudiksvall

IT-CHEF

ADMINISTRATION
Ericsson Radio Systems AB, Kista

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

Ericsson Telecom AB, BU Switching and Network systems, Product Management

Kontakta: Lars Renström, 0650-36302 eller Ulf
Mickelsson, 0650-36330. Ans. senast 950831.

PROJECT COORDINATION/TRAFFIC

LM Ericsson Data AB Kompetenscenter-Configuration
Management system och metodik

MEDARBETARE
Ericsson Data och Ellemtel etablerar just nu ett kompetenscenter för "Configuration Management".
Centrets ansvarsområde är CM-systemem Clear
Case och PVCS, och "best practis" vad gäller CM-metodik i konstruktionsprocessen. Centret skall ge service och stöd till Ericsson-bolag över hela världen.
Kompetenscentret skall jobba med rådgivning, utbildning,anpassning av CM-systemen, projektledning,

SEKRETERARE
Vi söker en sekreterare till vår marknadsorganisation
för Nord- och Mellaneuropa. Du kommer att vara
medarbetaren som ser till att funktionens administration fungerar och en nyckelperson för att skapa trivsel inom arbetsgruppen.
Konkreta arbetsuppgifter är att vara sammanhållande för månadsrapporter, tidssedlar, reseräkning
ar, lokalansvarig, utskrifter, orginalhantering, inköpsärenden, kopiering, listoch rapportdistribution.
Du bör vara gymansieekonom med erfarenhet av
MS Office paketet och Du måste behärska engelska i
tal och skrift, kunskaper i tyska och/eller franska är
meriterande, utöver detta måste Du vara initiativrik
och självgående.
Kontakta:Thomas Schullström, 08-7571997. Memo:
ERATSC. Ans. till KI/ERA/LFHS Charlotta Steen. ERACHAS.

Product Area System Terminals
System Terminals is a fairly new area within ETX. Our
job is to make sure that Ericsson Telecom has complete product offerings including CPE-products
(Customer Premises Equipment). We cover an area
of CPE-products from analogue telephones to multimedia terminals. We source products both internally
and externally. We offer terminals for the following
applications: Centrex, ISDN, CLASS/FSK, Call
Centre.
The job includes: Keeping track and order on supplier/partner discussions and activities, coordinating
one or several supplier/ partner projects, active parti-

cipation in related projects steering committees, organize and keep track on Orders and Deliveriesand
also to organize and keep track on Traffic (things or
information comingin or going out).
You need qualifications in: Knowhow and experience of working with many interfaces, good ability to
identify, initiate and followup neededactivities, excellent ability to cooperate. Knowledge of working with
PC's (Word, Excel, etc..)and technical and commercial interest regarding terminals orsimilar.
Contact Lars Jansson, 08-7190084, Memo:
ETXT.ETXLSJ or Birger Kjellander, 08-7199168,
ETXT.ETXBKJR.
Ericsson Standards, Huvudanläggningen Stockholm

SEKRETERARE
Ericsson Standards är en supportenhet inom LME
som ansvarar för koncernens infrastrukturella standarder. Detta omfattar produkt- och dokumentnumreringssystem, dokumenthantering, metoder, verktyg
och hjälpmedesl som stöder dessa.
Du år en öppen person som tycker om att ge service åtandra. Du trivs med att arbeta självständigt
samtidigt som Du ärflexibel och lätt att samarbeta
med. Du har gymnasie- eller sekreterarutbildning,
samt några års erfarenhet som sekreterare. Förutom
vana att arbeta i PC-miljö är erfarenhet avstordatormiljö en merit. Goda kunskaper i engelska är önskvärda.
Kontakta: Ann Fransson, memo: LMEANNF,
08-7192793 eller Per Svahn, LMEPSVA,
08-7198037. Ans. till: Telefonaktiebolaget LM
Ericsson HF/LME/P Per Svahn, 126 25 Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

CHEFSSEKRETERAREASIA-PACIFIC
Vi söker en vikarierande chefssekreterare för ca 1 år
från och med 1 oktober -95. Vår avdelning arbetar
med marknadsfrågor för Asien och Oceanien avseende GSM, TACS och NMT-prqjekt. Vår region är den
mest expanderande inom affärsenheten RMOG.Vi
kommer att vara cirka 120 personer vid nästa årsskifte.
Arbetsuppgifterna består bl a av att självständigt
utforma brev och andra dokument, organisera LN ledningsmöten samt vara protokollförande, även organisera/planera övriga möten.konferenser och seminarier. Ytterligare arbetsuppgifter är att sammankalla
och leda enhetens sekreterarmöten. Vidare uppskattar vi ett aktivt deltagande i förbättringsarbetet med
enhetens administrativa rutiner.
Du bör ha erfarenhet av sekreteraruppgifter på avdelningsnivå och van-a van att arbeta med MSoffice
( d v s Word, Excel, PowerPoint, MS-mail). Vi värdesätter engagemang, ansvarsmedvetenhet och servicekänsla. Detta kan ocksåuttryekas som att vi vill att
Du aktivt tar förDig arbetsuppgifter. Vårt koncernspråk ar engelskavilket kräver att Du behärskar detta
både i tal och skrift.
Kontakta: Ewa Blomroos, 08-7571874. Ans. till:
KI/ERA/LDH Hans Falk, memo: ERA.ERAHFA.
LM Ericsson Data AB, Västberga

SEKRETERARE
HG-Business Group General söker en sekreterare enligt följande: Kvalifikationer: Engelska, ekonomikunskap, kunna Office PRO- paketet (Word, PowerPoint,
Excel etc) samt RES. Gymnasiekompetens, sekreterarutbildning.
Arbetsuppgifter: Översättning samt granskning av
engelska dokument sammanställning av månadsoch försäljningsrapporter,projektplanering, telefonpassning, beställa resor, reseräkningar.allmänna
kontorsgöromål.
Kontakta: Karl-Erik Lundahl, 08-7262978, memo:
EDTKEL, Monica Westberg, 08-7262917, EDTMOWE
personal. Ans. med sökt qanst och enhet till:
Johanna Karting, Personal, ÄL/EDT/PA.
LM Ericsson Data AB, Västberga

CHEFSSEKRETERARE
EDT / H är en affärsenhet bestående av fyra BG:n,
Telecom (HX), General (HG), Telemanagement (HT)
och Design(HD), som till största delen arbetar med
uppdrag mot Ericsson bolag i Sverige och i övriga
världen. Vi är idag ca 400 anställda inom EDT/H.
Arbetsuppgifterna är varierande och bestar till
största delen av att assistera BG-chefen för HX och

JOBB-NYTT
enhetschefen för H. Förutom sedvanliga sekreteraruppgifter är en av de viktigaste arbetsuppgifterna att
sammanställa månadsrapporten för HX. En annan
viktig roll är att kordinera sekreterarfunktionen inom
H.
Vi vänder oss till dig som tycker att informationsspridning och samordning är viktigt. Du skall vara drivande, klara självständigt arbete, ha god samarbetsförmåga, vara flexibel, kunna hålla många många bollar i luften samt ha ett utpräglat ordningssinne. Med
andra ord skall du ligga steget före dina uppdragsgivare.Vi använder MS-office (Word, PowerPoint Excel).
Kontakta: Gunilla Persson, 08-7262742 eller Ulf
Larsson, 08-7263339. Ans. märkt med sökt befattning och enhet till: Johanna Karfing, personalÄL/EDT/PA.

hållande administration av enhetens totala produktutbud, sammanhållande länk mellan kursgårdar,
kursledare och deltagare, ekonomisk och statistisk
uppföljning samt utvärdering avgenomutbildningar
samt upprätta och bevaka avtal mellan Ericsson och
konsulter/kursgårdar. Vi tror detta år ett roligt och
omväxlande jobb med stor kontaktyta, både inom
och utanför Ericsson.
Det är en fördel om Du har tidigare erfarenhet av
utbildningsadministration.

Ericsson Mobile Communications AB, Kista

Ericsson Rad» Systems AB, Kista

SEKRETERARE/ADMINISTRATÖR

SUPPORT CENTER
Som administratör hos oss blir Du en viktig kontakt
och samordnare för enhetens interna verksamhet.
Dina viktigaste arbetsuppgifter blir att ta hand om
personalomsorg, resehantering och dokumenthantering på enheten. Arbetet innehåller även telefonservice inom enheten och i vårt Info-Center.
För att passa för detta arbeter bör Du ha god engelska i tal och skrift och några års arbetslivserfarenhet. Du bör ha en utpräglad servicekänsla. Dina personliga egenskaper lägger vi stor vikt vid och speciellt Din förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du bör också vara flexibel och tycka om att
ha "många bollar i luften". Att Du dessutom har en
vilja att utveckla Ditt arbete anser vi också viktigt.

2. MEDARBETARE TILL INFOCENTER
INOM GLOBAL SUPPORT CENTER
Tjänsten är en telefonist-/registrerar-tjänst i vårt
Info-Center dit våra lokalbolag vänder sig för att rapportera in problem och förfrågningar från sina kunder
världen över. Du blir spindeln i nätet i vår verksamhet. Din huvuduppgift blir att svara i telefonen, registrera samtalen i vårt serviceregister och förmedla
samtalen till de systemtekninker som arbetar med
produkten samt att sköta interna administrativa uppgifter liknande en receptionists.
Du har några års arbetslivserfarenhet inom servicebranschen, har telefonvana coh goda kunskaper i
engelska. Du är en person med servicekänsla som
klarar att hålla "många bollar i luften". Du är initiativrik, flexibel och har lätt att lära. Du har PC-vana och
har jobbat i Windowsmiljö.
Kontakta: Lotta Ahlberg, 084222244 eller Erik
Edhag, Personal, 084220288.

Vi är en enhet som sköter det tekniska marknadsstödet för våra marknader i Västeuropa. De system vi arbetar med är GSM.DCS, NMT och TACS. Enheten omfattar tre sektioner med totalt 25 personer. Vi söker
nu dels en ersättare för vår avdelningssekreterare
somövergår till annan befattning samt en ny sekreterare/ administratör som i första hand skall stödja två
awåra sektioner.
Utöver de normala sekreteraruppgiftema kommer
arbetet bestå av inköpsärenden, lokalfrågor och offert- och dokumentadministration.
Du skall vara serviceinriktat initiativrik och ha ett
gott ordningssinne.Du har erfarenhet av Microsoft office dvs Word.Excel etc.Arbetet kommer innebära
mycket kontakter med våra dotterbolag i Europa. Du
bör därför ha goda kunskaper i Engelska.
Kontakta: JarvOlof Lejdal, 08-7570157, Kjell
Arvidsson, 08-7570999. Ans. till: KI/ERA/LF/HS,
Charlotta Steen (ERACHAS).
Ericsson Telecom AB, LDC Systems Design & Integration.
Project Management

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

Ericsson Telecom AB

L M Ericsson, Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems, Marketing Central & Eastern Europe.

ENHETSSEKRETERARE

MARKNADSSEKRETERARE

Vår enhet "Systems Verification" har blivit större så
vi har behov av ytterligare en sekreterare. Vi vänder
oss till dig som gillar utländska kontakter, är flexibel,
noggrann och hjälpsam. Du bör ha goda kunskaper i
engelska, ha arbetat med Word och Excel.

Arbetet år omväxlande med många kontakter med företag inom Ericsson samt andra affärskontakter i de
länder som hör till vår region. Öst- och Central
Europa är en spännande marknad där det händer och
kommer att hända mycket. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir administrativ support, bokning av resor,
visumårenden samt att handlägga reseräkningar, representationskvitton och tidrapporter.

Kontakta: Roger Erlandsson, 08-7190580, Memo
ETXT.ETXREeller Susanne Borg, 08-7196575, Memo
ETXT.ETXSUBO.
Ericsson Telecom AB. Regional Marketing Unit Europe,
Africa and the America

Vi förutsätter att din engelska är bra. Kan du dessutom något ytterligare språk är det en fördel.
Kontakta: Barbo Norrström, Secretary, 08-7192503
eller Gunnar Forsgren, Dep. Manager, 08-7191476.

AVTALSHANTERING

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Accomodation Service,
Marievik.

GÄSTBOSTADSFÖRVALTARE
Vi är en inköpsenhet på 5 personer som nu behöver
en medarbetare som kan avlasta och assistera oss i
vårt dagliga administrativa arbete.
Arbetet innebär förutom sedvanliga sekreteraruppgifter även en del mer inköpsspecifika uppgifter, såsom
leveransbevakning, orderhantering, registrering i CAP
Vi söker dig som har arbetat inom Ericsson i något/några år, är ansvarsfull, ordningsam och med
förmåga att arbeta självständigt. Det är nödvändigt
att du har god servicekänsla då du kommer att ha
mycket kontakt med, både våra leverantörer och interna beställare. Du bör behårsak MS Word och
Excel.

Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand
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SEKRETERARE heltid/deltid

mm.
Kontakta: Per-Arne Spiik, 4047117 eller Birgitta
Adolfsson, 404 2 1 59. Ans till: ERA/F/HH Anna
Lindvall.

Kontakten nr 13 1995

Kontakta: Barbro Falk^Almgren 08-7573579.Memo:
ECS.ECSBAFA, Kristina Johnsson, personal,
08-7571449.ECS.ECSKRIJ.

Inom LME Guest Support finns ett team som ansvarar för att det skall finnas gästbostäder tillgängliga
för våra gäster som kommer till Stockholm. Vi söker
en medarbetare på heltid som i huvudsak skall förvalta ett antal gästlägenheter. Som
Gästbostadsförvaltare skall Du hyra upp lägenheter
från den öppna marknaden, ansvara för möblering
och inredning, administrera och åtgärda fel och brister. Du skall även utföra besiktningar vid gästbyten,
ha frekventa kontakter med olika servicebolag samt
upprätta kontraktshandlingar.
Du har minst gymnasieutbildning och gärna erfarenhet från design och inredning av lägenheter. Som
person är Du öppen, noggrann, serviceminded och
flexibel. Givetvis behärskar Du det engelska språket i
tal och skrift.

Ericsson Radio Access AB, Kista

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

ORDERADMINISTRATÖR ANP PRODUKTER

Ericsson Telecom AB, Core Unit Basic Systems, TN

Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi år verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni,
basstationer, antennära produkter och
transmissions-system för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och
vi är idag cirka 1000 anställda.
Arbetet innebär att självständigt sköta behovsplanering och orderadministration dvs orderregistrering,
fakturering, spedition, exportkontroll mm. Du har dagligen internationella kontakter.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna
med ekonomisk inriktning. Som person är du stresstålig och strukturerad. Du arbetar självständigt, är
initiativrik och har god samarbetsförmåga. Engelska i
tal och skrift är ett krav. Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Kontakta: Inger Johansson 08-7571645 eller Anky
Planstedt, personal 08-7571575. Ans. till: Ericsson
Radio Access AB, Box 1 1 , 1 6 4 93 Stockholm. Int.:
KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren.
L M Ericsson Fastigheter AB, Förvaltning Norr, Kista

SÄKERHET - KONTAKTPERSON
Komplexiteten inom datormiljöerna ökar, vilket gör
att säkerhetsområdet blir viktigare och vårt arbetsfält
alltmer omfattande. Därför söker vi nu en person
som ska ansvara för samordning och uppföljning av
ADB såkerhetsaktiviteter, fysisk säkerhet och riskhantering inom enheten, ingå i enhetens säkerhetskommitter, deltaga i utvecklingsprojekt inom ADB
verksamheten, genomföra klassificeringar och rekommendera skyddsåtgärder samt informera och utbilda berörd personal om risker och skyddsåtgärder.
Du bör ha gedigna kunskaper inom säkerhetsområdet, förmåga att initiera och marknadsföra området
uppåt & nedåt i organisationen, goda språkkunskaper i engelska, både i tal och skrift samtgärna kunna
ytterligare något språk (tyska, franska) samt kunna
ta egna initiativ och vara kreativ på ett positivt sätt.
Kontakta: Jan Salomon, 08-7190780, Memo
ETXT.ETXJSA eller Anna Henricson, personal,
08-7192782, ETXT.ETXAAHN.
Ericsson Telecom AB, BU Switching and Network
Systems, TN

MEDARBETARE TILL KUNDTJÄNST
Till ett av våra förvaltningsområden (EKA) söker vi Dig
som vill arbeta med att ta emot felanmälan och beställningar, registrera dessa i våra databaserade
hjälpsystem, koordinera utförandena samt hjälpa våra kunder med förfrågningar avseende fastighetsservice. I arbetsuppgifterna ingår även att vara behjälplig vid vår ekonomifunktion.
Du har gymnasieutbildning och några års erfarenhet inom området. Dessutom förutsätter vi att Du har
terminalvana.
Har Du arbetat med ekonomi är det en merit. Du
är noggrann, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Ordningssinne och en positiv läggning värdesätts.
Kontakta: Irene Magnusson, 08-7575231 eller
JörgenHegestrand, 08-757 48 04. Ans. till:
KI/REM/N/P Vivi Skoog, 08-7570085.

SEKRETERARE TILL
LOCAL DESIGN CENTER ACCESS
Arbetsuppgifterna kommer att bestå dels av uppgifter
inom området planering och ekonomiuppföljning dels
av mer traditionella sekreteraruppgifter.
Du som söker är en öppen person som tycker om
att ge service åt andra. Du trivs med att arbeta självständigt men kommer också att samarbeta med övriga sekreterare inom LDC Acces. Du har arbetat i PC
miljö och är van att arbeta med programmen MS
Word, Power Point oxh Exel. Det är en fördel om Du
har vana från ekonomiuppföljning men inget krav.
Kontakta: Hans Gustafsson, 08-7197803, Memo
ETXT.ETXHGN, Ingemar Berling, 08-7190499,
ETXT.ETXIBER eller Susanne Borg, personal,
08-7196575, ETXT.ETXSUBO.

L M Ericsson Telecom AB, LDC Systems Design &
Integration, Project Management

PROJEKTSEKRETERARE

Ericsson Radio Systems AB, Kista

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

FIN ANC I AL CONTROLLERS - PRO-

Ericsson Microwave Systems AB, Kista
ETX/X/FM söker en person som självständigt och
med stor noggrannhet kan hantera och administrera
Ericssons interna avtal. Uppgiften innebär också att
informera berörda inom ETX om avtalens existens
och innehåll.
Du har goda kunskaper i engelska, ordningssinne,
kännedom om Ericssons organisation och arbetssätt
samt förmåga att arbeta självständigt.
Kontakta: ETX/X/FM, Göran Svensson,
08-7195401. Memo: ETX.ETXGS.
Ericsson Radio Systems AB, enheten för Ledarskaps- och
Kompetensutveckling. Kista

ADMINISTRATÖR
Vi bygger just nu upp en enhet som kommer att ansvara för ledarskapsutveckling inom BR. Enheten
kommer att bestå av 5-7 personer fördelade på ansvarig chef, utvecklingskonsulenter och administration. Du kommer bl a att ansvara för/vara samman-

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

Projektarbetsformen ställer stora krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet samtidigt
som ett gott ordningssinne är ett måste. Projekten
sker i nära samarbete med våra kunder och dotterbolag och då vi dessutom har kontraktspersonal hos
oss är goda kunskaper i engelska ett krav.
Är du intresserad av ett jobb hos oss nu eller i framtiden kontakta Henrik Cronmark, 08-7194688,
Memo.ETXT.ETXCRON.

DUCT PROFITABILITY MANAGEMENT
Product Profitability Management is a unit within
Product Management at Business Unit Cellular
Systems - American Standards (RMOA). The mission
of the unit is to supply the economic information needed to make it possible for Product Management to
secure the availability of a competitive and profitable
product portfolio.
Your tasks will include working with/establishing
an RMOA model for life-cycle analysis of products,
participate in performing/ analyzing/improving the
product profitability and R&D reporting on an RMOA
level and to develop a model for operator analysis.
Your qualifications include solid education in business/ economics, technological interest, some experience of the tasks in question, good knowledge of
English and high psychological drive.
Contact: Nils Emmelin, Memo: ERANIEM or Britt
Bosrup, ERABUP. Appl. to: KI/ERA/AH Britt Bosrup.
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Kontakten nr 13 1995
Ericsson Telecom AB, Information system and Operational
Development. TeHusanläggnmgen

i Telecom AB, LDC Systems Design & Integration,
Projekt Management

PROJECT LEADER

EKONOM/CONTROLLER

ETX is now planning for the implementation of an integrated system BU Switching and Network Systems,
being the biggest unit at ETX, will be heavily involved.
Our challenge is to ensure that we build the system
not just for today, but also for our future business.
We are therefore already now preparing for the information infrastructure of turn of the century. Based on
our vision and business objectives, we analyze ourcurrent and future business processes in order to understandrequirements on future information support
as well as theopportunities and restrictions of the integrated system and itsimpact on our way of working.
If we can run both these processesin a coordinated
way, we will succeed in reaching our goal.
You are experienced both in business processes
and information systems. Preferably, you have already participated in the implementation of an integrated information system, either as a responsible user
or as an IS Consultant. Based on this, you understand the power and limitation of an integrated system and you are able to bring this experience intoour
organization. You will be working within the
OperationalDevelopment in close cooperation with line managers, processorganization and IT-support.
Contact: Bosco Novak, TN/ETX/X/E, 0*6811286.
Memo: ETX.ETXNOVAK eller Susanne Sundling,
TN/ETX/X/H (H. Resources), 08-7198210. Memo:
ETXT:ETXSUSU.

Den nystartade enheten Project Management söker
en ekonom för enhetens eget linjearbete. En del av
tjänsten kommer också att innebära att serva enheten Systems Management i ekonomifrågor. Du ska
ansvara för att de två enhetemas ekonomiska rapportering såsom budget, estimat, uppföljning mm utförs enligt gällande krav och rutiner. Du ska också utbilda kst-ansvariga i ekonomisystem och finansiell
styrning, identifiera och genomföra förbättringar samt
delta i utvecklingsprojekt inom ekonomi och projektcontrolling. Vi är en organisation under uppbyggnad
och därför kan denna tjänst anpassas efter dig som
är intresserad av att växa hos oss. Vi ställer krav
men ger också mycket tillbaka i form av ansvar, korvtakter och variationsrikedom. Vårt mål är att arbeta
aktivt med personal och metodutveckling för att alltid
kunna tillfredställa de kompetensbehov som finns.
Vi vill att du har ekonomiutbildning på minst gymnasienivå och det är bra om du har erfarenhet av företagets ekonomiska rutiner. Eftersom vi arbetar i nära samarbete med våra utvecklingsprojekt ställer vi
stora krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet samt goda kunskaper i engelska.
Är du intresserad av ett jobb hos oss nu eller i framtiden kontakta Henrik Cronmark 08-7194688,
Memo:ETXT.ETXCR0N

Ericsson Components AB, Kista

Ericsson Telecom AB, Implementation Unit inom
Operations, Business Unit Switching and Network systems (BUX)

1. EKONOM (ekonomienheten)

OPERATIV CONTROLLER

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

Vi ansvarar för genomförandet av ETX/BU X alla
kundkontrakt, i för närvarande ca 50 länder, fördelade mellan våra båda marknadsenheter, vilka är ansvariga för ETX's försäljning utanför Sverige. Detta innebär att vi ansvarar för flödet från kontraktstecknande till överlämnande av utrustningen till slutkund.

2. EKONOM (kundreskontra)

Dina arbetsuppgifter kommer främst att innehålla
projektstyrning, liksom budgetering, uppföljning och
analys av utvecklingen för våra kontraktsåtaganden.
Du förväntas aktivt deltaga igenomförandet av de olika projekten. Då vi för närvarande har en kraftig fokusering på vår lönsamhet har vi initierat ett antalförbättringsprojekt, där du som controller kommer att
spela en mycket viktig roll.

för vikariat under föräldraledighet minst 1 år
Vi söker en medarbetare till vår kundreskontragrupp. I arbetsuppgifterna ingår hantering av betalningar, krav/inkasso, krediter, reskontraarbete med
många kundkontakter, avstämningar m m. Du bör ha
ekonomisk utbildning och får gärna ha arbetat inom
området tidigare. Du ska vara positiv, utåtriktad,
stresstålig och kunna ta folk.
För ytterligare upplysningar angående tjänsterna kontakta Kerstin Hanell, tel. 08-7574591 eller Christer
Karlsson, tel. 08-7574991. Tjänsterna söker Du hos:
Christer Karlsson, Personal, tel. 08-7574991
Ericsson Telecom AB, Telefonplan

CONTROLLER

Vi vill att du som person tycker om att arbeta i en
projektorienterad organisation. Detta ställer höga
krav på samarbete, helhetssyn, initiativkraft samt att
du får vara beredd på att tidvis arbeta hårt för att vi
skall klara våra kundåtaganden, på ett för ETX lönsamt sätt. Du bör ha ekonomiutbildning kombinerad
med ett tekniskt/kommersiellt intresse. Dessutom
är en bred erfarenhet av Ericsson, våra produkter och
kunder en stor fördel. Språkkunnande är självklart
bra, liksom intresse för att arbeta med moderna datahjälpmedel.
Kontakta: Karin Wahlberg, 08-7193516, Memo
ETXKMW, Bengt Franz'n, 08-7190388, Memo ETXBFRA, Christer Johansson, 08-7193593, Memo
ETXJCH, Rolf Ekblad, 08-7193142, Memo ETXROLK

Ericsson Telecom AB. BX Business Control, HF

Ericsson Telecom AB

EKONOM

LEVERANTÖRSUTVECKUNG

som vill arbeta med bokslut/budget för affärsområdet BX. Dina arbetsuppgifter blir bl a att självständigt
ansvara för ett antal dotterbolag i konsolideringsprocessen. Arbetet medför många kontakter med utlandsbolagen varför vi värdesätter goda kunskaper i
engelska och gärna ytterligare något främmande
språk. Erfarenhet av och intresse för olika kalkylprogram ser vi som en merit

Du kommer att leda leverantörsutvecklingsprocessen och bedriva leverantörsutveckling mot våra leverantörer. Vidare arbeta för en gemensam klassificering av leverantörskåren, genomföra upplägg för
VA/VE klassificering samt på plats hos våra leverantörer genomföra och ansvara för CIW (Continuous
Improvement Workshops).

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

Lämplig bakgrund är civilingenjör (gärna med
Industriell ekonomi eler liknande) med någon form av
inköpserfarenhet samt ett brinnande intresse för inköpsfrågor. Du måste ha ett strukturerat arbetssätt,
förmåga att se helheter och lätt för att skapa förtroende och knyta kontakter. Vi förutsätter goda språkkunskaper.

EKONOMER

Kontakta: Christer Hallqvist, 08-7192080.

1.EK0NOM TILL MARKNADSENHETEN FÖR WESTERN
EUROPE AND NORTH AMERICA
Huvudsakliga arbetsuppgifter består av att vara sammanhållande för budget, estimat och finansiell analys samt metoder för verksamhetsstyming.

Ericsson Telecom AB

Kontakta: Ulla-Britt Söderblom. 08-7195996, Memo
ETXUBB.

2. EKONOM TILL MARKET SERVICES AND INTERCOMPANY TRADE
Huvudsakliga arbetsuppgifter består av att vara sammanhållande för budget, estimat och finansiell analys i sambarbete med MLC-bolagen
3. EKONOM TILL MARKETING AND SUPPORT NEW
CUSTOMER SEGMENTS
Huvudsakliga arbetsuppgifter består av att upprätta
metoder för ekonomistyrning avseende våra globala
kunder, samordning av budget och estimat och finansiell analys.
Arbetsuppgifterna kräver ett stort matt av initiativkraft och självständighet men också en god samarbetsförmåga med kontakter internt och externt inom
och utom Sverige. Lämplig bakgrund kan vara ekonomisk utbildning från högskola alternativt gymnasium
gärna kombinerat med någon teknisk utbildning. Vi
förutsätter att du har goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Christer Johansson, 08-7193593, Memo
ETXJCH (1), Adrian Borgström, 08-7194281, ETXABM
(2), Carita Jönsson, 08-7195375, ETXCAIT (3) eller
Barbro Södergren, personal, 08-7195775, ETXBASO.
Ericsson Telecom AB, Ekonomiavdelningen, Västberga

EKONOM
Vi arbetar med ekonomiservice för marknaderna
Kina, Asien, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika.
Varje medarbetare ansvarar självständigt för ett eller
flera länder. Tjänsten innebär arbete med kundfordringar, redovisningar från tekniska kontor samt till
viss del leverantörsfakturahantering. Vi arbetar mest
med ekonomisystem i stordatormiljö, men använder
även PC för rapporteroch sammanställningar m.m.
Eftersom vi har kontakter med tekniska kontor och
dotterbolag i utlandet måste du behärska koncernspråket engelska i tal och skrift. Du har förmåga att
arbeta självständigt, Du är utåtriktad och intresserad
av grundläggande redovisning.

Till enheten "Implementation Unit", inom Operations,
Business Unit Switching and Network Systems (BU X)
söker vi en operativ controller.
Vi inom Operations ansvarar för genomförandet av
ETX/BU X alla kundkontrakt, i för närvarande ca 50
länder, fördelade mellan våra bada marknadsenheter, vilka är ansvariga för ETX's försäljning utanför
Sverige. Detta innebär att vi ansvarar för flödet från
kontraktstecknande till överlämnande av utrustningen till slutkund.
Dina arbetsuppgifter kommer främst att innehålla
projektstyrning, liksom budgetering, uppföljning och
analys av utvecklingen för våra kontraktsåtaganden.
Du förväntas aktivt deltaga i genomförandet av de olika projekten.
Då vi för närvarande har en kraftig fokusering på
vår lönsamhet har vi initierat ett antal förbättringsprojekt, där du som controller kommer att spela en
mycket viktig roll.
VI vill att du som person tycker om att arbeta i en
projektorienterad organisation. Detta ställer höga
krav på samarbete, helhetssyn, initiativkraft samt att
du får vara beredd på att tidvis arbeta hårt för att vi
skall klara våra kundåtaganden, på ett för ETX lönsamt sätt.
Du bör ha ekonomutbildning kombinerad med ett
tekniskt/ kommersiellt intresse. Dessutom är en
bred erfarenhet av Ericsson, våra produkter och kunder en stor fördel. Språkkunnande är självklart bra,
liksom intresse för att arbeta med moderna datahjälpmedel.

Till avdelningen för "Customer and Implemntation
Services" inom LP söker vi en projektekonom som i
huvudsak kommer att arbeta med ekonomisk uppföljning av Pilot/Demosystem samt spekulationsmateriel avsedd för LP. Pilot/Demosystem tas fram av avdelningen till samtliga affärsenheter inom RMOG.
Detta görs vanligtvis på spekulation och som en hjälp
åt marknadsansvariga att erbjuda snabb etablering
av ett komplett mini-mobiltelefonsystem installerad i
containers. Dessa tillverkas på hemmaplan och flyktfraktas vanligen till uppställningsplan. Vi behöver en
duktig ekonom som kan hantera kostnader och intäkter för dessa system. Dina arbetsuppgifter i övrigt blir
att ansvara för avdelningens och dess sektioners
prognoser och budget.
Du bör vara gymnasieekonom med några års erfarenhet helst med liknande arbetsuppgifter. Det är viktigt att du är service inriktad, har lätt att samarbeta
samt att du har ett tekniskt intresse. Du bör även behärska engelska, ha PC vana samt god förmåga att
utrycka dig i tal och skrift.

Arbetet innebär avrop och beställning mot avtal eller
ramorder av produktionsmaterial, reservdelar och
omkostnadsförda varor för produktionen; bevakning
och administration av inköpsorden leveransbevakning av beställt material och ersättningsleveransen
prognoshantering och leveransuppföljning. Arbetet
bedrivs i nära samarbete med ansvarig inköpare.
Vi söker dig som har minst treårig teknisk eller
ekonomisk utbildning på gymnasienivå, som har datorvana och erfarenhet av adm. och affärsverksamhet. Arbetet kräver att du år noggrann och har tålamod samtidigt somdu måste vara pådrivande och uthållig. God samarbetsförmåga.Engelska i tal och
skrift.

Kontakta: Karin Wahlberg, 08-7193516, Memo
ETXKMW, Bengt Franz~n, 08-7190388, Memo ETXBFRA, Christer Johansson, 08-7193593, Memo
ETXJCH, Rolf Ekblad, 08-7193142, Memo ETXROLK

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

Kontakta: Hans Åsbrink. inköpschef, 08/7574836,
ellerMaria Palmskog, personalavd, 08/7575430.
Ans. märkt "Avropare" till: Ericsson Components AB,
P/PL laPiaEmanuelsson, 164 8 1 Kista.

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

EDI ANSVARIG
Inom enheten för logistikutveckling söker vi en medarbetare som kan svara för EDI-området vilket innebär ansvar för att utveckla och införa EDI mellan våra
leverantörer och slutanvändare. Du kommer dessutom att vidareutveckla redan etablerade flöden genom
att införa nya dokument i EDI samt deltaga i tvärfunktionella team inom EDI- och logistikområdet.
Lämplig bakgrund är gymnasieingenjör med erfarenhet inom EDI-området, systemerare eller civilingenjör med ADB-inrikting. Då arbetet kräver mycket kontakter både internt som externt måste Du vara en
god projektledare med förmåga att marknadsföra va-

Kontakta: Tore Hedblad, 08-7192283.
Ericsson Telecom AB

PROJEKTINKÖPAREMJUKVARUOMRADET
Projektinköparen är inköpsenhetens representant
isystemutveckling/teknikprojekt och är där delansvarig för denextema teknikförsörjningen både för intern
Ericssonanvändningoch OEM. Vi bidrar med juridisk
och kommersiell kompetens, driversjälvständigt förhandligar gentemot leverantörer samt ansvararför avtalsskrivningen. Projektinköparens roll är vidare att
isamarbete med övriga affärsområden koordinera
den kommersiella delen av den externa teknikförsörjningen så att bästa möjliga resultat kan uppnås.
Lämplig bakgrund är gymnasieingenjör med affärsmässig bakgrund, gedigen branscherfarenhet inom
mjukvaruområdent och/eller OEM-området och utbildning inom inköpsområdet (t ex Silf, IHM) Du kan också vara nyexaminerad civilingenjör med intresse för
mjukvara men också för juridiska och kommersiella
frågor och som vill utveckla din affärsmässighet i ett
av världens ledande teknikföretag. Arbetet ställer höga krav på självständighet, flexibilitetförmåga att driva projektorienterat arbete samt godaspråkkunskaper. Du måste vara stresstålig och trivas med internationella kontakter.
Kontakta: Bo Holmstedter, 08-7193471, John Lind,
08-7197324 eller Carl Odnoff, 08-7194275.

Ericsson Radio Systems AB. Kista

INKÖP

PROJEKTEKONOM - PILOTSYSTEM

KVALITET
Ericsson Components AB, Microelectronic Access
Devices, inköp, Business Center M/R Moduler och
Motstindsnät Kista

AVROPARE PRODUKTIONSMATERIAL

Ericsson Radio Systems AB, Customer and
Implementation Services, Methods and Processes, Kista

KVALITETS- OCH METODANSVARIG
KUNDPROJEKT
Vi är ett glatt gäng som jobbar med nya RMOG marknader från Valparaiso till Vladivostok och som behöver hjälp att metodiskt mäta och förbättra vår expansiva verksamhet inom kundprojektledning och logistik.
Dina arbetsuppgifter och Ditt ansvar blir inom ett
eller flera av följande områden: att genomföra projektgenomgångar i kundprojekt månadsvis, att göra
kvalitetsrevisioner på projekten, att identifiera och
genomföra mätningar i och på kundprojekten isyfte
att höja effekt ivitet och kvalitet, att identifiera och
dokumentera "best practise" från pågående kundprojekt i syfte att bygga upp gemensam erfarenhetsbank.att delta aktivt i process management, d v s att
identifiera, beskriva och informera om arbetsprocesser, att utveckla effektivare metoder, rutiner och
verktyg inom kundprojektledning, att planera och hålla seminarier och utbildningar i syfte att sprida kompetens inom området, att utarbeta program för kom-
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petensutveckling av kundprojektledare och prpjekttogistiker.
Vi söker Dig med en bakgrund från och kompetens
inom områdena projektledning, logistik och implementering av AXE och radio. Du kan ha erfarenhet av
förbättringsarbete, projektadministration eller kvalitetsarbete, känna till PROPS och ISO9O01 samt vara
metodisk, strukturerad och pedagogisk, kunna arbeta självständigt och i grupp samt vara smidigt övertygande.
Kontakta: Anita Malmström,
08-4042429,EXTR.QRAANMA eller Sven Jungmar,
08-7573281, ERASJU. Din ansökan vill vi ha till
Kl/ERA/UyuH, Anita Malmström snarast.
Ericsson Components AB. Microelectronic Access
Devices, Opto and RF Power Products, Kista

2. TENDER PROJECT MANAGER
Du får ansvar för att driva offertprpjekt från kundspecifikation till kontrakt. Projektarbetet sker ibland helt
eller delvis på något av våra tekniska kontor utomlands.
Du måste vara drivande och kunna leda ett team
mot ett gemensamt mål, ofta under tidspress. Du
bör ha erfarenhet av liknande arbete samt en vilja at
förmedla kunskaper och utveckla vårt sätt att arbeta.
Kontakta: Rolf Lindblom. 08-7196409,
ETX.ETXRBLeller Ann Jingklev personal,
08-7193404, ETX.ETXANN.
Ericsson Components AB. Energy Systems, Kung—i
Kurva

SÄLJARE AV ENERGISYSTEM
KVALITETSINGENJÖR
Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför sändare och
mottagare för fiberoptiska transmissionssystem,
höghastighetskretsar för mobilradiosystem samt
komponenter för integrerad optik.Vi söker en person
som ska arbeta med kvalificering av nyaprodukter
och kvalitetsuppföljning i produktionen.Arbetet kommer att bestå av av administration och genomförande avelektriska och optiska mätningar, miljötester,
mm. Somkvalitetsingenjör kommer du att ha nära
kontakt både med vårakunder och leverantörer.
Din bakgrund innehåller en teknisk utbildning på
högskole- eller gymnasienivå med inriktning mot el-tele. Du ska ha erfarenhet från ett eller flera av områdena produktion, konstruktion eller kvalitetsarbete.
Som person är du flexibel, praktisk, kvalitetsmedveten och vill arbeta med andra människor.
Kontakta: Kart-Åke Persson, 08-7574435 eller Sofia
Stoltz, 08-7574928. Ans. märkt "Kvalitetsingenjör M/YQ" till: Ericsson ComponentsAB, P/PL
la-PiaEmanuelsson, 164 8 1 Kista.
Ericsson Telecom AB, Teflusanläggning

QUALITY AND
OPERATIONAL DEVELOPMENT
AXE is today the world's most deployed system. Our
objective is to be come the world leading supplier of
fixed narrowband systems.
We, as Operational Development, support our management in establishing and further developing our
Operational System. This includes Process
Management, Operational Control, Management
Information Systems, as well as common improvement projects. An importat part of our work is to assure that the Ericsson Quality Manualis implemented
in the organization.
We are looking for you to join us in this challenging
task. You have experience from Operational
Development within Ericsson and and have profound
experience of theEricsson Quality Manual, both implementing and auditing anoperational system. You
are self driven, outgoing and fully committed to making quality an intergrated part of everyone's work.
You will be working within ETX/X Operational
Development in close cooperation with our our organizational units, ETX QualityFunction, other Business
Units and external auditors.
Contact Bosco Novak, TN/ETX/X/E, 086811286.
Memo: ETX.ETXNOVAK eller Susanne Sundling
(Human Resources), T N / E W V H , 08-7198210.
Memo: ETXT.ETXSUSU.

MARKNAD
Ericsson Telecom AB, Marketing Asia 4 Pacific.
Huvudanläggningen, Stockholm
Vår enhet Tender Management söker nya medarbetare som vill arbeta med våra expanderade marknader i
Mellanöstern.

Vill du arbeta med både publik telekommunikation
och radiokommunikation? Är du intresserad av
Amerika, Afrika och Mellersta Östern? Då borde detta
vara något för dig! Du kommer att arbeta med försäljning av energisystem till våra kunder, såväl operatörer som internt Ericssonkoncernen (BX och BR). Du
kommer primärt att stödja marknadsansvariga, men
även driva dina egna projekt. Offerter och tekniskt
stöd hör till det dagliga arbetet.
Du är en drivande och affärsorienterad ingenjör
med erfarenhet av systemförsäljning inom Ericsson
alternativt civilingejör med marknadsinriktning. Du
har mycket goda kunskaper i engelska. Kunskaper i
spanska är meriterande.
Kontakta: Jan Egardt, 08-7217325, memoEKA.EKAJGE eller Anette Spångberg (personal),
08-7217461,memo EKA.EKAAJO.

fältsäljare ha gemensamt resultatansvar för en uppsatt budget.
For att klara det här arbetet bör Du vara gymnasieingenjör eller ha annan motsvarande kompetens.
Naturligtvis måste Du ha intresse för elektronik.
Goda kunskaper i engelska och terminalvana är också ett krav. Du har dessutom ett utåtriktat sått och
förmåga att arbeta målinriktat.
Kontakta: Peder Signer, ankn 75321 Kontakta:
Peder Signer, 75321 eller Bitte Rutberg, personal,
74712. Ans. senast 950918 till: Bitte Rutberg.
Ericsson Telecom AB. Operations, Contract Impktmention
Management

Vi har fått en mängd nya kontrakt både i
Mellanöstern och Fjärran Östern bl.a. i Japan och
Vietnam och söker därför fler projekt'edare med placering i Stockholm.
Som kundprojektledare har du totalansvar för ditt
projekts genomförande från start till avslut, dvs planering och styrning av kostnader, tid, resurser och
kvalitet. Vi arbetar med olika typer av projekt både
tum-key och leveranskontrakt mot olika kunder från
dotterbolag till direktmarknader.
Du måste vara drivande och kunna leda ett team
mot ett gemensamt mål, ofta under tidspress, och
vara beredd på ett visst resande. Vi ser helst att du
har erfarenhet från liknande arbete eller några års
AXE erfarenhet.
Kontakta: Lars Jacobson 08-7193798 ETX.ETXJAC
eller Eva Carin Svensson 08-7191616 ETXT:ETXECSV

Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg

AFFÄRSKOORDINATOR
MARKNADSANSVARIG - EXPORT

Tjänsten innebär ansvar för bl a budget och resultat, affärsplaner, marknadsstrategi, uppföljning av
verksamhetsmål, inriktning och utveckling, konkurrentbevakning samt prognoser för marknadssgmentet. Dessutom ingår ansvar för information till och utveckling av underställd personal.
Du bör ha telekomerfarenhet och ha arbetat som
marknadschef eller liknande med personalansvar.
Kontakta: Kurt Trogen, 08-7640811. Memo:
EBC.EBCKUTR eller Per S Berg, 08-7640953,
EBC.EBCPSBE.

Sektionen stödjer utvecklingsenheterna i teknik- och
produktval inom AXE och dess stödsystem. Du kommer att ansvara för planering och genomförande avutvärderingar av marknad, extern teknik och leverantörer. Dettainnebär bl a att identifiera olika realiseringsaltemativ, utvärdera dessa med stöd av expertis
inom koncernen, ta fram förhandlingsstrategier och
driva kommersiella aktiviteter.För att klara arbetet
behöver du ha ett brett tekniskt kunnande och helhetssyn, en bred marknadskunskap, goda goda kunskaper iengelska, erfarenhet av förhandling och avtalsjuridik och gärna erfarenhet av internationellt arbete. Saknar du något av ovanstående får duchans
att komplettera genom utbildning operativt arbete
och stöd från övriga medarbetare.

Ericsson Telecom AB, Operations, Contract Implemention
Management

PROJEKTLEDARE-ASIEN
AFFÄRSUTVECKLARE

Du har examen från eknomiutbildning med marknadsföringsinriktning. Du har god analytisk förmåga
samt är duktig på att uttrycka dig såväl skriftligt som
muntligt. Du arbetar självständigt och är initiativrik.
Kontakta: Ulrika Strömberg, 08-7262593, memo:
EDTUSG, Katarina Lönnelid, 08-7262145, EDTKALO,
Personal.Ans. märkt med sökt tjänst och enhet till:
Johanna Harting, personal ÄL/EDT/PA.

You will be working in close cooperation with our
subsidiaries and with our customers.
We are looking for candidates with the following
characteristics: - Open-mindedness - Common sense
- Business minded - A sensitive ear
Experience from marketing and/or product management is an advantage.
Contact: Henning von Keyserlingk, 08-7191655.
Memo: ETXT.ETXSONE or Kerstin Hälen,
08-7192054. Memo: ETX.ETXKER. (Human
Resources).
Ericsson Telecom AB, mplementation Unit inom
Operations, Business Unit Switching and Network system* (BU X)

OPERATIV CONTROLLER
Vi ansvarar för genomförandet av ETX/BU X allakundkontrakt, i för närvarande ca 50 länder, fördelade
mellan våra bada marknadsenheter, vilka är ansvariga för ETX's försäljning utanför Sverige. Detta innebär att vi ansvarar för flödet från kontraktstecknande
till överlämnande av utrustningen till slutkund.
Dina arbetsuppgifter kommer främst att innehålla
projektstyrning, liksom budgetering, uppföljning och
analys av utvecklingen för våra kontraktsåtaganden.
Du förväntas aktivt deltaga igenomförandet av de olika projekten. Då vi för närvarande har en kraftig fokusering på vår lönsamhet har vi initierat ett antalförbåttringsprojekt, där du som controller kommer att
spela en mycket viktig roll.
Vi vill att du som person tycker om att arbeta i en
projektorienterad organisation. Detta ställer höga
krav på samarbete, helhetssyn, initiativkraft samt att
du får vara beredd på att tidvis arbeta hårt för att vi
skall klara våra kundåtaganden, på ett för ETX lönsamt sätt. Du bör ha ekonomiutbildning kombinerad
med ett tekniskt/kommersiellt intresse. Dessutom
är en bred erfarenhet av Ericsson, våra produkter och
kunder en stor fördel. Språkkunnande är självklart
bra, liksom intresse för att arbeta med moderna datahjälpmedel.
Kontakta: Karin Wahlberg, 08-7193516, Memo
ETXKMW, Bengt Franzn, 08-7190388, Memo ETXBFRA, Christer Johansson, 08-7193593, Memo
ETXJCH, Rolf Ekblad, 08-7193142, Memo ETXROLK
Ericsson Telecom AB.BU Switching & Network Systems,
GPLM-Swttching Tellusanlaggningen

BUSINESS MANAGER
Kontakta Ulf Wretling, 08-7273385. Ans. till:
ÄS/EUA/K Jan Malmqvist senast 950915.

LM Ericsson Data AB. Älvsjö

Vi söker en nyfiken, självständig och öppen person
som vill öka sina kunskaper inom analys och implementering av " business intelligence och undersökningar av kundtillfredställelse" Du kommer att arbeta
med sökning i databaser, sammanställningar och
analyser av information. Delta i planering, uppbyggande samt implementering av Business Intelligence
samt Voice Of TheCustomer

develop.based on commercial value for Ericsson.Be
businessminded! - Competitor analysis. - Customer
benefits based on pricing. - Identifying new business
opportunities.

PROJEKTLEDARE-ASIEN

Eltemtel. Extern Teknikförsörjning, Älvsjö

Till vår enhet "Marketing & Sales & Sweden Projects"
söker vi en ansvarig för "Marknad - Export". Enheten
ansvarar för marknadsföring av nätverk och system
för tele-, data-, och bildkommunikation till Norden,
CIS-ländema och vissa länder i Mellanöstern.
Enheten har f n 5 anställda och kontoret ligger i
Stockholm (Sundbyberg).

Kontakten nr 13 1995

Vi har fått en mängd nya kontrakt både i
Mellanöstern och Fjärran Östern bl.a. i Japan och
Vietnam och söker därför fler projektledare med placering i Stockholm.
Som kundprojektledare har du totalansvar för ditt
projekts genomförande från start till avslut, dvs planering och styrning av kostnader, tid, resurser och
kvalitet. VI arbetar med olika typer av projekt både
tum-key och leveranskontrakt mot olika kunder från
dotterbolag till direktmarknader.
Du måste vara drivande och kunna leda ett team
mot ett gemensamt mål, ofta under tidspress, och
vara beredd på ett visst resande. Vi ser helst att du
har erfarenhet från liknande arbete eller några års
AXE erfarenhet.
Kontakta: Lars Jacobson 08-7193798 ETX.ETXJAC
eller Eva Carin Svensson 08-7191616 ETXT.ETXECSV

Ericsson Components AB

We have three open "Business Managers" positions
for the markets in South & Latin America; Middle &
Far East; Africa, Asia and Eastern Europe. As
Business Manager you take the responsibility for
Business Planning and input to Ericsson Strategic
Planning and you take the responsibility for Business
Strategies, roll-out plans, product substitution plans,
pricing & marketing strategies etc. You also take responsibility for Business Opportunity Tracing, define
best possible business and products for BX in the
markets - Decisions on new AXE system issues. You
will be working in close cooperation with other
Business Managers, Market Responsibles, Product
Marketing and Product Management.
You enjoy working with the markets and you want
to make sure that that TBX ontroduces profitable AXE
systems to the customer. You have an M.Sc or MBA
(or equal) and you have an entrepreneurialpersonality. You have experience from marketing or account
management and/or product management.
Contact: Magnus Rosenblad (Business Management
Network Expansion) +46 8 719 0 5 3 1 , ETXT.ETXMLR
or Kerstin Hafn (Human Resources), +46 8 719
2054.ETX.ETXKER.
Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand

Ericsson Telecom AB

1 . PROJECT ENGINEERING
Ditt jobb blir att ansvara för AXE-delen i våra offerter,
dvs att dimentionera anläggningarna, ta in underofferter och sammanställa dessa. Vid kontrakt ingår
även att specificera projektfiler som underlag till beordring. Eftersom arbetet drivs i projektform är det
viktigt att du trivsatt arbeta i team, periodvis under
tidspress. Ibland sker jobbetpå något av vara tekniska kontor utomlands.
Du bör ha några års erfarenhet av Ericssons systemprodukter, gärna av AXE-dimensionering, samt vilja att förmedla kunskaper och utveckla vårt sätt att
arbeta.

INNESÄUARE
BUSSINESS-MINDED!
GB Topcomp Electronics ingår i Ericsson Electronic
Distribution AB som är ett helägt dotterbolag till
Ericsson Components AB. Ericsson Electronic
Distribution AB är en av de ledande distributörerna i
Norden inom området elektronikkomponenter och antalet anställda är ca 215 personer. Vi har kontor i alla nordiska länder och vår lagerverksamhet finns i
Breddens industriområde.
Arbetet innbär aktiv försäljning och marknadsföring per telefon samt orderhantering och sammanställning av offerter. Du kommer att arbeta med våra
kunder i hela Sverige och tillsammans med ansvariga

Do you enjoy working with marketing and do you want
to make sure that BX introduces profitable AXE systems to the customer? We have a position open for
"Product Business Planner' for the product area
Statistics and Traffic Measurements. With the entire
world as a market in the area fixed network.
As a "Product Business Planner" you take responsibility for: - Participating in customer discussions
and making customer presentations.Thus obtaining
feedback and knowledge about needs of our operators. - Making priorities between different products to

MARKETING PROGRAM MANAGER
The Marketing Programs unit is currently recruiting a
Program Manager for Upgrading.
Responsibilities include the creation and implementation of programs to promote sales of upgrading
to new versions of voice and data products. The position requires close cooperation with our local companies and distributors all over the world.
Interested applicants should have a background in
sales or marketing as well as a univerity degree.
International experience is a definite attribute. Good
skills in English are e must. Applicants should be initiative takers, outgoing and enthusiastic with a good
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Kontakten nr 13 1995

head for business. Confidence and the ability to work
independently are also important in order to start up
and carry out successful projects in an international
environment.
Contact Mats Victorin +46 8 422 0191, memo
EBC.EBCMAV1 or Ulrika Linn'-Ronning +46 8 422
0190, memo EBC.E8CULLI or Erik Edhag, personnel
+46 8 422 0288, memo EBC.EBCERED
Ericsson Radio Systems AB, Kista

AFFÄRSUTVECKLARE/
MARKNADSFÖRARE
Ericsson Radio har som mål att tillhandahålla helhetsåtaganden inom mobiltelefoniområdet. Detta innebär att vi förutom produkter även skall marknadsföra tjänster, alltifrån små enskilda konsulttjänster
till hela driftsåtaganden. Vår enhet ansvarar för utveckling av tjänster inom Network Operation and
Maintenance. Vi utvecklar tjänster åt våra lokalbolag
över hela världen. Förutom utvecklingsansvaret av
tjänster inom Network Operation and Maintenance
har vi även ett totalansvar för tjänsteförsäljning på
de marknader som använder mobiltelefonsystem enligt den japanska standarden, i första hand Japan.
Verksamheten är relativt ny och under uppbyggnad.
Vi söker personer med tidigare erfarenhet och/eller
intresse för tjänsteförsäljning, som talar och skriver
engelska obehindrat. Tekniker med marknadsföringskompetens eller ekonomer med tekniskt baskunnande.
Kontakta: Sven Eriksson, JZ/MC, 08-4044540, memoid: erasser Ans. till: KI/ERA/J/H Katarina
Ljunggren.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

AREA MANAGERS OCH MARKET
SUPPORT FÖR NORDEN

och implementation av Mobiltelefonsystem typ GSM,
NMT & TACS inom regionerna Väst-Europa (LF),
Central & Öst-Europa, Mellanöstern, Afrika &
Latinamerika.
Vi söker två processutveklare som på uppdrag av
processägama för Marketing Processen respektive
Tender Processen, skall arbeta med att förbättra
dessa processer på ERA/L nivå, samt därutöver
stödja och medverka i såljprocess- och förbättringsarbetet specifikt på LP respektive LF.
I arbetsuppgifterna ingår att simulera och stödja
processägare och processteam i process- och förbättringsarbete, att stödja och medverka i linjens förbättringsarbete, att bistå organisationen med kunskap och metoder i Process managemnet och förbättringsarbete, att stödja och driva på mätningsarbetet, att medverka i nätverk och annan processsamordning inom RMOG.
Önskvärda kvalifikationer är flerårig erfarenhet
från kvalificerat arbete inom marknadsföring/försälning, en utåtriktad läggning, god samarbetsförmåga,
ett drivande arbetssätt samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Erfarenhet av processutveckling
är meriterande.
Kontakta: Gunilla Ahrens, LP/UU, 08-7571856 eller
Kaj Ingelman, LP/UC, 7571818 eller Bo
Hjalmarsson, LF/NC. 7572706 eller Lifjana
Sundberg, LP/UH, Personal, 7572459. Ans. till
Liljana Sundberg senast den 15 september.
Ericsson Telecom AB, BU Switching & Network Systems,
TN

BE THE SPIDER
IN THE WEB OF BUSINESS!!!
Do you enjoy working with the markets and do you
want to make sure that BX introduces profitable AXE
systems to the customer? Then you should continue
reading. The Business Management function is looking for you!!! We have three open "Business
Manager" positions for the markets in South & Latin
America, Middle & Far east, Africa, Asia and Eastern
Europe.

nalstatistik mm. Visst arbete i receptionen ingår.
Du bör ha ekonomiskt gymnasium och erfarenhet
av lönearbete, samt kännedom om fackliga avtal.
Kunskaper i Excel och Word. Du måste vara noggrann och serviceinriktad. Tillträde snarast.
Kontakta: Ewa Erf.08-58176190. Ans. till: Ericsson
Network Construction AB, Personal, Box 114,196
23 Kungsängen.
Ericsson Radk> Access AB, P i n o i É n t e t — ,

PERSONALSEKRETERARE
Till vår personalavdelning söker vi en personalsekreterare som tillsammans med en annan sekreterare
skall komplettera personalmännen i det personaladministrativa arbetet.
Du kommer att arbeta med registrering av ansökningar, kontraktsskrivning, bokningar av intervjuer,
referenstagningar, etc. Du bör ha vana från hantering
av konfidentiella handlingar.
Vi vill att du har minst gymnasieutbildning samt
behärskar engelska och Microsoft s Officepaket Du
bör ha minst 5 års erfarenhet av personaladministration, gåma erfarenhet från personalavdelning som
sekreterare.
Som person är du utåtriktad och van vid stort kontaktnät. Du tar egna initiativ, är stresstålig och
orädd, du är van att geservice samt är flexibel och
självständig.
Kontakta: Anky Planstedt, personal,
08-7571575.Ans. till: Ericsson Radio Access AB,
Box 11,164 93 Stockholm. Int: KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren.
Ericsson Radk) Systems AB, enheten för personalutveckling. F/HU, Kista

KOMPETENSUTVECKLARE/

As "Business Manager" you take the responsibility for Business Planning and input to Ericsson
Strategic Planning, Business Strategies (Roll Out
Plans, Product Substitution Plans, Pricing &
Marketing strategies etc), Business Opportunity
Tracing (To define best possible business and products for BX on the markets and for Decisions on
new AXE system issues. You will be working in close
cooperation with other Business Managers, Market
Responsibles, Product Marketing and Product
Management.

I dina arbetsuppgifter ingår att följa upp, utvärdera
och utveckla det basutbildningsprogram som idag ingår i den kurskatalog som vi ansvarar för, att upprätthålla och utveckla kontaktnär/samarbetsformer med
utbildningsansvariga internt samt med externa konsulter att driva uppdragsinsatser gällande kompetenshöjande insatser, att titta på alternativa sätt att
lära, ex. multimedia, att utveckla rutiner för upphandling och utvärdering av extemakonsufter.

Vi söker Dig som är civilingenjör/gymnasieingenjör
med några års erfarenhet inom marknadsföring av telekommunikation och har lätt att samarbeta med andra.

You have an M.Sc or MBA (or equal) and You have
an entrepreneurial personality. You have experience
from marketing or account management and/or product management.

Du har högskoleutbildning från P-linje ellermotsvarande samt ett brinnande intresse för kompetensutvecklingsfrågor. Du är utåtriktad, id'rik samt har lätt
för att samarbeta med medarbetare på alla nivåer.

Kontakta: Stig Lindmark. 08-7573500. Memo:
ERA.ERASLK. Ans. till: Ericsson Radio Systems AB
LF/FHS Charlotta Steen, Memo: ERA.ERACHAS, 164
80 Stockholm

Contact: Magnus Rosenblad, +46 8 7190531,
Memo ETXT.ETXLMR or Kerstin Halén, personnel,
+46 8 7192054, ETXKER.

Kontakta: Anna Högberg, 08-4042403 eller Marie
Hällgård, 08-7572287. Ans. till AnnaLindvall
KI/ERA/F/HH.

PERSONAL

RMOG UNGERN
ERA i Öst & Centraleuropa har redan en ansenlig expansion bakom sig. Ändå är detta bara början. Våra
marknader, inte minst Ungern, är fortfarande mycket
dynamiska och har stor potential. För att kunna hantera de nya möjligheterna och ökande arbetsbelastningen söker vi nu en RMOG marknadschef med placering på ETH i Budapest. Både arbetet i sig och närvaro i regionen är mycket utvecklande. Arbetet innebär att du har direkt ansvar för kontakterna med våra
kunder i Ungern. I denna egenskap är du även Team
Leader i bl.a. offererings- och förhandlingsarbetet.
Arbetet är mycket marknadsunriktad.
Du har akademisk utbildning och troligtvis ett par
års erfarenhet av marknadsföring av mobiltelefon.
Direktkontakt med systemkunder inom telekom är en
merit, liksom erfarenhet av produkt- eller projektledning. Vi värdesätter kommunikationsförmåga, arbetsglädje och överblick.
Kontakta: André Grce, 08-7641268 eller Anita
Malmström, personal, 08-4042429. Ans. till
KI/ERA/LP/UH Malmström.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROCESSUTVECKLARE,
SÄUPROCESSEN
LF & LP är MARKET OPERATIONS enheter inom
RMOG med ansvar för marknadsföring, försäljning

Enheten arbetar med att inventera, utveckla och följa
upp behov av personalutveckling inom affärsområde
Radio. Vi arbetar kontinuerligt med nya id"er och nya
sätt att utveckla kompetens.

Ericsson Components AB, Energy Systems Division,
Söderhamn

PERSONALCHEF

MARKETING MANAGER
LM Ericsson Data AB. Västberga

PERSONALANSVARIG
för några av våra enheter iVästberga snarast möjligt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är rekrytering, kompetensutveckling, chefsutveckling och lönefrågor. Du
kommer också att delta i ledningsgrupperna på de
enheter som du ansvarar för.
Du ska ha högskoleutbildning från P-iinjen eller
motsvarande samt minst 5 års kvalificerad erfarenhet av personalarbete. Du är självständig, initiativrik,
flexibel och har god samarbetsförmåga samt vill ta
en aktiv roll i de förändringsprocesser som pågår.
Kontakta: Siv Sackl n, 08-7262616, Memo EDTSIVS
eller Monica Westberg, 08-7262917, EDTMOWE.
Ans. till VH/EDT/PA Monica Westberg.
Ericsson Network Construction AB, Kungsängen

Vill du arbeta i en mycket expansiv produktionsmiljö
som ställer krav på samarbetsförmåga, kompetensplanering, rollförändringar och ständiga förbättringar?
Då borde detta vara något för dig! Vi söker en personalchef till våra fabriksenheter i Söderhamn med cirka 1.200 medarbetare.
Din arbetsuppgift blir att leda och delta operativt i
personalfunktionens arbete. Du ska utveckla personalarbetet i linjeorganisationen och vara stöd för chefer och medarbetare. Du kommer bl a att driva utveckling av rekryteringsprocessen, medverka i utveckling av intemutbildningar och kartlägga utvecklingsbara medarbetare i organisationen.
Du är akademiker med goda kunskaper inom det
personaladministrativa området med bred erfarenhet
från verkstadsföretag, gärna som linjechef. Du har
god erfarenhet av att arbeta med rekrytering, kompetensutveckling, datahjälpmedel och lönefrågor. Som
person är du drivande, flexibel, strukturerad och har
goda kunskaper i engelska.

LONE-OCH
PERSONALREGISTRERING
Ericsson Network Construction AB arbetar med installation av utomhusnät. Vi är idag 52 medarbetare
i företaget. För närvarande finns kontoret i
Kungsången, men vi kommer att vid årsskiftet flytta
till lokaler i Veddesta.
Vi söker en person med löne- och personalregistrering som huvudarbetsuppgift. Arbetet innebär att
handha löner, avdragsredovisning, löne- och perso-

Ericsson Telecom AB. BU Switching 4 Network Systems,
SPiMSwttcMgTil
liCQriiCM

BUSINESS AND
OPERATION CONTROL
The Business Management function is there to make
sure that the markets receive compatible products to
a compatible price and that the profitability is secured.
"Business and Operation Control" is responsible
for the increasingly important task to reduce our capital tied up in the flow from development to final delivery to the customer. "Business and Operation
Control" is also responible to keep track of revenue
on the different markets as well as the cost for development and sales. You will be working with markets
wich are charcterised by a great potential for rapid
growth of sales of new AXE lickal lines in large volumes. The markets are South & Latin America, Middle
& Far East, Africa, Asia and Eastern Europe.
You are interested in contributing to the increased
profitability and customer satisfaction for BX and you
take pride in finding smart ways of improving our
operations. You have an M.Sc or MBA (or equal)
aand you have an entrepeneurial personality.
Preferably you have some experience in the marketing, product management, controling and/or logistics management area.
Contact: Magnus Rosenblad (Business Management
Network Expansion), +46 8 719 0531, ETXT.ETXMLR
or Kerstin Hal'n (Human Resources), +46 8 719
2054, ETX.ETXKER.

PRODUKTLEDNING

UTBILDNINGSKOORDINATÖR

Den nordiska marknaden fortsätter att växa mycket
snabbt inom mobilområdet och vi behöver nu förstärka vår marknadssida för att möta de utmaningarna
som vi nu står inför. Förutom de etablerade systemen NMT och GSM kommer nu också introduktionen
av DCS 1800 och Intelligent Network (IN) i stor skala
både hos existerande och nya operatörer. Om Du vill
arbeta på en marknad med tekniskt och kommersiellt mycket kvalificerade kunder som alltid strävar efter att vara ledande inom mobiltelefoni, är detta en
utmaning för Dig! Din arbetsuppgifter blir att tillsammans med våra dotterbolag marknadsföra Ericssons
mobila system hos nya befintliga kunder.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PLANERING

Kontakta: Personalchef Björn Söderberg,
08-7217456 eller stf platschef Arild Frånberg,
027076174. Ans. senast 950915 till: Ericsson
Components AB, Energy SystemsDivision, Björn
Söderberg, 164 8 1 Stockholm. Int. KK/EKA/K/P.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

CMS 40 RADIO EXPERTNORTH AMERICA OPERATIONS
On the PCS Network Design unit in Kista we need a
Radio Expert, dealing with the following radio issues
for the CMS 40 System; cell planning int the Tender
Phase, detailed cell planning for the Implementaion
Phase, technical evaluation of questions, both internal and Customer, concerning system issues for
TDMA and CDMA systems, initial tuning of CMS 40
Radio Networks, methods and measurements and also Radio Network Investigations of CMS 40 systems.
You will work closely with the Systems
Development and Research and Development departments in order to build up those parts of your
competence you miss, if any. The prupose of work is
also to coordinate and support the workwith corresponding work in the US.
Good knowledge of radio communications techniques is necessary and experience from the GSM system is an advantage. This Radio Expert work is very
well suited for planning Engineerswho want to widen
thier professional field. The work is associated with
travelling and in the future, therewill be possibilities
to work in the US. Good knowledge inEnglish is of
course very important.
Contact: Håkan Enquist, 08-7572240, Stig
Hemström, 08-7571070 eller Solveig Vallentin,
084045619 (Human Resources). Appl. to: Ericsson
Radio Systems AB, KI/ERA/LFHS4JHS Charlotta
Steen ERA.ERACHASJTorshamnsgatan 33 164 80
Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

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

PRODUCT MANAGER
NEW SWITCHING TECHNOLOGY

Ertsson Radio Access AB, Elektronikenheten, Kista

PRODUKTION
Ericsson Telecom AB, Repajr-verksamheten i Nynäshamn.

PROVNINGSBEREDARE
Konstruktion av provningsprogram, fixturer och interface för provning på bänk och i datorstyrda provningsutrustningar typ HP och FACTRON.
Dokumentering av provprogram, provningsföreskrifter, fixturer och dylika hjälpmedel i provningen, bistå
provningspersonalen med teknisk hjälp, tekniska
hjälpmedel och dokumentation. Ansvara för att underhåll och service av testutrustningar och tekniska
hjälpmedel blir utförda.

Business Unit Cellular Systems - American
Standards (RMOA) offers products for PCS networks
in the 800 and 1900 MHz frequency bands based on
the digital DAMPS specification. Our products have
successfully been deployed in several countries in
America, Asia and Oceania.

Gymnsieingenjörsutbildning eller motsvarande
kunskaper. 2-3 års erfarenhet av provningsberedning. Erfarenhet av FACTRON eller HP år en
merit.Goda kunskaper om elektronikproduktion är ett
måste.

As product manager you work with product strategies, sourcing, consolidation of market requirements, business cases, life cycle management, product presentations and discussions with customers.
As Product Manager New Switching Technology you
will be responsible for our first application using the
new platform for broadband systems.

tig-

You have an academic degree, a general telecom
background, and good switching and/or cellular
knowledge. The work entails international contacts
and travel.
Contact- Magnus Isaksson, 08-7572678. Memo:
ERA.ERAMIN. Appl. to:KI/ERA/AH Britt Bosrup.
ERA.ERABUP.
Ericsson M b Systems AB, Produktledning för Market
Operations Telia Mobitel, Kista

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

PRODUKTLEDARE,
TRAINING SERVICES
Kundutbildningen inom RMOG äridag en enhet med
ca 50 personer som arbetar med att utbilda våra
kunder i drift och underhåll av Mobiltelefonsystem inom GSM, NMT och TACS standarderna. Vi söker någon som är intresserad av att i en internationell miljö
leda och ansvara för utvecklingen av utbildningsprodukter, (lärarledda kurser, böcker och datorundervisning). Din roll blir att följa upp de krav som ställs på
utbildningen, för att sedan omföra dessa krav till utvecklingsprojekt. De färdiga produkterna kommer sedan att användas av vår utbildningsorganisation runt
om ivärlden. Arbetet medför resor och kontakter med
människor från många olika kulturer och platser, och
det är av vikt att du är kommunikativ och har förmåga att leda projekt. Du är Civilingenjör eller har skaffat dig motsvarande kompetens gegenom arbetslivserfarenhet. Du har goda tekniska kunskaper inom radio- och telekommunikation och gärna erfarenhet av
AXE och/ellermobiltelefonsystem. Du har goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift. Kunskaper
i andra språk är också meriterande.
Kontakta: Katarina Norhammar, 08-7570266. Ans.
till KI/ERA/LZ/HS, Towa Raak.

Du är självständig, serviceinriktad och initiativkraf-

Kontakta: Sören Lövkvist, 08-52062769 eller
Ing-Marie Håkansson, personal, 08-52062411. Ans.
senast 9509015.
Ericsson Radio Systems AB. Nynäshamnsfabriken.

MONTÖRER
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är vekrsamma inom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, atennära produkter och transmissionssystem för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av verksamheten finns i Kista och vi är
idag cirka 1000 anställda.
Som montör kommer Du att arbeta med montering, mjuklödning och provning av elektronik och
kretskort av våra produkter inom tillverkningsenheten
Elektronik.
Vi söker Dig med minst 2-arig teknisk gymnasieutbildning, helst ekele. Erfarenhet av arbete med elektronik eller finmekanik. Har Du certifikat för mjuklödning är det en merit. Du måste ha god syn, ordningsinne, förmåga och vilja att arbeta i grupp. Arbetet bedrivs i tvåskift och nattskift.
Kontakta: Tvåskift: Marjaieena Kovanen,
08-7572695, Jan Holmberg, 08-7641032, Anders
Floser, 08-7641528, Bengt Palmkron, 08-7571204,
Charlotta Björklund, 08-4042601, Miakel Kaneteg,
08-7641081. Nattskift Kenneth Widerström,
08-7571204, Pers.avd: Lars-Ake Eriksson,
08-4045671. Ans till: Ericsson Radio Access AB,
B o x l l , 164 93 Stockholm. Internt: KI/RSA/HPS
Inga Alm.

CHEF
LM Ericsson Radio Access AB, Ankomstkontroll Mekanik
för kretskort SMD (ytmontering)

- Produktionsenheten, Kista

Nynäshamnsfabriken har genomgått en stor förändring från tillverkning av telekommunikationsutrustning till tillverkning av radiokommunikationsprodukter. Vi expanderar i snabb takt och behöver nuförstärkning med ytterligare en chef. Du ska ansvara för
tillverkning av kretskort och elektronikenheter för radiobasstationer. Tillverkningen innefattar SMD (ytmontering) samt montering/provning av elektronik
och bedrivs i flödes-/produktgrupper.lnom chefsområdet arbetar ca 140 personer samt 5 gruppchefer.

CHEF

Du bör ha tekniskt gymnasium/högskoleutbildning, vara resultatorienterad samt ha goda ledaregenskaper. Erfarenhet inom området är meriterande.
Kontakta: Kent Arvidsson, 08-52062902 eller
Ing-MarieHåkansson, Personal, 08-52062411. Ans.
till: NY/ETX/X/NAR senast 950915.
Ericsson Components AB, Microelectronic Access
Devices, Moduler och Moståndsnät, Kista

Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi är
idag cirka 900 anställda.
Som chef för ankomstkontroll mekanik kommer du
att arbeta med att leda enheten, att fungera som
mättekniskt stöd, samt att rapportera och följa upp
avvikelser. I arbetet ingår också att administrera dispenser och reklamationer samt styra utfallsprovningen.
Du har tekniskt gymnasieutbildning, maskinlinje
eller likvärdig. Utbildning i toleranser/toleranssystem, mätteknik och statistiska mätmetoder. Vi söker
dig som har erfarenhet av arbetsledning, mekanisk
tillverkning och kontrollerfarenhet. Du bör också ha
datorvanasamt vana av administrativt arbete.

SKIFTLEDARE
Till dagskiftet söker vi skiftledare för vår tillverkning
av tjockfilmskretsar. Arbetsuppgifterna innebär bl a
ansvar för koordinering av skiftens arbetsuppgifter,
bemanning, utveckling av medarbetare och planering
samt uppföljning avproduktionsresultat. Du ska kunna skapa förutsättningar för dinamedarbetare att organisera och planera det dagliga arbetet.
Du har ett uttalat intresse för mäniskor och är villigatt dela ut ansvar och befogenheter. Du äger förmåga att ledaoch utveckla medarbetare och arbetsorganisation. Din bakgrundinnehåller en teknisk utbildning samt erfarenhet av arbetsledninginom tillverkningsindustrin.
Kontakta: Per-Anders Lenström, 707-757 4493, eller Maria Palmskog, 08-7575430, personalavdelningen. Ans. märkt "SKiftledare" till: Ericsson
Components AB.P/PL la-Pia Emanuelsson, 164 8 1
Kista.
Ericsson Radio Access AB, Tillverkningsenheten, Kista

INSTRUKTÖRER - ELEKTRONIK
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är
verksmma ini m radioaccess systemm för trådlös telefoni, basstationer, atennära produkter och transmissionssystem för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi är
idag cirka 1000 anställda.
Ditt arbete innebår att introducera personal i arbetsuppgifter, rapportera i MPS-system, agera vid
driftstörningar, intiera och leda förbättringar.
Vi söker Dig med 3-årigt tekniskt gymnasium. Du
har erfarenhet av verkstadsarbete, gärna inom elektronik eller finmekanik. Vi vill att Du har intiatrvkraft,
helhetssyn, ordningssinne och samarbetsförmåga.
Kontakta: Marja-Leena Kovanen, 08-7572695,
Lars-Ake Eriksson, Personal, 0 8 4 0 4 5 6 7 1 . Ans bil:
Ericsson Radio Acess AB, Box 1 1 1 6 4 93
Stockholm. Internt: KI/RSA/HPS Inga Alm.

Kontakta: Jan T. Andersson 08-7571802
ellerAnna-Greta Eriksson, personal, 084045369.
Ans till: Ericsson Radio Access AB, Box 1 1 , 1 6 4 93
Stockholm. Internt: KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren.
LM Ericsson Radio Access AB, Kista

CHEF - INLEVERANSKVALITET,
Produktionsenheten
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi är
idag cirka 1000 anställda.
Som chef för inleveranskvalitet kommer du att arbeta med att leda enheten mot uppställda mål. Att
utveckla personal och teknik för att klara morgondagens krav hör till dina främsta arbetsuppgifter.
Vi söker dig som har teknisk gymnasieutbildning
eller utbildning på högskola med inriktning maskin.
Du bör ha utbildning inom områdena kvalitetsstyrning
och statistisk processtyrning. Du bör ha erfarenhet
från arbetsledning, kvalitetsstyrning, mekanisk tillverkning samt ha vana av dministrativt arbete. Du är
målinriktad, entusiasmerande och har god samarbetsförmåga.
Kontakta: Jan T. Andersson 08-7571802,
AnnaGretaEriksson, personal, 0840405369. Ans.
till Ericsson Radio Access AB, Box 1 1 1 6 4 93
Stockholm. Internt: KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren.
Ericsson Telecom AB, BU Switching and Network Systems

Kontakten nr 13 1995
The increased importance of centrex/VPN products is driven by the market deregulation and the
resulting need to offer competitive complete solutions to the business segment. In the product area
Business Communications we therefore need to reinforce our strength and competence with product engineering skills.
We want you to be willing to leam, good at establishing and maintaining contacts.intrested in understanding customer needs and translation of these into technical requirements.
Contact:Ebbe Fredriksson, 08-7192496. Memo:
ETXT.ETXFRN or Kerstin Hafn (Human Resources)
08-719 2054 memo ETX.ETXKER

PROJEKT
Ericsson Telecom AB, BU Switching and Network
Systems, AXE-Provisioning

ASSISTING TOTAL
PROJECT MANAGER
We are looking for an assisting total project manager
to one of Ericssons strategic projects, the ITJ
(International Telecom Japan) project. This is a challenge for you who is interested in working in a complex technical environment towards one of the worlds
leading telecom markets, Japan. The project is a
Total project that involves all phases from early requirement discussions until support. You will share
the responsibilities responsibilities of the total projectmanager with focus on the development projects.You will work in a close, flexible relation relation with thetotal project manager why the ability to
cooperate is ofthe out most importance.
We think that you are a qualified subproject manager or design project manager with experience from
standard development and would like to take a next
step and broaden your responsibility.
Contact: Claes Hagel, Total project manager. Memo:
ETXT.ETXCSHL, 9 8515, or Kalman Rozsa, Manager
BX project management, ETX.ETXROZS, 9 1562.
Ericsson Mobile Communications AB, proktktkontoret for
tillbehör, Lund

PROJEKTLEDARE/
PROJEKTASSISTENT
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen.
Du kommer att ansvara för produktutvecklingen av
tillbehör till våra mobiltelefoner. Ditt arbete sker i
projektform enligt vår NPI-modell och en viktig del av
arbetet är koordineringen med vårutvecklingsenhet i
USA.
Din bakgrund är civilingenjör eller motsvarande
och Du behärskar engelska i tal och skrift. Vi ser gärna att Du har flera års erfarenhet av utveckling av
mobiltelefoner eller av liknande produkter.
Kontakta: Mats Pettersson, 046-181177. Ans. till:
Sven-Olof Jönsson, Ericsson Mobile Communications
AB, 223 70 Lund.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTLEDARE, KUNDPROJEKT
Antalet AMPS mobil projekt växer och vi söker därför
fler erfarna kundprojektledare med placering i Kista,
du kommer att direkt eller i samarbete med våra lokalbolag att leda implementeringen av mobiltelefonisystem på någon av RMOAsmarknader. I nuläget är
behovet som störst i Asien.
Du bör ha civilingenjörsexamen eller motsvarande
och flerårig erfarenhet från mobiltelefoni eller telekommunikation. Erfarenhet från projektledning är ett
krav. Mycket goda språkkunskaper i engelska och
förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift är ett måste. Du måste också tycka om att resa och lära känna
nya kulturer. I gengäld kan vi erbjuda dig ett utmanande jobb i en mycket expansiv och internationell
miljö med utvecklingsmöjligheter som endast du
själv begränsar.
Kontakta: AM/OPFC, Thomas Uhlander,
08-7572345. Ans. till: AH, Karin Enberg Ericsson
Radio Systems AB, 164 80 Stockholm.

PRODUCT ENGINEERING,
BUSINESS COMMUNICATION

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Are you interested in working with technical requirements, standardisation issues and technical marketing/customer discussions in a dynamic and rapidly
changing area?

FOA PROJEKTLEDARE
I Kista finns ett kompetenscentrum som svarar för
införande av ny avancerad teknik i GSM-systemet.
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Kontakten nr 13 1995

Enheten svarar för allt från förstudier via konstruktion
och certifiering till kundleverans. Vi närmar oss nu
första leverans till kund av en CME 20 HLR/AUC baserad på ny teknik och behöver därför en kvalificerad
projektledare.
Artsetet innebär att i samarbete med utvecklingsprojektet planera, koordinera och genomföra FOA
(First Office Application) aktiviteter som installation,
test och driftsättning.
Du skall ha erfarenhet som projektledare, gärna
inom FOA- eller kundprojekt, vara självständig, drivande och resultatinriktad. Kunskap om GSM och ny teknik är en stor fördel.
Kontaka: Mats Peterström, 08-7570753. Memo:
ERA.ERAPEMA. Ann-Charlotte Sturesdotter, Personal,
0 8 4 0 4 4 1 9 1 . Memo: ERA.ERAASTU
Ericsson Rad» Access AB. Aktiva RF Produkter, Gävle

PROJEKTLEDARE
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni,
basstationer, antennära produkter och
transmissions-system för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och
vi är idag cirka 1000 anställda.
Du kommer att arbeta med såväl projekt- som delprojektledning och Du medverkar vid utvecklingsprojekt vad avser effektförstärkare.
Du är högskoleingenjör med inriktning elektroteknik. Du behärskar obehindrat engelska i tal och
skrift. Vi vill att du har erfarenhet av modem elektronikutveckling, gärna med goda kunskaper inom RF radioutvecklingsmiljö och metodik.
Några års erfarenhet av projekt- och personalledning är meriterande. Du är drivande med förmåga att
utforma strategier för framförhållning av teknik, metodik och komponenter. Du är mål- och resultatinriktad.
Kontakta: Bengt Ahl tel 026-156198 eller Anky
Planstedt.personal, 08-7571575. Ans. till: Ericsson
Radio Access AB, Box 11,164 93 Sthlm. Int
KJ/RSA/HPS Kerstin Malmgren.
Ericsson Radio Systems AB, Projektledning inom Market
Operations Telia Mobitel, Kista

CHEF
Market Operations Telia Mobitel är en ny enhet med
ansvar för försäljning, leveranser och systemservice
på den svenska marknaden. Projektledningsenheten
består av ca 8 personer som ansvarar för att leda
projekt med anknytning till vårt kundgränssnitt mot
Telia Mobitel. Dessa är till huvuddelen leveransprojekt, men även förbättringsprojekt ingår.
Vi tror att Du har erfarenhet från projektledning
och/eller chefsarbete och är intresserad av kompetensutveckling. Du är drivande, har god sammarbetsförmaga samt lätt för att uttrycka Dig i tal och skrift.
Kontakta: LF/OPC Peter Karlsson, 084045868
(7191074 tom 18/8) LF/OC Orvar Parting,
08-7572175 eller LFH Solveig Vallentin,
084045619. Ans. till Charlotta Steen ERA/LF/HS,
Memo ERACHAS.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

CHEF PROJEKTLEDNING
Market Operations Telia Mobitel är en ny enhet med
ansvar för försäljning, leveranser och systemservice
på den svenska marknaden. Till vår enhet för projektledning söker vi en chef. Enheten består av ca 8 personer som ansvarar för att leda projekt med anknytning till vårt kundgränssnitt mot Telia Mobiltel. Dessa
är till huvuddelen leveransprojekt, menäven förbättringsprojekt ingår.
Vi tror att Du har erfarenhet från projektledning
och/eller chefsarbete och är intresserad av kompetensutveckling. Du är drivande, har en god sammarbetsförmåga samt har lätt för att uttrycka Dig i tal
och skrift.

daren och ingår också i projektets management team.
Projektcontrollerns huvuduppgifter är att planera,
utvärdera, re-planera och följa upp verksamheten för
att säkerställa tillförlitligheten i projektstyrningen och
för att i tid kunna sätta in korrigerande åtgärder avseende tids- och kostnadsaspekter. I arbetet ingår också att delta i utvecklingen av våra planerings- och
verksamhetssystem som ska stödja utvecklingen av
AXE10.
Du kommer att ansvara för införandet av "prototyper" i det projekt du arbetar med innan produktifiering och global implementering sker. Projektarbetet
ställer stora krav men ger också mycket tillbaka i
form av ansvar,kontakter och variationsrikedom. Vårt
mål är att arbeta aktivt med personal och medtodutveckling för att alltid kunna tillfredställa de kompetensbehov som finns.
Projektsarbetsformen ställer stora krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet samtidigt
som ett gott ordningssinne är ett måste. Våra projekt
sker i nära samarbete med våra kunder och dotterbolag och då vi dessutom har kontraktspersonal hos
oss är goda kunskaper i engelska ett krav. Vi vill gärna att du har en ekonomi och/eller teknikutbildning
på minst gymnasienivå. Det är också en stor fördel
med bred erfarenhet av Ericsson, våra produkter,
kunder och system.
Är du intresserad av ett jobb hos oss nu eller i framtiden kontakta Henrik Cronmark, 08-7194688,
Memo:ETXT.ETXCRON

Kontakta: LZ/SEC Kjell Pettersson, 08-7572454 etter LZ/SEEC Lars Lundqvist, 08-7641195. Ans. med
CV till: Ericsson Radio Systems AB Att: LZ/HS Towa
Raak, 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio Systems AB - Kista
Ericsson Radio Systems AB i Kista söker ingenjör eller tekniker till enheten för Metodik och
Hjälpmedelsutveckling.Enheten ryms inom systemverifieringen av CME20- Mobiltelefoni Europeisk standard. Enheten är ansvarig för att förse verifieringsprojekten med provningshjälpmedel. Verktygen köps färdiga eller utvecklas inomenheten. Viss del av utvecklingen läggs även ut på externa leverantörer.
Arbetet innebär att stödja provarna vid användning
av verktygen, utbilda provama på verktygen, administrera felrapporter, driva felrättningar inom gruppen
och mot externa leverantörer, regelbundet informera
interna och externa kunderom vara produkter samt
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: Per-Olof Carlsson, LT/SVTC,
08-7573419eller AnrvCharlotte Sturesdotter,
Personal, 084044191.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

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

PRODUKTHANTERING ICMS30
Systemledningen för CMS30 (digitalt mobiltelefonisystem för Japan) söker dig som är intresserad av
produkthantering. Vi behöver dig som förstärkning för
att arbeta tillsammans med den person som idag
sköter hela detta området.
Kunskaper inom något av följande områden är
önskvärt: Ändringshantering, källsystemhantering,
AXE10 hårdvara, AS hantering. Du har produktkännedom om någon eller några av Ericssons produkter
och är intresserad av att lära dig mer om produkter i
mobila system.

TEKNIK

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Operational Support, AR/BA (inom RMOA) söker
Configuration Manager för arbete inom projektutveckling av basstationer (CMS88)
Kvalifikationen Civil- gymnasieingenjör med några
års erfarenhet av Configuration Management. Ska vara utåtriktad och samarbetsvillig. Ha god "ordning
och reda". God kännedom om Ericssons beskrivningssätt. Engelska i tal och skrift.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEMANALYTIKER
Du kommer att arbeta med systemfrågor inom produktledningen för CMS 30. Arbetet innebår att i sannband med offertberedningar och som stödtill pågående projekt analysera och utvärdera systemegenskaper.Det gäller bland annat funktionalitet, kapacitet,
prestanda.tillgänglighet etc. Som verktyg används simuleringsprogram,kalkylprogram och emulator.
Du som söker bör vara civilingenjör med erfarenhet från AXE-systemering, radiokommunikation och
mobiltelefoni.
Kontakta: Kart-Erik Olsson, tel 08-7573814 ellerAme
Lindroos, 08-7571907. Ans. till: Zorica Bodiroza,
KI/ERA/J/H.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Kontaktperson AR/BAC Göran Sandstedt, 412 27
memo. ERA.ERAGS. Ansökan skickas till:
KI/ERA/AH Matti Hellgren,

Ericsson Telecom AB. LDC Systems Design and
Integration, Projekct Management

PROJEKTCONTROLLER
Projekt Management är en nystarad enhet.
Projektcontrollem arbear på uppdrag åt totalprojektle-

MOBILTELEFONI
Konstruktion av AXE-anläggningar utifrån projekt- och
produktinformation. Resultatet blir dokumentation
som används vid installation ochav Ericsson Radio
Systems kunder.Efter erforderlig utbildning arbetar
du i PC-miljö med bl a CAD- hjälpmedel.
Vi söker Dig som är gymnasieingenjör, har PC-vana
och lätt för språk (Engelska). Vi värdesätter erfarenhet från AXE montage eller installations-konstruktion.
Arbetet innebär kortare utlandsresor. Du år noggrann, ansvarskånnande och kan arbeta självständigt.

Till Radio Implementation inom den nystartade enheten Radio Network Design söker vi Systemingenjörer.
Arbetet innebär att du kommer att arbeta med
övergripande specifikation, tekniska utredningar, projektledning och koordinering med tonvikt på installation, driftsättning och underhåll av våra basstationer.
Du är civilingenjör med minst fem års erfarenhet av
telekommunikation, radio eller AXE. Goda språkkunskaper i engelska är nödvändigt då många internationella kontakter ingår i jobbet.
Kontaktperson: Stefan Lind, tel 08-757 09 0 1 , memoid: ERASL Ansökan skickas till: KI/ERA/AH Matti
Hellgren, memoid: ERAMMHE
Ericsson Rad» Systems AB, Kista

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

MOBILTELEFONI
ERA/AR är en utvecklingsenhet som ansvarar för utveckling av radiobasstationer enligt den amerikanska
standarden AMPS/D-AMPS. Enheten AR/V ansvarar
för systemprov inom radionätområdet och funktionsprov av delsystem MBS.
Vi söker nu ytterligare system- och funktionstestare, gärna med provningsbakgrund. Vi söker även personer med mångårig AXElO-erfarenhet som skall fungera som "Trouble Shooters".
Kontakta: Matz Noriingtel 08-757 0554, memoid
ERAMATZ Stefan Klingsbo tel 08-7573006, memoid
ERAKBO Magnus Malmborg tel 08-757 3743, memoid ERAMAGMn Ansökan till KI/ERA/AH Matti
Hellgren
Ericsson Radio Systems AB. Kista

KOMPONENTTEKNIK
Ericsson Radio Systems AB. Kista

METODINGENJÖR
Till Radio Implementation inom den nystartade enheten Radio Network Design söker vi Metodingenjörer.
Arbetet innebär att du utvecklar och underhåller
metoder och hjälmedel för implementering, driftsättning och underhåll av våra radiobasstationer. Vissa
tjänster är kommer även vara Subject Matter Experts
för de Job Procedures vi skapar. Du är Civil- eller högskoleingenjör med ett antal års arbetslivserfarenhet.
Kontaktperson: Stefan Lind, tel 08-757 09 0 1 , memoid: ERASL Ansökan skickas till: KI/ERA/AH Matti
Hellgren, memoid: ERAMMHE

INSTALLATION ENGINEERING AXE,
Kontakta: LF/OPC Peter Karlsson, 084045868
(7191074 tom 18/8) LF/OC Orvar Parting,
08-7572175 eller LFH Solveig Vallentin,
084045619. Ans. till Charlotta Steen ERA/LF/HS,
Memo ERACHAS.

SYSTEMINGENJÖR

VERIFIERINGSINGENJÖRER
Kontakta: Kristina Martelius, 08-7571491, Mats
Lundin, 08-7573234. Ans. till: Zorica Bodiroza,
08-7570191, KI/ERA/J/H.

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

Kontaktperson: Stefan Lind, tel 08-757 09 0 1 , memoid: ERASL Ansökan skickas till: KI/ERA/AH Matti
Hellgren, memoid: ERAMMHE

SUPPORT TESTHJÄLPMEDEL

Ericsson Radio Systems AB, Kista

FON! SYDEUROPA OCH FRANKRIKE

teknikinformation. All vår dokumentation skrivs på
engelska så mycket goda språkkunskaper krävs. Har
du engelska som modersmål är detta en merit.

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

Ericsson Radio Systems AB. Kista

TEKNIKINFORMATÖR
Till Radio Implementation inom den nystartade enheten Radio Network Design söker vi
Teknikinformatörer.
Arbetet innebår att du tar en aktiv roll i produktutvecklingen och insamlingen av information för att
skriva användarmanualer för våra radiobassystem.
Medverkan i utvecklandet av nya metoder och media
ingår som en naturlig del i arbetet Du ska vara initiativrik och utåtriktad samt ha tidigare erfarenhet av

Kontakta: Arne Hyppönen, tfn: 08-757 06 87, memoid ERASAHJ Ansökan skickas till: KI/ERA/AH
Matti Hellgren
Ericsson Radio Systems AB - Kista

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖRER
Du kommer att arbeta i ett team med utveckling av
programvara för basstationer i mobiltelefonisystem.
Utvecklingsmiljön är UNIX och AXE10 med C- och
PLEX-programmering. Vi använder också SDL

JOBB-NYTT
Kvalifikationer Civil- eller högskoleingenjörer med datainriktning eller motsvarande. Tidigare erfarenhet av
AXE10. PLEX, UNIX och C-programmering är en merit.
Vi söker flera personer som vill vidareutvecklas
som programvarukonstruktörer i olika roller som t ex:

SYSTEMKONSTRUKTÖR, PROJEKTLEDARE, PROCESS/METODUTVECKLARE
Kvalifikationer: For dessa roller krävs förutom grundläggande kvalifikationer för programvarukonstruktörer
enligt ovan, tidigare erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter samt vana att arbeta med programvarukonstruktion i utvecklingsprojekt.

SIGNALKOORDINATOR
Kvalifikationer: Förutom grundläggande kvalifikation
för programvarukonstruktör enligt ovan, är tidigare erfarenhet av AXE10 och PLEX viktig samt ett starkt intresse för ordning och reda. Arbetet är en samordnande funktion för hela enheten och alla våra programvaruprodukter.

KVALITETSSAMORDNARE
Kvalifikationer: För denna roll krävs tidigare erfarenhet av arbete med kvalitetsfrågor i projekt eller linjeverksamhet förutom en allmän erfarenhet av programutveckling.
Kunskaper om CMM, Fagans inspektionsmetodik
och metoder för Metrics är en merit. Arbetet som
kvalitetssamordnare ställer också höga krav på personliga färdigheter, såsom god förmåga till dialog
med andra människor, en drivande läggning och en
positiv attityd.
Kontaktpersoner Lena Insulander, tfn: 0&404 27
94 Pierre Spiik, tfn: 08-757 09 23 Bengt Gestner,
tfn: 08-757 09 67
Ansökan skickas till: KI/ERA/AH JanOlof
Segerfeldt
Ericsson Radio Systems AB, Kista

CONFIGURATION MANAGER
Operational Support, AR/BA (inom RMOA) söker
Configuration Manager för arbete inom projektutveckling av basstationer (CMS88)
Kvalifikationen Civil- gymnasieingenjör med några
års erfarenhet av Configuration Management. Ska vara utåtriktad och samarbetsvillig. Ha god "ordning
och reda". God kännedom om Ericssons beskrivningssätt. Engelska i tal och skrift.

Arbetet består av utredningar, att skriva specifikationer, göra simuleringar och fältmätningar samt att
dokumentera funktionaliteten och prestanda. Det är
ett rörligt och utåtriktat arbete som kräver förmåga
att bygga kontaktnät.
Vi behöver civilingenjörer eller ingenjörer med god
erfarenhet av liknande verksamhet.
Kontakta: Tomas Fried ERA/LT/SRC, 08-7641183,
Memo:ERA.ERAT0F, e-mail: eratof era.ericsson.seeller AnrvCharlotte Sturesdotter, Personal,
0 8 4 0 4 4 1 9 1 . ERA.ERAASTU. Ans till: KI/ERA/LT/HS
Kerstin Lundberg.
Ericsson Radio Systems AB. Kista

UG-SUPPORT
Enheten för byggsätt och mekanik ansvarar bland annat för CAD- systemet Unigraphics inom Ericsson i
Kista. Det innebär bland annat installationer och
visst hårdvaruunderhåll, användarstöd, metodikutveckling samt applikationsutveckling. Vi behöver nu
förstärka CAD-verksamheten med ytterligare en person.
Vi söker Dig som har erfarenhet av CAD-support på
30 system eller av mekanikkonstruktion och solidmodellering och är intresserad av CAD-system.
Dessutom bör du ha grundläggande kunskaper i Unix
och viss erfarenhet av programmering.
Arbetet innebär mycket kontakter med användare
och leverantörer, så Du skall ha lätt för att uttrycka
Dig i både tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Kontaktperson: Alf Jansson, tfn: 08-764 1 1
31Ansökan skickas till: KI/ERA/AH Matti Hellgren
Ericsson Radio Systems AB, Kista

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

Kontakta: Göran Sandstedt, 412 27 memo. ERA.ERAGS. Ansökan skickas till: KI/ERA/AH Matti
Hellgren,

Kontaktperson: AR/RMC Stefan Persson, tfn:
08-757 22 1 1 Ansökan skickas till: KI/ERA/AH Matti
Hellgren

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

Ericsson Radio Systems AB, Kista

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

PROGRAM MANAGEREXTERNA EKOSLÄCKARE
En nyckelkomponent inom digital mobiltelefoni är
ekosläckare Ett kompetenscenter för ekosläckare
har därför upprättats (ERA/JB) som svarar för produktförsörjning at samtliga av BR:s affärsenheter inom cellulär mobiltelefoni. I produktsortimentet finns
såväl egenutvecklade produkter som produkter inköpta från samarbetspartner. Vi vänder oss nu till dig
som är intresserad avatt axla ett ansvar som
"Program Manager" för verksamheten runt våra inköpta produkter. Arbetet innebär ett stort antal kontaktytor
Affärsenhetemas produktledningar klarlägga behov på olika marknader *
Samarbetspartners: följa upp produktutveckling,
kravställning etc * Inköpsinstansen formulera avtal
Ericssons produktionsinstans: produkthantering
etc
Teknikinstanser: utvärdera externa produkter
Du bör ha en god insikt i Ericssons organisation,
vara utåtriktad och ha lätt för att uttrycka dig på engelska. Du kan gärna ha teknisk bakgrund och vara intresserad av att utveckla din affärsmässiga sida.
Kontaktpersoner Tommy Svensson tel 08 - 757
7880 KI/ERA/J/H Katarina Ljunggren tel 08- 757 18
3 1 (personal)

SYSTEMUTVECKLARE FÖR
RADIONÄT GSM
Vi behöver förstärkning till systemutveckling och systemkonstruktion av radionätsfunktionalitet i
Ericssons GSM-system. Vi sysslar med sådant som
som gör mobiltelefoner mobila, dvs. vi utvecklar algoritmer för hur radioresurserna ska planeras, fördelas
och handhas av systemet när mobilerna rör sig i nätet.

Ericsson Radio Messaging AB, Sundsval

SEKTIONSCHEF
PROGRAMUTVECKLING
Ericsson Radio Messaging AB är den enhet inom affärsområdet radiokommunikation som ansvarar för
utveckling och marknadsföring av landstäckande person sökarsystem.

Var enhet i Sundsvall utvecklar och kundanpassar
personsökningssystem för bl a den europeiska standarden ERMES . För att behålla vår position behöver
vi nu förstärka vår konstruktionsenhet meden erfaren
chef för enheten. Programvaran realiseras i Unix-miljömed hjälp av C/C-M- och objektorienterad design.
Vårt arbetssätt är uppdelat mellan projekt och linje. Linjechefen ansvarar för konstruktioner och resurser. Detta betyder att chefens huvuduppgift är kompetens- och metodutveckling samt resursplanering
mot projekten.
Dessutom ska linjen ha ett långsiktigt perspektiv
avseende förvaltning och nyoch vidareutveckling av
vara produkter.
Lämplig bakgrund ar teknisk högskoleutbildning
med Ericsson- bakgrund och erfarenhet från personalledning.
Kontakta: Ingvar Gustafsson, 060-16 10 25. Ans till:
BA/ERM/H Susanna Wahllöf.
Ericsson Radio Systems, Kista RMOG Market Operations
AsiaPacrne

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

PRODUCT MANAGER
NEW SWITCHING TECHNOLOGY
Business Unit Cellular Systems - American
Standards (RMOA) offers products for PCS networks
in the 800 and 1900 MHz frequency bands based on
the digital D-AMPS specification. Our products have
successfully been deployed in several countries in
America, Asia and Oceania.
As product manager you work with product strategies, sourcing, consolidation of market requirements,
business cases, life cycle management, product presentations and discussions with customers.
As Product Manager New Switching Technology
you will be responsible for our first application using
the new platform for broadband systems. You have
an academic degree, a general telecom background,
and good switching and/or cellular knowledge. The
work entails international contacts and travel.
Contact: Magnus Isaksson, 08-7572678. Memo:
ERA.ERAMIN. Appl. to KI/ERA/AH Britt Bosrup.
Memo: ERA.ERABUP.
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det startar vecka 44 på Irland och i England så vi behöver Din ansökan snarast, senast 8 september.
Kontaka: Lennart Norbin, 08-7641079, Conny
Andersson, 08-7572926 eller Henrik Sundelöf,
08-7572424. Ans med CV till: Ericsson Rad»
Systems AB, Att: LZ/HS Towa Raak, 164 80
Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Cellular Systems American
Standard, Kista

RADIO SITE ENGINEERING
Detta är ett utmanande och intressant arbete på enheten Radio Site Engineering, där vi nu söker ett flertal medarbetare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
blir att utföra och dokumentera fältundersökningar,
upprätta förslag på radiostationskonfigurationer baserade på data från cellplaner och kundkrav, upprätta kompletta installationsundertag för radiobasstationer.Arbetet bedrivs i huvudsak i projektform, där Du
kommer att ingåi ett team.
Vi ser gärna att du är kreativ och id'rik, eftersom
vi strävar efter innovationer och förbättringar inom
området.Arbetet innebär också kortare och längre resor runt om i världen, vilket kräver goda kunskaper i
engelska.
Kontakta: Bo Berglund, 08-7573706. Memo:
ERA.ERABBD. Ans. till Marianne Molin, Ericsson
Radio SystemsAB, 164 80 Stockholm.
Ericsson Radio systems AB, Cellular Systems American
Standards,lusta

INSTALLATION ENGINEERING (AXE)
Till enheten Switch Plant Engineering inom den nystartade avdelningen Systems Engineering söker vi
Installation Engineering ingenjörer. Du kommer att arbeta med framtagande av Installation Engineering för
AXE-växlar till våra mobiltelefonsystem på en växande
marknad runt om i världen.
Vi ser gärna att du är kreativ och id'rik eftersom vi
strävar efter innovationer och förbättringar inom området. Du bör ha en viss erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och AXE-växlar samt vara civil- eller
gymnasieingenjör. Arbetet innebär också kortare och
längre resor runt om i världen vilket kräver goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Jan H. Lindqvist, 08-7571758, Memoid,
ERA.ERAJANL Ans. till KI/ERA/AH Marianne Molin,
084044778, ERA.ERAMM.
Ericsson Radio Systems AB, Cellular Systems American
Standards, Kista

DATA TRANSCRIPT ENGINEER (AXE)
Till enheten Switch Plant Engineering inom den nystartade avdelningen Systems Engineering söker vi
DT-ingenjörer. Du kommer att arbeta med framtagande av Data Transcript för AXE-växlar till våra mobiltelefonsystem på en växande marknad runt om i världen.
Vi ser gärna att du är kreativ och id'rik eftersom vi
strävar efter innovationer och förbättringar inom området.
Du bör ha en viss erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och AXE-växlar samt vara civil- eller gymnasieingenjör. Arbetet innebår också kortare och längre
resor runt om i våriden vilket kräver goda kunskaper i
engelska.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

TESTINGENJÖRER AXE
Inom affärsenheten Cellular Systems European
Standards söker vi nya medarbetare till enheten AXE
implementering. Enheten arbetar med driftsättning av
AXE växlar som ingår i mobiltelefonisystem enligt
standarden GSM. Vi består av ett ungt gäng på ca 30
personer som reser mycket.
Du skall arbeta med driftsättning av GSM-system
baserat på AXE. Arbetet är huvudsakligen inriktat på
hårdvarutester av AXE växlar, integrationstester mellan olika noder inom GSM systemet samt demonstration av systemets funktionalitet mot vara
kunder.Detta innebär utlandstjänst med varierande
längd, oftast minst 2 mån i sträck per uppdrag. Totalt
9 mån utlandstjänst per år äringen ovanlighet.
På hemmaplan tar vi fram metodik och instruktioner för driftsättning i fält, samt planerar kommande
utlandsuppdrag.
Du har minst 80p eftergymnasial utbildning
ellerAXE erfarenhet.
Arbetet kräver att Du kan arbetasjälvständigt och
att Du är kommunikativ. flexibel ochansvarsfull. Goda
kunskaper i engelska förutsätts.Kurs- och praktikflö-

Kontakta: Jan H. Lindqvist, 08-7571758, Memoid,
ERA.ERAIANL. Ans. till KI/ERA/AH Marianne Molin,
084044778, ERA.ERAMM.
Ericsson Radio Systems AB, Cellular Systems American
Standards, Kista

ENHETSCHEF FÖR
NETWORK ENGINEERING
Detta är en utmanande chefspost inom vår nystartade avdelning Systems Engineering. Du kommer att leda enheten för nätplanering som ansvarar för planering/dimensionering av växel och transmissionsnät i
våra mobiltelefonssytem runt om i världen. Detta omfattar bl a trunk, transmission och roamingnät samt
signalering och nummerplanering.
Vi ser gärna att du är kreativ och id'rik eftersom vi
strävar efter innovationer och förbättringar inom området.
Du bör ha en längre erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och AXE-växlar samt vara civil- eller gymnasieingenjör. Arbetet innebär också kortare och längre
resor runt om i världen vilket kräver goda kunskaper i
engelska.
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Kontakta: Jan H. Lindqvist, 08-7571758, Memo,
ERA.ERAJANL Ans. till KJ/ERA/AH Marianne Molin,
08-4044778, ERA.ERAMM.
Ericsson Radio Systems AB, Cellular Systams American
Standards, Kista

VÄXEL/
TRANSMISSIONSNÄTPLANERARE
Detta är ett utmanande och intressant arbete på enheten Network Engineering inom vår nystartade avdelning Systems Engineering. Du kommer att arbeta
med planering och dimensionering av växel och
transmissionsnät i våra mobilsystem runt om i världen. Detta omfattar bl a trunk, transmission och roamingnät samt signalering och nummerplanering.
Vi ser gärna att du är kreativ och id'rik eftersom vi
strävar efter innovationer och förbättringar inom området. Du bör ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och AXE-växlar samt vara civil- eller gymnasieingenjör.
Arbetet innebär också kortare och längre resor
runt om i världen vilket kräver goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Jan H. Lindqvist, 08-7571758, Memo
ERA.ERAJANL. Ans. till KI/ERA/AH Marianne Molin,
08-4044778, ERA.ERAMM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEMINGENJÖR
GSM RADIOTEKNIK
På enheten för radio och digital elektronik GSM basstationer består arbetsuppgifterna huvudsakligen av
specificenng av prestanda på radionära delar, vilket
bl a innebär att bryta ner övergripande krav till krav
på enskilda radiodelar med avseende på t ex mottagarkänslighet och filterkrav. systemering av radionära
GSM-funktionalitet i programvara och digital/analog
hårdvara, framtagning av simuleringsmodeller för
sändare, mottagare och filter,simulering av radiodelar samt teknikframförhållning för framtida produkter.
Du kommer att arbeta med ett eller flera av ovanstående områden.
Du är civilingenjör med goda teoretiska kunskaper
inom området radio. Erfarenhet av konstruktionsarbete är en merit.
Du har lätt för att ta egna initiativ vilket år viktigt
då arbetsuppgifterna kräver att du arbetar självständigt; tar tag i och driver frågor/ problem som dyker
upp. Du har lätt för att samarbeta med andra människor - dina förslag till lösningar på tekniska problem måste förankras både hos konstruktörer och
hos andra systemingenjörer.
Det är viktigt att du kan entusiasmera andra till att
konstruera på det sätt som du och dina kolleger kommit fram till. Det år också viktigt att du kan uttrycka
dig på engelska i tal och skrift.

in AM based systems which contain SW written in
High Level Plex. It contains specifications of global
procedures and type declarations which are common
in me hole system.
You will have a key role in our projects (FM-P4, and
future projects) which will give you exellent oportunities to gain competence and extend your contact network.
You will work in a stimulabng environment together with persons with high AXE competence. A period
of learning the job together with our most competent
people will be offered.

We believe that you have good AXE knowledge, a
fewyears experience in t e s t design or system management. Knowledge in the AM, HLPlex. Radio and
Mobility areais considered as merits.
Our goal is to build a creative an flexible unit with
developing tasks leading to products meeting our
customers expectations.

Ericsson Telecom AB, Marketing Far East
Huvudanläggningen Stnlm

PRODUCT MARKET REPRESENTATIVE
-MARKNADSFÖRARE
Till marknadsavdelningen för Japan, Korea och
Taiwan söker vi en person med teknisk bakgrund och
goda kunskaper om AXE10, gärna accessprodukter.
Din huvudsakliga uppgift blir att marknadsföra AXE
produkter inom vår region. Du kommer också att delta i offertframtagning.
Arbetet är självständigt och utåtriktat. Då får ansvar för ett eget produktområde och måste vara beredd på att möta kunden både hemma och utomlands. Vi kan erbjuda utbildning och job rotation för
att säkra en spännande utveckling inom våra mycket
intressanta marknader.

DEIFT OCH UNDERHÄLLSKONSULT
O&M Services inom Customer Services söker Dig
som vill arbeta internationellt med utförande av Driftoch Underhållstjånster för AXE hos våra kunder.
Konsultarbetet innefattar korta resor vid utförandet av tjänsterna, längre tid då kompetensöverföring
av metodik för tjänster till MLC eller LC är aktuellt.
Varierande arbetsuppgifter så som utförande av seminarier, workshops till punktanalys av en stations
prestanda är en del av arbetet.

Vi söker en Testledare för vårt verifierings projekt inom ITJ projektet. Vi skall leverera en komplett nätverkslösning bestående av en INTERNATIONELL STATION (SSP), En SCP, En SDP, En SMAS Samt IN-tjänster.

Som person bör Du vara öppen, flexibel och lyhörd
för våra kunders önskemål.Vid behov kommer komplettering av utbildning att ske.

Provning kommer att utföras i Sverige och i Japan.
Vi söker en person för den Sverige baserade provningen (TN/ETX Stockholm)
Du skall ha erfarenhet av AXE-provning och tidigare erfarenhet som testledare.
Du kommer till XD/V Systems Verification där vi
ansvarar för System verifiering av lokal och transit
tillämpningar inom AXE Provisioning.

Kontakta: Sören Jonsson, 1 1 2 3 2 , memo: ETXT.ETXSORE eller Ewa Lundberg, 9 8991, ETXT.ETXEWLU.
Ericsson Telecom AB, LDC Systems Design and
Integration, System Test Stockholm, Teilusanläggningen.

We are a unit working within the core development of
AXElO.We are responsible for System Test, Multi
Function Test, Upgrading, Con- solidation, Verification
and Maintenance of Global Application Systems for
AXE10. The Global Application Systems is the standard AXE-sytem that the markets built their
Application Systems on.
We are looking for testers in any of the above
mentioned areas.
Contact: Therese Mauritz, +46 8 7190697. Memo:
ETXT.ETXTHES or Susanne Borg, +46 8 7196575.
ETXT.ETXSUBO.
Ericsson Telecom AB, Core unit Basic Systems, AXEH/0
Kundstöd. Östersund

Kontakta: Per Boström, ETXHEPE, 08-7199904.
Kontakta: Tomas Jonek, 08-7571850. Ans. till
KI/ERA/LRH Britt Alexanderson, personal,
08-7570338.
Ericsson Telecom AB, Marketing Far East,
Huvudanläggningen, Sthlm

TENDER PROJECT ENGINEER
Till marknadsavdelningen för Japan, Korea och
Taiwan söker vi en person med teknisk bakgrund,
gärna från AXE 10, till tjänsten Tender Project
Engineer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att inom
tenderprojekt ansvara för stora delar av det tekniska
materialet och ekonomiska beräkningar. Du kommer
också att få inblick och delta i övriga arbetsuppgifter
inom marknadsavdelningen.
Arbetet är självständigt och ställer krav på proaktivt tänkande. Du får ett brett ansvarsområde och
måste vara beredd på några utlandsresor per år. Vi
kan erbjuda utbildning och job rotation för att säkra
en spännande utveckling inom våra mycket intressanta marknader.

SUPPORT ENGINEERS
Ericsson Telecom AB, BU Switching and Networking
Systems, AXE-provisioning. LDC ISDN-E.
Teilusanläggningen, Stockholm

SYSTEM-ENGINEER ISDN-E
System-engineer needed for the system management
unit responsible for the ISDN£ LE application (i.e. IUSAM, DASAM and ISOMAM). Our unit constitutes the
core of ISDN-E system competence within Ericsson.
Previous experiences from one or several of the
following functional areas / APRs is required:
ISDN(XSS), IUSAM, DASAM, ISOMAM or BCAM.
Contact: Christian Nordberg, 08-7199786, memo:
ETXT.ETXCNN or Jan Holm, 08-7197378, ETXT.ETXJAEH or Susanne Norström, Human resources,
08-7190659, ETXT.ETXSUNO.
Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems AXE Provisioning. Local Design Center ISDN, CTM Services

Arbetet innebär daglig kontakt med våra kunder som
till största del finns hos våra dotterbolag runt om i
världen, men även inom ETX. Du ska bistå våra kunder via telefon och memo, delta i problem som kräver
djupare tekniska utredningar, och på sikt vara beredd
att åka ut on-site, dvs felsöka på plats. I arbetet ingår även att, enl schema, ha beredskap mot AXE^jouren.
Du som söker har lägst tekniskt gymnasium el
motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet. Du har god kännedom om AXE, gärna I0G och
behärskar engelska i tal och skrift. Vi ser det som en
fördel om Du har kunskap inom datakommunikation.Du tycker naturligtvis att våra kunder är det viktigaste somfinns, du är framåt utåtriktad och vågar ta
egna initiativ. Du är positiv till Din läggning, flexibel
samt samarbetsvillig.
Kontakta: Ulte Mattson, 063-15708. Memo:
ETXT.ETXULTE eller Shalini Savander, 063-157857.
ETXT.ETXSHAY.Ans. till Anita Wengbom,
ÖS/ETX/SG/OP senast 950930.

DESIGNERS, TESTERS AND SYSTEM
Kontakta: Per Boström, ETXHEPE, 08-719 99 04.

ENGINEERS FOR CORDLESS TERMI-

Ericsson Telecom AB

NAL MOBILITY (CTM)

SYSTEM RLE MANAGER

We are currently establishing the provisioning unitfor
Cordless Terminal Mobility. We will developand verify
total solutions for local mobility withinthe public network.
We are now looking for system engineers, designers andtesters to work in this new challenging area.
You will have the opportunity to start working in
theearly phases of the introduction of cordless terminalmobility in AXE, working with the latest AM technology.

The systems management function within LDC system design and integration manages and controls
the technical development of Global Application
Systems ( GAS) for transit and local applications. We
are looking for an engineer to be responsible for the
SystemFile used in our Application Modularity (AM)
based systems.
The systemfile ties together the System Modules

Ericsson Telecom AB, BusinessUnit Switching and
Network Systems, Systems Design and Integration, TN

Vi vill att Du har erfarenhet från olika nät- och stationstyper så som Mobil-, ISDN och IN-nät. lokal- och
transitstationer. Önskvärt är också TMOS kunskaper.
Lämplig bakgrund kan vara AS-proving. Goda kunskaper i engelska krävs.

TECHNICAL MARKET
Till marknadsavdelningen för Japan, Korea och
Taiwan söker vi en person med omfattande erfarenhet från AXE 10. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
blir att stödja marknaden med tekniska underlag, delar i offertframtagning, produktväxling och systemspecning. Du kommer också att få inblick och delta i
övriga arbetsuppgifter inom marknadsavdelningen.
Arbetet är självständigt och ställer krav på proaktivt tänkande. Du får ansvar för en egen marknad och
måste vara beredd beredd på några utlandsresor per
år. Vi kan erbjuda utbildning ochjob rotation för att
säkra en spännande utveckling inom våra mycket intressanta marknader.

Kontakta: Christina Skog Öunpuu. 8611751,Michael
Johansson, 8611705 eller Magnus Persson,
8611845. Ans. senast 950915 till IN/SG/NP B-l
Andersson.

TEST LEDARE ITJ PROJEKTET

SYSTEMS TESTER
REPRESENTATIVE

Du kommer bl a att arbeta med orderhantering, orderbevakning, produktionsstyrning och produktionsuppföljning.
Kvalifikationer. Gymnasieutbildning eller motsvarande. Erfarenhet och/eller utbildning i ADB och eknomi är meriterande. Ett serviceinriktat beteende är
nödvändigt då du kommeratt samarbeta med både
kunder och produktion.

Framtagande av nya tjänster och produkter i form
av dokumentation, metodik och utbildning ingår i konsult arbetet.

Kontakta: Per Boström, ETXHEPE, 08-7199904.
Ericsson Telecom AB, Marketing Far East,
Huvudanläggningen, Sthlm

Encsson Totocorn AB, Norrköping

2. PRODUKTIONSPLANERARE DXC
Contact- Urban Wiklund, +46 8 7190939. Memo:
ETXT.ETXURW or Susanne Norström, Human
Resources, +46 8 7190659, ETXT.ETXSUNO.
Ericsson Telecom AB, TeKusborgsvagen

Contact: Monika Swensson, +4687194721, Memo:
ETXT.ETXSWE, Per Per Öberg, +4687195412,
Memo: ETXT.ETXPOEB, Per-Erik Eriksson
+4687195118, Memo: ETXT.ETXPEE or Susanne
Borg, Human resources, +4687196575, Memo:
ETXT.ETXSUBO.

Kontakta: Hans Österberg, ETXS.ETXOSTE,
8611421 eller Britt-Inger Britt-Inger Andersson,
ETXS.ETXBRAN, 8611316Juis senast 950930 till
IL/ST/AH Hans Österberg.

Ericsson Telecom AB, Norrköping

1. HÄRDVARUKONSTRUKTÖRER TILL
PDH/Access
Arbetet innebår att rationalisera POH- och accessprodukter (omkonstruktion och/eller nykonstruktion) t ex
optiska linjeterminaler, MUXar, RSM och PCM samt
övervakningssystem. I arbetet ingår också att hjälpa
till att lösa problem med hårdvaran.
Kvalifikationer: 80 p inom elAele på högskola, alternativt civilingenjörsutbildning. Initiatviförmåga och
ledaregenskaper värdesätts. Några års erfarenhet av
hårdvarukonstruktion önskvärd.

Kontakta: Mats Magnusson, 08-7191674 MEMO:
ETXT.ETXMEM eller Mike Ciesluk, 08-719 4908
Susanne Borg, personal, 08-719 6575 MEMO:
ETXT.ETXSUBO
Ericsson Telecom AB, Kungens Kurva

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

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

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

JO B B - N Y T
sätt. Ring oss gärna for mer information!

Ericsson Telecom AB-Core Unit basic Systems

Kontakta: Pia Wall, 08-7195679, ETX.ETXPWL Ann
Jingklev, personal, 08-7193404, ETX.ETXANN

PRODUCT MANAGEMENT AXE 1 0 PLATFORM

ACCESS NETWORK SOLUTIONS

Basic Systems Product Management Unit (ETX/TX/X)
is responsible fofor the product management ot the
AXE 10 platform, i.e. processorsteiecom operating
systems and switching fabrics in world class. To satisfy the continous increased demands from mobile
as well as fixed network applicaations, the AXE 10
platform is currently undergoing an intensive modernization programme. This requires considerable more
resources in the provisioning area but also in the product management area.

The Access Network has become very important for
new as well as old operators. The large investment
needed to connect subscribers to the core network
and the high O&M costs of running the network, have
created great expectation on new technologies to decrease the cost and at the same time to enlarge the
service capacity.
The unit for Access Network Solutions is responsible formaking the best network solution that support
the Operators business goals.belping BX customers
in the network solution process, stimulating the sales of access products and understanding future product requirements.
rf you are interesting in working with Access
Network Solutions contact us at GPLM Access.
These positions include contacts with product provisioning companies, local sales organisations and
customers. Travelling is a natural part of our work.
Contact' ETX/X/A, Erling M 0lsson,08-7199994,
ETX/X/A, Staffan Åstrand, 08-7196713 eller
ETX/X/H EwaBrandt, 08-7198289.
Ericsson Telecom AB, Produktledning inom
Anslutningsdon, Katrineholm

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

APPLIKATIONSINGENJÖR

The product management resposibility is to secure
an optimal, business driven, control of the development and to establish straategic plans to meet future needs.
We have now several vacant product management
positions. In general these can be characterized as
product or process specialist positions aimed as
support to the business responsible product managers.
A number of specialist areas are defined. A flexibility exists with respect to how these areas are manned, i.e. one person can act within one or several
areas etc.
EXAMPLES ON SPECIALIST AREAS:
Industrialization, Product substitution, Platform
Network Management, Open Systems, technology
Control Systems, 10 Systems, Switching, Business
intelligence Patents, Price strategies.
Do you have some experience from some of above
or similar areas and would like to influence the directions of the AXE 10 platform development?
Contact: Jan Svennerholm, +46 8 7191369, Memo:
ETXT.ETXSVM, Agne Jönsson, Tel: +46 8 7195089,
Memo: ETXT.ETXAJN or Mats Bjeriöv, Tel: +46 8
7199675, Memo: ETXT.ETXBJEL
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB

More information about our operations and the job
is available at our Wortd Wide Web node:
http://www-ehs.ericsson.se/ehsfryx/pbt.html If you
do not have access to WWW, please contact us for
more information.

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

Send appl. to: Christer Fryxell, VK/EHS/PBT,
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
126 25 Stockholm or e-mail:
ehsfryx\ehs.ericsson.se.

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

Du behöver ha ett brett tekniskt kunnande och goda kunskaper iengelska. Gärna även kunskaper som
användarerfarenhet av GDMO och ASN.l, erfarenhet
av integrationsarbete, C++, Unix, Make och operativ
systemkunskap.Om du saknar något av detta får du
chans att komplettera genom utbildning och operativt
arbete.

Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Midsommarkransen

Htemtel. Älvsjö

VERKTYGSANSVARIG GDMO/ASN.1
Du kommer att vara sektions ansikte utåt i diskussioner med våra kunder.leverantörer och användare för
verktygsstöd för GDMO och ASN.l. Du kommer att
ansvara för att användningen av utvecklingsverktygen
för GDMO och ASN.l fungerar på etttillfredställande
sätt inom CoreUnit AXE.

C++ DESIGNERS
Performance Measurements Application (PMA) är ett
delsystem inom TMOS. PMA används av våra
fasta-nätet kunder och mobiltelefonikunder för att
samla in trafikdata och senareanalysera och demensionera deras nät. PMA är utvecklat i objektorienterad teknik där viktiga komponenter är Objectory, C++,
Grafiska användargränssnitt, Sybase och Wingz.
Vi behöver förstärka med erfarna C++ konstruktörer och söker dig som har erfarenhet av UNIX och
C++. Du kommer att börja direkt i ett nytt projekt där
vi kommer att tillämpa clean room.
Kontakta: Per Peterson, 08-7190419, Memo
EHS.EHSPERP

Kontakta: FeC Peter Larsson, 08-7273206.Ans. senast 950929 till: ÄS/EUA/K, Jan Malmqvist.
Ericsson Components AB, Microelectronic Access
uewes, moouwr ocn motstanosnai, Kista

SERVICETEKNIKER
Du kommer att arbeta med reparation, service och installation av processutrustning för produktion av
flockfilmskretsar.Servicearbetet omfattar både mekanik och elektronik.
Du bör vara gymnasieingenjör med några års erfarenhetav yrket. Erfarenhet av servicearbete inom onv
rådenasvagströmselektronik och processteknik är
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meriterande.
Vi ställer höga krav på noggrannhet, kvalitetstänkande och självständighet. Tjänsten gällerkvällsskift.

nadsför system och tjänster för överföring av tal, data och bild i företagsnät samt genomför kompletta
närprojekt. Vi har 15.000 anställda, merparten utanför Sverige.

Kontakta: Magnus Axelsson, skiftledare kväll,
08-7574774 eller Charlotte Bräsch, personal,
08-757 4687.Ans. märkt märkt
"Servicetekniker-tryckeriet' till: Ericsson Components
AB, P/PL l a f i a Emanuelsson, 164 8 1 Kista.

Vi har nyligen flyttat in i nya lokaler i Nacka Strand
och det är här vi nu kan erbjuda flera spännande befattningar inom mobilitetsområdet.
Detta inefattar, Business PCS (personligt nummer)
och DECT (mobila företagsnät), i anslutning till företagsväxeln MD110. Vår enhet arbetar med kravställning, konstruktion, provning introduktion och förvaltning av produkten Mobility Server.

Ericsson Microwave Systems AB, Linköping

SEKTIONSCHEF
För Ericsson Microwave Systems AB: räkning i
Linköping söker vi en sektionschef. Sektionen arbetar med programvaruprodukter främstinom presentationsområdet som har anknytning till JAS 39.
Sektionen består av ca 10 personer för vilka Du kommer att ha personalansvar.
Sektionen är stationerad i Linköping varför stor
självständighet krävs. Du bör vara civilingenjör med
några års erfarenhet från program- och systemutveckling samt ha erfarenhet från chefarbete.
Kontakta: Kjell B Andersson, 08-7570497 eller Irene
Adenborg, personalavd, 08-7571674.
Ericsson Components AB. Power Modules, Kungens Kurva

Vi arbetar aktivt med arbetsrotation inom dessa
delar samt även möjligheten att delta under fältprov
och introduktion av produkten Mobility Servem.
Till FA/Z Enheten för Server Design, Test,
Introduktion & Support:

1 . PROVARE, KONSTRUKTÖRER
Du arbetar med delarna KRAVSTÄLLNING, KONSTUKTION och PROVNING. Du arbetar med realtidsprogrammering med hög parallellitet mha programspråket Erlang och en egen framtagen metodik. Vi söker
dig som har erfarenhet från konstruktion eller provning av PABX tillämpningar, helst MD110 alternativt
har en datainriktad utbildning på högskolenivå. Har
Du dessutom erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
är det en merit. Du bör vara flexibel, samarbetsinriktad och självständig.

MAGNETKOMPONENTKONSTRUKTÖR
2 . LAB-ANSVARIG
Du kommer att konstruera, dimensionera, produktionssätta och fövalta magnetkomponenter för switchade DC/DC-omvandlare i hybridteknik för kortmontage. Ansvar för analyser och bedömningar av nya
magnetiska material, bevaka den tekniska utvecklingen inom området samt fungera som rådgivare och
ge stöd till konstruktörer, inköp och produktion.
Din bakgrund är civilingenjör eller gymnasieingenjör med erfarenhet, du behärskar engelska i tal och
skrift samt har förmåga till samarbete då tjänsten innebär många kontakter både inom och utom företaget.

FINAL CALL!
Challenging chance to become a System Integration
Engineer at Ericsson Hewlett-Packard
Telecommunications AB.
We need YOU, and we are currently able to offer
YOU a flying start with an introduction program. The
introduction will be organized as a group recruitment
where you smoothly will be able to learn the operations and become one in the team. We have two vacancies in this group which actually starts on the
fourths of September.

Kontakten nr 13 1995

Kontakta: Gösta Eriksson, 08-7217020. Memo:
EKAGER eller Cecilia Söderström, 08-7216708, personal, EKACT. Ans till: KK/EKA/K/P Gudrun
Söderberg.
Ericsson Components AB, Energy Systems Division,
Kungens Kurva

ELEKTRONIKKONSTRUKTÖR
VI söker till vår enhet Power Plants en elektronikkonstruktör som ska arbeta med strömförsörjningsutrustning för telekommunikation. I arbetsuppgifterna
ingårbl a systemkonstruktion, savål nyutveckling
somförbättringsarbete, nykonstruktion av underenheter isystem samt vidareutveckling och modifiering av
befintliga produkter. Arbetet sker i nära samarbete
med våra kunderoch med vår produktion. I arbetsuppgifterna ingår även attutvärdera konkurrenters produkter.
Du är ingenjör med inriktning mot elektronik.Det är
meriterande med erfarenhet från beredning,provning
eller liknande.
Kontakta: Ulf Jonsson,08-7216319. Memo: EKAULF
eller Anette Spångberg.personal, 98-7217461,
EKAAJO.
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Västberga

TEAMLEADERTEST

Som LAB-ANSVARIG blir din arbetsuppgift att hålla all
hårdvara och mjukvara uppdaterad i våra lab för
MD110, MS och DECT systemen samt hålla reda på
kommande förändringar. Du måste dessutom se till
att labmiljön i övrigt fungerar med Unix nät, PC'ar och
kablage. Att vara med och arbeta fram och genomföra nödvändiga förändringar kommer också att tillhöra
dina arbetsuppgifter.Du
Du bör ha 2-årigt tekniskt gymnasium och/eller erfarenhet av exempelvis arbete i någon av våra produktionsenheter. Vana av PC, Unix och/eller telefonisystem är en klar merit. Du måste dessutom vara
mycket nogrann, strukturerad och självständig i ditt
arbete.

3. TEKNIKPROJEKTLEDARE
Som TEKNIKPROJEKTLEDARE blir det din uppgift att
ansvara och driva ett projekt inkluderande ovan
nämnda delar samt att samverka med externa leverantörer och andra delprojekt som Marketing,
Sourcing och Service.Vi söker dig som har erfarenhet
från teknikprojektledning och känner till PROPS och
den TG-modell som vi använder. Du måste dessutom
ha övergripande insikt i telefonisystem. Du har en
bra helikoptersyn och är stresstålig.

4. APPLICATIONS INGENJÖRER
Du jobbar med delarna FÄLTPROV, MARKNADSVERIF1ERING OCH FÖRVALTNING. Du är i ständig kontakt
med våra Lokal Bolag, LC och jobbar aktivt ute hos
kund när en ny version av produkten Mobility Server
skall kundprovas och marknadsintroduceras. Efter frisäppning fortsätter kontakten med LC genom felrättningar, bevakning av möjligheter till tilläggsförsäljning
etc.
Vi söker dig som har erfarenhet från provning eller
support av PABX tillämpningar, helst MD110. Du börvara van att jobba självständigt samt vara öppen och
utåtriktad.Har du erfarenhet av liknande arbetsuppgifter år det en merit.
Kontakta: Peter Manros, 084223214, eller Jukka
Alapoikela, 084223210. Intr.anm. senast 950920
till: NA/EBC/FH Lotta Börjesson.

Våra testrutiner borde vara modernare! Sannolikt kan
vi utnyttja våra testresurser bättre! Det här försöker
vi åtgärda genom att anställa en teamleader för vår
funktionsprovningsverksambet
Vi som söker dig är två konstruktionsenheter med
ansvar för konstruktion och funktionsprovning av
TMOS-produkter. Ditt jobb blir först och främst att ansvara för våra gemensamma testresurser samt effektivisera provningsverksamheten. Men Du skall också
vara beredd att delta i utvecklingsprojekt som testledare och som provare.
Du skall tidigare ha jobbat med provning i någon
form. Erfarenhet av UNIX-system är meriterande. Du
måste kunna leda och entusiasmera ett gäng provare.

Arbetet innebär att skriva patentansökningar i samarbete med teknikutvecklare, att analysera system och
produkter ur patentbarhetssynpunkt dvs att tillsammans med representanter för utvecklingsavdelningarna identifiera och värdera patentbara ide'r. Arbetet
innebär vidare att verka som stöd till våra externa patentombud och till uppfinnarna i arbetet med att skriva patentansökningar samt att göra nyhetsundersökningar i kommersiella patentdatabaser.

Kontakta: Ralf Simons 08-7199407, Memo
EHS.EHSRMS eller Per Petersson 08-7190419,
EHS.EHSPERP.

Du bör vara civilingenjör eller motsvarande eller ingenjör med erfarenhet från vårt tekniska verksamhetsfält. All nödvändig utbildning får du genom vår
försorg.

Ericsson Bussiness Networks AB, Nacka Strand
Ericsson Bussiness Networks AB utvecklar och mark-

Ellemtel, Älvsjö

PATENTINGENJÖR/
PATENTSAMORDNARE

Kontakta: URC Hans Andersson, 08-7273298. Ans.
till: personalavdelningen,ÄS/EUA/K, Jan Malmqvist
senast 950915.
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Ellemtel. Open System, Älvsjö

UTREDARE/
PROGRAMVARUKONTRUKTÖRER
Sektion OS arbetar med utveckling av UNIX-baserade
deviceprocessor er och DICOS filsystem. Prototyping
kring UNIX-baserade mikro-operativsystemkämor och
utredningar kring Open Platform Architecture.
Till området Open Platform Architecture söker vi
självständiga utredare med UNIX- och telekom bakgrund. Har du dessutom erfarenhet av områden som
COBRA, TINA, DICOS och IN-arkitektur är det en fördel. Vi söker också programvarukonstruktörer till
omradenaUNIX-baserade deviceprocessorer och
Dicos filsystem.
Lämplig bakgrund är några års erfarenhet av objektorientering och C++ programmering. Erfarenhet av
SDP-TA, SDS, UNIX eller DICOS ärmeriterande.
Kontakta: OS Ronny Nilsson 08-7274310. Ans. ska
vara Jan Malmqvist ÄS/EUA/K tillhanda senast
950915.
Ericsson Hewlett-Packard TetecommuncatJons AB,
Mölndal

TMOS Systemtest
Enheten ansvarar för kvalitetssäkring av TMOS systemprodukter med avseende på total produktkvalitet
före PRB samt för metodutveckl. testmiljöer, testhjälpmedel och MHS-administration. De flesta produkter inom TMOS produktfamilj samt BSS-prod. provas på enheten

1 . TESTLEDARE
Planering av aktuellt delprojekt och teknisk ledning
av personal inom delprojektet med ansvar gentemot
projektledningen. Ansvar motlinjeorganisationen att
inom givna ekonomiska ramar utföra det jobb enehten åtagit sig med avseende på prod.kvalitet.l delprojektets ansvar ligger främst konstruktion av realistiskatestfall, uppbyggnad av representativ testmiljö, utförande avtester, progressrapport. i form av statistik
samt dokumenteringav testresultat.

JOBB-NYTT
tar även SPS (statistisk processtyrning),karaterisering, kravspecifikationer för utrustning, stöd förproduktionen m m.
Lämplig bakgrund är civilingenjör inom teknisk fysik eller elektroteknik. Har Du tidigare erfarenhet av
haMedartillverkning eller processarbete är det en fördel. Uthållighet noggrannhet och flexibilitet är egenskaper som uppskattas. Goda kunskaper i engelska
är ett krav.

tal, medverka i lönesättning, resursplanera gruppens
åtaganden samt själv aktivt medverka i projektarbeten.
Kvalifikationer Civil- alt högskoleingenjör med utbildning inom programmering C, C++.
Ledarskapsutbildning och minst ett års erfarenhet av
ledande befattning. Arbetat med viss planering samt
inköp. Du bör också ha arbetat med framtagning av
mätsystem. Du skall ha god samarbetsförmåga, vara
målinriktad samt ha en god helhetssyn.

Kontakta: Björn Medin. 08-7574162eller Kjell
Bohlin, 08-7575033. Ans. till: Lise4_otte
Bergenholm, KI/EKA/XP, 08-7574720. Memo:
EKALLBE.

Kontakta: Christer Johansson, 031-672812, Memo
ERECJN eller personal, Asa Johler, 031-676926,
Memo EREJRA.

MÄTINGENJÖR

Ericsson Business Networks AB. Nacka Strand

I vår nystartade fabrik för utveckling och produktion
av integrerade kretsar i 0,5 my teknik finns ett stort
antal kvalificerade mätutrustningar för mätning av olika egenskaper på våra kiselskivor under tillverkningens gång. Dessa kombinerar ofta optiska mätmetoder och en robot för hantering av materialet med ett
datorsystem för styrning och kommunikation.
Utrustningarna används av många olika personer i
verksamheten.

SYSTEMINGENJÖR

Expertisen när det gäller såväl mätmetoderna som
underhåll avutrustningama är spridd på flera olika ingenjörer. Vi behöver nuen ingenjör som dels tar ansvar för samordningen av arbetet medalla mätutrustningar. I uppgifterna ingår bl a uppbyggnad av ettsystem för kalibrering och kontroll.
Vi förutsätter att Du också ska ansvara för mättekniken och underhåll på några av utrustningarna. Till
Din hjälp har Du många kompetenta personer som
kan hjälpa till med alla olika detaljer. De flesta har
dock helt andra saker som huvuduppgift så smidighet och god samarbetsförmåga likväl som drivkraft är
önskvärt. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Kontakta: Krister Gumaelius, 08-7574263 eller Kjell
Bohlin, 08-7575033.Ans. till: Lise-Lotte Bergenholm,
KI/EKA/XP, 08-7574720. Memo EKALLBE.
Ericsson Components AB, Energy Systems Division,
Modules, Kista

PRODUKTIONSTEKNIKER

Vi ökar vår ambition gällande introduktion av MD110
samtidigt som produktutbudet blir större och större.
Därför behöver vi initialt förstärkning med två ingenjörer. Vi arbetar med fältprov och introduktion av
MD110 samt applikationsprodukter runt MD110 såsom video- och datakonferens på PC, ISDN telefoner
etc.
Din uppgift blir att delta i fältprovprojektsverksamhet som omfattar uppbyggnad/support av system i
lab, hos lokalbolag och hos kund, felsökning, utvärdering av produktkvaliten m m. Du kommer att arbeta
medde senaste produkterna på marknaden, utvecklade på EBC eller inköpta. Arbetet sker ofta i direkt
samarbete med våra lokalbolag, vilket innebär att Du
förväntas göra kortare eller längre tjänsteresor utomlands.
Du är förmodligen gymnasieingenjör eller högskoleingenjör och har PC-erfarenhet inom operativsystem
och kommunikation. Erfarenhet inom följande områden är meriterande: MD110, BIM, ISDN, TCP/IP. Du
har analytisk förmåga, serviceinriktat agerande och
god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att Du behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Kontakta: Zeljka Senesan, enhetschef,
084222024, Memo: EBCZS, Mike Hughes,
084222011, EBCMIHU eller Hans Hamrin,
084222055, EBCHAMR. Ans snarast till: Birgit
Brunstedt, NA/EBC/FH, Memo: EBCBRUN.

2. SYSTEMTESTARE
Konstruktion av realistiska testfall, uppbyggnad av
representativ testmiljö, utförande av tester, progressrapport.i form av statistik samt dokumentering av
testresultat. Arbetetinnebär också att att arbeta med
förbättringar inom kvalitetssäkringsområdet.
Myckettid läggs i våra testmiljöer, främst SUN- ochHP-maskiner. Arbetet kräver att mycket goda
UNIX-kunskaper byggs upp.

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför hybridkretsar
till DC/DC omvandlare för telekommunikationsområdet. Du ska arbeta med och initiera och genomföra
produktionsförbättringar, metodutveckling och produktionsberedning.

Ericsson Components AB, Microelectronic Access
Devices, Kista

Du är ingenjör på gymnasie- eller högskolenivå,
och har erfarenhetinom området produktionsteknik.
Du ska kunna leda projekt och ha god samarbetsförmåga.

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

För ovanstående två tjänster gäller: Du bör ha intresse och engagemang för helheten i systemet samt
ansvarskänsla för kvaliteten i våra produkter och goda kommunikationsegenskaper. Du bör även ha tidigare erfarenhet av testning eller konstruktion inom
vårt testområde.

Kontakta: Björn Assarsson, tel 08-757 4020,enhetschef, eller Sofia Stoltz, tel 08-757 4928, personal.
Ans. märkt "Produktionstekniker-K/YPV" till
EricssonCompnents AB, P/PL la-Pia Emanuelsson,
164 8 1 Kista.

Befattningarna erbjuder Dig en utmaning, en nyckelpostion samten möjlighet till unika kunskaper inom
vårt vårt teknikområde där Du också i högsta grad
kan påverka utvecklingen av våra produkter.

Ericsson Microwave Systems AB, Kista

3. ASSISTERANDE
SYSTEMADMINISTRATÖR
Kombinerad administrativ och teknisk roll för att
stödja vår systemadministratör för främst Sun- och
HP-maskiner men även för vår AXE-ansvarige.
Hantering avofferter, inköp, back-up hantering installation av hård- ochmjukvara blir dagliga sysslor.
Du bör ha intresse och engagemang för Unix-system samt en god ansvarskänsla och goda kommunikationsegenskaper. Befattningen erbjuder Dig en god
möjlighet till utveckling inom framförallt UNIX-omradet.
Kontakta: Sven Ljungren, 031-671579. Memo:
EHSSU, Paul Olsson, 031-671010. EHSPAUL,
LeHÖsterbo, 031-673435. EHSLEOS eller Kjerstin
Ljungqvist,031-672606. EHSKLT. Ans. senast
950911.
Ericsson Components AB, Kista

SEKTIONSCHEF
Vi söker en chef till sektionen Radioutveckling inom
divisionen för försvarskommunikation.
Sektionen utvecklar i huvudsak radio upp till 2000
Mhz för försvarskommunikation. Dessutom ingår mekanikutveckling och TA-hantering. Våra produkter
skall tåla hård elektrisk och mekanisk miljö och är
störskyddade genom frekvenshopp och adaption av
parametrar.
Sektionen har 25 medarbetare av vilka har stor erfarenhet och ett brett kunnande. Inom divisionen har
vi direktkontakt med marknadssidan, produktledningen och övriga enheter för teknikutveckling och vi har
därför stora möjligheter att påverka helheten.
Du som söker bör vara civilingenjör eller motsvarande med erfarenhet inom radioområdet. Rent personliga egenskaper som förmåga att se framtida tekniska möjligheter, motivera och vidareutveckla medarbetarna och stärka lagandan inom sektionen är av
stor vikt för detta jobb.
Kontaktperson: Rolf Ahlin, tel 08-757 09 92
Ansökan skickas till: KI/EMW/LG/GZ Yvonne Areftykt

PROCESSINGENJÖR
Tunnfilm

Ericsson Microwave Systems AB, sektionen för
Produktion Mikroelektronik. Mölndal

Som processingenjör ansvarar Du för underhåll och
utveckling av ett antal processsteg inom arean tunnfilm. I tunnfilm ingår metallisering (sputtring och
CVD), deponering av dielektrika (CVD och spin-on processer), slilicidprocesser samt baksidesslipning.
Inom arean arbetar processingenjörer, utrustningsingenjörer samt processtekniker i team. Arbetet omfat-

GRUPPCHEF
Du kommer att leda en grupp om ca 7 personer. Dina
uppgifter blir bl a att ansvara för gruppens åtaganden, göra upp delofferter, sätta upp mål för verksamheten, strategiskt arbeta med bättre utnyttjande av
avdelningens instrument, genomföra planeringssam-

APPLICATIONS ENGINEER

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

Kontakta: Lennart Berglund 084044831 eller
AnkyPlanstedt, personal 08-7571575. Ans. till:
Ericsson Radio Access AB, Box 11,164 93
Stockholm. Int.: KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren.
Ellemtel Utvecklings AB, Älvsjö

DICOS OPERATIVSYSTEM INTEGRATOR
Sektionen arbetar med de allra innersta delarna i
operativsystemet Dicos, processer, minneshantering,
tidshantering, laddning, debug, kommunikation etc.
Du ska integrera, testa, felsöka och leverera i samarbete med delprojektets konstruktörer. Visst programvarukonstruktionsarbete i mån av tid och intresse ingår också.
Du bör ha grundutbildning i form av civilingenjörsexamen D, E, F eller universitetsutbildning med inriktning på programvara och erfarenhet av integrationsarbete samt C++, Unix, Make, operativsystemkunskap.
Kontakta: Martin Rolf, 08-7273889, Memo
EUA.EUAMRF, Jon Målöy, 08-7273869, EUA.EUAJON
(efter vecka 33) eller Patrik Strömblad, 08-7273940,
EUA.EUAPAT. Ansökan till ÄS/EUA/K, Jan Malmqvist
senast 950831.
Ericsson Business Networks AB, Applikationsenheten,
Nacka Strand

ENHETSCHEF FÖR PRODUKTUTVECKLING AV MOBILITY SERVER
Mobilitet är ett av de viktigase områdena för EBC och
innebär många möjligheter och utmaningar för att lösa den mobila användarens behov. Vi tar fram produkter för att möjliggöra mobilitet i större DECT-nät
samt lösningar för personligt nummer, call screening
och andra viktiga tjänster för mobila användare. Vi
söker en ansvarig chef för enheten "Product Design"
som består av 25-30,medarbetare. Enhetens arbetsområde täcker hela flödet från kravbearbetning, förstudie till fältprov och marknadsgodkännande av applikations- samt management produkter inom området mobilitet (Business-PCS och DECT). Ansvaret
täcker även förvaltning och introduktion vilket medför
regelbundna kontakter med våra dotterbolag och slutanvändare. Produkten Mobility Server år ett nytt koncept med både inköpta och egenproducerade komponenter. Processorder och operativsystem är inköpt
medan applikationsprogramvaran med tillhörande
HW är egenproducerat. Programmeringsspråket, som
heter Erlang, är också nyutvecklat och Mobility Server
år den första kommerciella produkt där språket används. Som enhetschef kommer Du att arbeta med
stor självständighet i nära samarbete med Ericsson
Mobile Network i Holland, med andra Ericssonenheter som Ericsson Infocom, Ericsson Radio samt
med externa konsulter.
Vi söker Dig som har goda ledaregenskaper och
som har erfarenhet från att leda iinje/projekt-organisationer. Du bör vara civilingenjör eller motsvarande
med kunskap och erfarenhet från teknikprojekt inom
Ericsson. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Kontakta: Thomas Näsström, 084223232 eller
Lennart Axelsson, 08-3223203. Ans. senast
950825 till NA/EBC/FH Lotta Börjesson.

Ericsson Radio Access AB, Fttterenheten, Kista

MEKANIKKONSTRUKTÖR
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 skall tillsammans med andra elektronik- och
mekanikkonstruktörer samt produktionsberedare utveckla och dokumentera mekaniska konstruktioner
som ingår i teiefonbasstationer för inom- och utomhusbruk. Vi arbetar uteslutande i projektform.
Du är civilingenjör i mekanik och har några års erfarenhet av utvecklingsprojekt som drivs i nära samarbeta med tillverkningsenheter. Du är van att arbeta
i UniGraphics CAD-system. Du har erfarenhet av att
utveckla detaljer för gjutning i alu, plast, plåt, stans,
klipp och bock.
När det gäller utomhusmiljö är du van att konstruera för stora tillverkningsvolymer. Du år kunnig, noggrann och drivande samt öppen och lätt att samarbeta med.

Ericsson Radio Systems AB, Customer Services, RMOG,
Kista

UTBILDNINGSCHEF
Efterfrågan på tjänster inom mobiltelefoni växer idag
snabbt. För att kunna hantera denna förändring inom
säljarledet inrättar vi nu en enhet för att utbilda inom
tjänsteförsäljning. Enhetens uppdrag att genom utbildning och seminarier föra ut Customer Services i
RMOG's affärsprocess, både i Kista och internationellt.
Vi söker någon som är intresserad av att bygga
upp, utveckla och driva denna enhet. Vi ser det som
en del av jobbet att du är aktivt med i hela processen
från analys till planering och genomförande.
Arbetsplatsen kommer att vara vårtutbildningscenter
i Electrum, Kista.Vi tror att du har motsvarande uppgifter idag eller har arbetat med säljarutbildning tidigare. Erfarenhet från Customer Services är meriterande samt erfarenhet som chef/ledare, gärna från
utbildning i någon form.
Kontakta: Andree Wemlund, 08-7572779. Ans. till
LY/UY Yvonne Forsyth.

JOBB-NYTT
Ericston Radk) Systems AB, Kista

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

väggar. Vi är till största delen civil- och högskoleingenjörer. Vill Du vara med i ett glatt gäng med Team-anda, bredda din kompetens och dela med Dig av Dina
kunskaperså kom till oss!

Ericsson Radio Systems AB, Kitta

Kontakta: Britt-Marie Swärd, 08-7196445 eller
Micael Narup, 08-7198601.

Vi behöver utöka vår personalstyrka i kontors- och
presentshopen i Kista. Idag är vi fem personer och vi
behöver nu ytterligare två medarbetare.
Arbetet är varierande, liksom allt servicearbete är.
Några av de viktigaste arbetsuppgifterna är att expediera kunder med kontorsoch presentmaterial, beställa material, debitera samt lagerhantering (packa
upp, kontrollera hemkommet material).

Ericsson Radio Messaging AB. Customer Support,

KUNDUTBILDARE
Ericsson Radio Messaging AB är den enhet inom BR
som ansvarar för utveckling och marknadsföring av
landstäckande personsökningssystem.
Dina främsta arbetsuppgifter blir att utbilda våra
kunder. Viss intemutbildning förekommer också. Du
ska även framställa och utveckla utbildningsdokumentation.
Du har högskoleutbildning eller 4-årigttekniskt
gymnasium. Du har pedagogisk läggning, goda kunskaper i data och radioteknik, behärskar engelska i
tal och skrift samt är en öppen och utåtriktad person.
Våra kunder finns över hela världen vilket innebär enhel del resor i arbetet.
Kontakta: BA/ERM/O/SC Patricio Cuevas,
08-7575930. Ans. till: BA/ERM/HC Elsa Brodin.
%end

MARKNADSFÖRARE - MOBILTELEFON! CENTRAL

DIVERSE

OCH ÖSTEUROPA, MELLANÖSTERN, AFRIKA OCH
LATINAMERIKA
Enheten har idag ett 40-tal marknadsförare/säljare i
hemmaorganisationen och på våra lokalbolag i respektive marknadsregion. Din huvuduppgift är att vara kravställare och garant för att marknadsförama/säljamas kompetens upprätthålls och utvecklas. Ditt
ansvar är att se till att våra marknadsförare erhåller
en professionell kunskap kring marknadsföring och
försäljning av komplexa mobiltelefonsystem där både
bredd, djup, kultur och förhandlingsvana utgör viktiga
egenskaper för att nå uppsatta mål i affärsutvecklingsprocessen.
De viktigaste arbetsuppgifterna är att arbeta med
metodik och kompetensutveckling för marknadsförare/säljare i nära samarbete med chefer i respektive
LP/MO region, att inventera behov och respektive individs utveckling tillsammans med chefer, identifiera
nyckelkompetenser och skräddarsy utvecklingsplaner
i hemmaorganisationen och för lokala bolag LC, att
aktivt medverka och jobba fram utbildningspaket, arrangera seminarier och kurser tillsammans med kursansvariga samt att aktivt stödja LP/MO cheferna vid
rekrytering av marknadsförare/säljare.
Du har flerårig erfarenhet av marknadsföring/affärsutveckling gärna inom mobiltelefonisystem, dokumenterad erfarenhet från kompetensutveckling inom
området "Marketing".
Eftersom verksamheten är spridd över flera regioner och arbetet delvis består i att kompetensutveckla
marknadsförare på våra lokalbolag krävs stor förståelse för olika kulturer.
Arbetet kräver också att du är utåtriktad, praktisk,
k f rik, kreativ och kan se möjligheter samt att du har
dokumenterad social kompetens. Du ska behärska
engelska i tal och skrift och gärna ett andra språk, ex
tyska eller spanska.

L M Ericsson Fastigheter AB, Förvaltning Norr, Kista

FASTIGHETSSKÖTARE
Till vårt förvaltningsområde Komponenter, Kista söker vi två fastighetsskötare. Dina arbetsuppgifter innebär att utföra förebyggande och löpande underhåll
samt inom projekt vara behjälplig med mindre serviceuppgifter.
Du har 2-årig teknisk utbildning samt några års erfarenhet av liknande arbete. Du är positiv och utåtriktad samt har god samarbetsförmåga, då arbetet kräver många kontakter med kunder, entreprenörer och
konsulter.
Kontakta: Leif Gäf, 08-7574802. Ans. till
KI/REM/N/P, Vivi Skoog.

KONTORS-OCH
PRESENTSHOPSPERSONAL

Du tycker att serviceyrket är roligt och utmananade, har lätt att ha med människor att göra - serviceminded- och du är stresstålig.
Kontakta: Krister Johansson, 08-7572913, Ewert
Lindström, 08-7570827 eller Marie Hällgård,
08-7572287. Ans. till: Anna Lindvall, KI/ERA/HH.

GODSMOTTAGARE/TRUCKFÖRARE
Ericsson Radio Access AB, har en vålkänd 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 har gymnasieutbildning och några års erfarenhet inom området. Dessutom förutsätter vi att Du har
terminalvana. Har Du arbetat med ekonomi är det en
merit. Du år noggrann, serviceinriktad och har god
samarbetsförmåga. Ordningssinne och en positiv
läggning värdesätts.

SUPPORT ENGINEERS REQUIRED IN
MELBOURNE, HOLLAND AND DALLAS
The Global Response Center is committed to supplying first class technical support in the AXE-10 area
for Ericsson local companies. This challenging job involves working with different markets around the
world on the many different AXE variants in service
today.
We are currently seeking more staff to join our professional and enthusiastic team, as we move into full
implementation. If you are looking for a challenging
and rewarding job where your technical skills will be
stretched to the full then this could be the right move
for you.
You will be a AXE-10 specialist, preferably with a
support bias or in depth product knowledge in a specific area, eg APZ and will be able to handle emergency situations, s/w problem solving as well as having
a well developed customer care attitude.
Contact Dave Eales, ETM.ETMDES Hub manager
Europe, Peter Dicksson, EUS.EUSDCKN, Hub man»
ger Americas Andreas Luiga, EPA.EPAADL, Hub manager Asia Pacific.
Ericsson Ltd, United Kingdom

PRE-SALES SUPPORT ENGINEER

Du kommer att arbeta med mottagning av ankommande gods till vår godsavdelning samt lasta och
lossa från lastbil. Du skall vidare ombesörja lastning
av packat gods från vår packning till transporterande
speditör.

Working within the Technical Pre-Sales and Marketing
Support Department. The Pre-Sales Engineer provides all aspects of technical productsupport required
in order to assist the sales force in securingnew business for Business Networks, new business for
Business Networks.

Vi vill att du har utbildning från gymnasieskola, erfarenhet av PC/data samt truckförarutbildning. Du
har erfarenhet från lager, förråd, godsmottagning eller hantering av gods.Du år serviceinriktad, stresstålig och mån om ordning och reda.

Direct Duties are: Creation and documenting solutions using portfollio of products as required.
Technical vetting and sales qualification. Production
of standard paragraphs and general technicalinformation for customers.

Kontaktpersoner: Jan T Andersson, 08_7571802 eller Ann»Greta Eriksson personal 08-4045369. Ans.
till: Ericsson Radio Access AB Box 11,164 93
Sthlm. Int: KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren.

Demonstrations and presentations (verbal and
written) both on andoff site. Generation of sales development requests as required and if necessary responding. Representing ETL with user groups/ prospects.

Ericsson Telecom AB, Regional Marketing Unit Europe,
Africa and the Americas söker en person tor

AVTALSHANTERING

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

Kontakten nr 13 1995

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

INTERNATIONELLT

This persion should have at least 3 years experience in technical supportive/customer facing activities. The successful individual must combine good
techncal and feature awareness of our portfollio products combined with a positive and confident attitude, must be prepared to work with people showing
flexibility and creativity.
The successful candidate must have good communication skills both verbal and written and should be
decisive in thought and action. The inidividual will
manage their own work load and must be wellorganised. Must show an ability and desire to seek outinformation and develop skills and experience.
Knowledge of UK services and market activities.
Ideal age 25-40.
Qualifications: Essential, HNC/equivalent in
Comms/IT. Minimum 3 yr experience in technical
function with good customer contact. Minimum exposure on MD110 2 years. Good Knowledge on general
functionality networking and pc related products. PC
literate. Ideal, Degree. Knowledge on multiplexers
WAN services/products and LAN. Experience in using
commercial business packages such as MS office.
Depending on candidate location will be
Surbiton/Guildford or Burgess Hill. Home based company car provided. Must be willing to travel. Work
flexibly as required.

Kontakta: Ir'ne Magnusson, tel 08-757 52 3 1 eller
Jörgen Hegestrand, tel 08-757 48 04. Ansökan till
KI/REM/N/P Vrvi Skoog, tel 08-757 00 85.

ACCOUNT MANAGER MEGANET, GERMANY

Ericsson Microwave Systems AB, Kista

Regional Marketing Unit Europe, Africa and the
Americas is looking for an Account Manager for
Meganet to ETX/X/FB. We are looking for a creative
person who is interested in afurther development of
our relation and business with ourcustomer Meganet

Contact: Kirstie Free, Personnel Officer, ETL/B UK
on 01444 256150 or memo: ETL.ETLKEFE.

As an Account Manager you take responsibility for
to sell, get the money and keep Meganet satisfied,
to elaborate on marketing and financial goals, strategies and plans for the account. You also obtain feedback and knowledge about needs from Meganet and
turn them into new business opportunities. You will
be working at tbe market unit for Western Europe,
ETX/X/FB in Stockholm, in close cooperation with
Meganet andour subsidiaries in Germany, reprting directly to the managerfor X/FB. for X/FB.

RPD EXPERIENCE

Kanske du har hört talas om eller gått någon av
våra mest eftertraktade kurser "Telecom Platform"
och "AXE 10 Survey"? Några utvecklingsprojekt under 95 år översiktskurs i ATM och SDH, kombinerat
Telecom- och AXE lOkurs samt kurs om nya generationens AXE.

Dokumentsupport har hand om divisionens dokumenthantering, d v s registrering av registreringsbetecknade dokument, inkommande och avgående värdepost (ass + rek), kopieringsservice, bildkortsfotografering etc.
Vi utökar kontinuerligt vårt tjänsteutbud, inför ny
teknik och nya rutiner, varför vi söker en utvecklingsoch teknikansvarig.
Du bör ha 3-årig gymnasiekompetens eller motsvarande och god datorvana samt kunskaper i Office
programvara.
Då arbetet är självständigt och innehåller många
olika arbetsmoment måste du ha framåtanda, vara
flexibel och utåtriktad.
Eftersom dokumentsupport har många kundkontakter uppskattas en serviceinriktad och positiv läggning.

You are a person who takes initiative, outgoing
and enthusiastic with a good head for business.
Confidence and the ability to work independently are
important in order to carry out the projects successfully. You should have a gackground in sales or marketing as wellas a university degree. Good skills in
English and German are desired.

The R&D center of Ericsson in Madrid, Spain, is
strongly involved in development activities within
GSM switching system proyects (HLR, ILR, AUC).
Currently, a new project, R6.1/R3 is under pre-study
phase.
Within the scope of this project, we are looking for
a 2-3 year experienced designer on RPD technology.
His role will be two-fold: to set up RPD competence in
our organization, and to be fully involved in the implementation of AUC functionality in RPD/AXE10.
This is a key position within or sub-project. 1-2
years expatriate contract isoffered. You are expected
to have good communication.cooperation and initiave
skills.

Vi är just nu åtta personer i teamet men tack vare
våra populära kurser och det stora utbildningsbehovet behöver vi bli fler. Vi har en bra sammanhållning
och gillar att hityta på saker även utanför Marieviks

Kontaktperson: Ann Hägglund, tel 757 04 77 eller
Ove Gustafsson, tel 08-757 07 90. Ansökan skickas
till: KI/ENW/L/LZ Eva Granström

Contact: Antonia HSgg, 08-7190025, memo:
ETX.AASG, Olle Westerberg 08-7194279, ETX.OWBG
or Barbro Södergren, 08-7195775, ETX.BASO.

Contact: Emilio Perez, EME.EMEEPSA, +34 1 3 3 9
2921 or Juan Navarro, EME.EMEMINA, +34 1 3 3 9
2912. Fax: +34 1 3 3 9 2890.

Kontakta: LP/MC Bo Nordberg, 08-7573669. Memo:
ERABNG eller LPUH Anita Malmström,
0840402429. ETXTR.QRAANMA Ans. till
KI/ERA/LPUH Anita Malmström.
Ericsson Telecom AB, Business Träning, MV

MEDARBETARE TILL DOKUMENTSUPLÄR UT MORGONDAGENS TEKNIK!
Vi i teknikteamet jobbar med utbildning inom
Ericssons teknik- och produktområden, både existerande och framtida. Några exempel på sådana områden är AXE 10, ATM, Network Management, SDH,
RAS1000, UniSwitch, CME20 och nya generationens
AXE. Vi breddar vår egen kompetens inom nya teknikoch produktområden, vi använder våra kunskaper till
att ta fram och hålla kurser inom "heta" områden, vi
förmedlar våra kunskaper till hela koncernen ochdess externa kunder. Vi håller våra kurser i Marievik,
i övriga Sverige och i resten av världen.

PORT

Ericsson S.A., Madrid

SOFTWARE DESIGNER
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Kontakten nr 13 1995

Ericsson Systems Expertise Ltd. Cellular Design Dtvisioa,
Beech-hill, Clonskeagh, Du Win 4, Ireland.

TECHNICAL SPECIALIST
The Ericsson Cellular Design Division in
Dublin.Ireland participates in S/W development and
product maintenance in CME20/BSC(GSM) and
CMS88(D-AMPS) applications.The Systems group is
focussing on In Service Performance(ISP) as part of
its Strategic Study and Early System Design activities
for above applications.
A Technical Specialist with background in System
Characteristics in general and Förlopp adaptation in
particular is sought to support above activities.With
deep knowledge of AXE10 based systems the
Specialist will be in a position to play a key role in recommending Förlopp adaption for key APT processes
for above applications. The position will be filled on a
contract basis (minimum 1 year).
Apply to Memo: EEI.EEIJSN e-mail: eeijsn+eei.ericsson.se, +353 1 2072737. Closing date is Friday 15
September,1995. As a screening process based on
applications will take place, it may not be necessary
to interview all applicants.
Ericsson (China) Company Limited, ETC

SYSTEM SUPPORT CHINA
The Telecommunications market in China is dynamicand growing fast. The customers needs are changing. The demand for digital systems, mainly GSM, is
urgent.
Ericssons history in China has been primarilyin
analogue mobile systems, the last years, (mainly
TACSJ.Our challenge is to meet these urgent demands in the shortest possible time.
In order to meet this challenge, we need committedand motivated people with GSM experience. We
have positions available as System Support
Engineers.
The experience qualifications that are required include: Two or more years of well documented experience in at least one of the two areas above. The ability to take initiative initiative and find creativesolutions to emerging problems. Good communications
skills in both the written and spoken word. A good
command of english.
The commitment and ability to train and develop
local staff. Experience as a manager or projectleader
would be a valuable asset.
longterm assignment will be available for bothsingle or married candidates. Positions are based on
a number of different locations within China. The candidate must be prepared to travel, in the work.
Contact persons: ERA/LDH Hans Falk, 08-7571402.
Memo: ERA.ERAHFA or ETC Dan-E Grobecker, +86 1
5051190. Memo: ETC.ETCGROB. Appl. to:
KI/ERA/LDH Hans Falk, alt. fax fax +46 8 4045311
or memo: ERA.ERAFA.
Ericsson Eurolab Deutschland, Aachen, Germany

GROUP MANAGER -TCS
The TCS group has the responsibility for traffic control in all of Ericsson's digital mobile systems e.g.
CME20 (GSM), CMS30 (PDC), CMS40 (PCS) and
CMS88 (D-AMPS). In our next project we will incorporate Intelligent Networks into the mobile world using
Application Modularity technology.
To supplement our continuing expansion we require a third TCS group leader to lead a team of about 8
designers. The activities of the group will cover the
full range of SW development. Supervision and coaching of less experienced designers and technical
coordination within TCS and APT will be among the
most important activities.
3-4 years good design experience is required.
Traffic handling experience is required, not neccessarily in TCS.though that would be an advantage.
Knowledge in intelligent networks, application modularity or mobile would be useful.
An expatriate position is offered and applications
should be received before 31.9.95

Ericsson Data Services Nederiand B.V. (DSN) is
looking for a versatile group manager for their
Customer Support Centre and Operations group.
DSN/D/0 provides endorsers of ETM (Holland) and
European Ericssoncompanies with first line support
for IT services on a number ofdifferent platforms and
their applications e.g. IBM, Banyan-LAN.PC's,
MSOffice, MD110.
DSN/D/0 provide the the following services: Help
desk, ProblemManagement, System Monitoring,
Backups, Batch Runs and Managementinformation.
DSN/D/0 is a dynamic group with a vision and a mission, who want a manager to lead the way, so that
they will achieve 100% (customer) satisfaction.
Your main responsibilities will be: Set, deploy and
achieve objectives for the group, and report theresuits. Recruit, hold appraisal talks, set competence
and career planning with the staff. Set the budget
and follow it, ensuring chargeable work isinvoiced.
Maintain processes, identify improvements and
sponsor them.Define and deploy service level agreements. Acquire and implement tools and methods to
support the processes.
You should have 2-3 years management experience. Some use of tools and methods: PDCA, Hoshin,
Compass, Process Mapping, subjective measurements. You must be forward thinking, result oriented
and have acustomer service approach.
Contact: Jos Nieuwhof, +31-1612-29685, memo:
DSN.DSNJONI, ECN 834-9685, Marilyn Atkins, +31
1612 29986, Memo: DSN.DSNMAAS, ECN
834-9986or Rob Haest, +311612-29372, memo:
ETM.ETMROHA (Personnel).
Ericsson Ltd, Guildford. United Kingdom

SSF-AM DESIGNERS
At ETL in Guildford we are developing the new
SSF-AM for mobile IN.
We require designers to work on the functional design and possibly follow into plex design. The assignment would be for 6-9 months starting ASAP.
TCAP/INAP/ASN.l knowledge would be a bonus.
Knowledge in AXE methods and design is a must.
Participants will gain AM experience and knowledge
of mobile IN.
Contact: ETL/RU/HC Steve Foster. Memo:
ETL.ETLSJFR or ETL/RP Helen Bennett. Memo:
ETL.ETLHNES.

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

LOCAL TECHNICAL SALES SUPPORT
- SOUTH KOREA - ARGENTINA
Do you want a challange? Do you want to be part of
the one of the fastest growing business units in
Ericsson? If you answered yes then this may be the
opportunity you have been looking for.
I am looking for Local Product Managers in the following areas to work with new and demanding markets: Argentina, CMOS product knowledge and general AXE and/or Mobile knowledge. South Korea,
Overall system knowledge relating to AXE and Mobile
telephony.
You have to be an excellant communicater, able to
work independantly and genuinely care about our
customers needs. Your job will be to assist the customer with technical explanations of our product, represent new products to the customer, and assist
the Local company in quotations and tenders for new
systems.
Send a resume to: Brian Ackles, ERA.ERABRAC,
+468 7575719 and Karin Enberg, ERA.ERAKEG.
Ericsson A.S., Norway

AREA SALES MANAGER
SUPPORT ENGINEER 1 - CSSS3
The purpose of the Support Engineer within Product
Support is for the configuration, testing supply and
answering of trouble reports and providing solutions
to problems within contractual deadlines.
The following is indicative of the training required
to fulfil this role. However, previous experience or on
the job training may replace the need to attend a formal training course. In addition training records
would not necessarily reflect on the job training or experience.
You should have the experience of Company
Induction, AXE Introduction, CME20 Survey and Basic
Telephony, AXE Installation Testing 1 , Sun OS
System Admin.
The following training or equivalent are desirable:
Unix for Solaris Users X25 Workshop and Sun OS 4.X
Advanced System Admin, NIS & Administration. The
candidate should have either an HNC/HND in a
maths/computing subject or equivalent. A minimum
of five years relevant experienceworking in the telecommunications/computing industry where at least
three years has been working for Ericsson.
The Support Engineer ideally should be experienced in the administration of UNIX systems and be familiar with AXE operation and maintenance procedures. You should have a thorough and methodical approach to work, good analytical abilities, be able to
work as a team member, commitment to the improving of Ericsson methods, godd communicator of ideas and solutions, be able to to work unsupervised for
periods of time.
You should also have perseverance in tracking
and proving the existance of faults, have a cooperative and conscientious approach and be flexible responsive.

Contact: Andrew McNeil, Group Manager Core
Department,EED.EEDAMCN+49-2407-575-248or
Ralf Mohr, Human Resiyrces, EED.EEDMOR,
+49-2407-575-163.

Contact: Sandie O'Hare. Memo: ETL.ETLSEOE. +44
1483 465481.

Ericsson Data Services Nederiand, Rijen

Ericsson Australia Pvt, Melbourne

GROUP MANAGER

MOBILE SUPPORT ENGINEER (2)

If you like a challenge, and are interested in achieving excellent customer service using the latest tools
and methods, read on.

The Australian FSC supporting Telstra Mobilenet is
expanding and require the services of a 2 support
engineers. Telstra Mobilenet has a customer base of

MD110 FS and CS are application products within
the Consono consept. Ericsson in Norway has the total responsibility for these products including development, production and marketing/sales. Target
custumers are international banks (FS) and control
rooms within power distribution, public safety and air
traffic control.
The local companies are the most common distribution channel but other niche oriented companies
are also used. We have sales activities in about 30
countries today.
The major task within the marketing department,
ETO/F/M, is to increase the penetration level at the
main markets. Therefore we now want to employ an
Area Sales Manager to take themarketing/ sales responsibility for about five countries. Themajor tasks
will be: responsibility for sales budgets.establishment and maintainance of efficiant distribution channels,sales presentations and negotiations, pricing,
carrying out market campaigns.
You are open minded, team oriented and are interested in establishing relationships. Knowledge about
the MDllO-switch is beneficial. A requirement is that
you have at least three years from marketing & sales. You will be based at Ericsson in Oslo.
Contact: Jonas Hahn +47 66841689, Memo ETOJOH.
Nippon Ericsson, Tokyo

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

organisations as well as support to our Japanese
staff in the customer interface. Your background
should be from design andproduct management, preferably with experience of direct customer negotiations. The right candidate will be offered a 2 years
contract with excellent conditions.
Contact: Per Arvidsson, General Manager,
Marketing-DTG. Nippon Ericsson K.K. MEMO:
NRJ.NRJPEGA, tel +81 3 32218212, fax + 8 1 3
32218213. or Göran Henriksson, Manager, Human
Resources, Mobile Telephone Systems PDC,
Ericsson Radio Systems AB. MEMO: ERA.ERAHENN,
tel +46 8 757 0705, fax +46 8 7518355
Ericsson Eurolab Deutschland, Aachen, Germany

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

TCS EXPERTS
The TCS group has the responsibility for traffic control in all of Ericsson's digital mobile systems. This
includes CME20 (GSM), CMS30 (PDC), CMS40 (PCS)
and CMS88 (D-AMPS).
The TCS system group is responsible for the systems aspects of TCS. This includes running PC-TCS,
0PM work and maintenance. To strengthen our technical competence we require 2 TCS experts to help
principally in the running of PC-TCS.AC's. The main
tasks are run PC-TCS by participating in inspections,
participate in PC-APT and other product commitees
as required, maintenance and 0PM work and support
TCS design.
You should have at least 3-4 years of software design knowledge and good knowledge of the TCS subsystem. Our TCS is based on FM/BM TCS and any
experience of this TCS would be an advantage.
Contact Andrew McNeil, Group Manager Core
Department, EED.EEDAMCN, +49-2407-575-248or
Ralf Mohr, Human Resources, EED.EEDMOR,
+49-2407-575-163.
Ericsson Eurolab Deutschland GMBH

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

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

TACS (CMS8810)
PROJECT MANAGER - EX708

Nanjing Ericsson CommumcatMn Co Ltd. Naming, China

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

The newly formed TACS System & Development
group at ETL/R Guildford, England is worldwide responsible for the TACS Mobile System. The TACS
TORRO Project encompasses design in the MSC,
HLR, RBS & OSS nodes. We are looking for an overall
Project Manager with the skills to coordinate activities across all nodes, and the drive to deliver the total
project on time.
You should have broad AXE design & verification
project management experience, with the leadership
skills to lead a distributed project team located at
ETL,ERA,EPK&EME.
Contact: Clive Oates, +441483 305294, Memo
ETLETLCLOA fax +44 1483 305364 or Helen
Edmonds, +44 1483 305118, ETL.ETLHNES, fax
+44 1483 305090.

Ericsson Eurolab Deutschland, Aachen, Germany

AXE10 SYSTEM DESIGNER (D-AMPS)
The AXE Mobile Core System Group is responsible for
the system development of the core products used
commonly by all Ericsson's digital mobile systems ie.
CME20 (GSM), CMS30 (PDC), CMS40 (PCS) and
CMS88 (D-AMPS). In the coming project we will adopt
the core to AM concepts and develop the IN-AM.
Running PC-AXE 106 Mobile, PC-APT 210 15 as well
as overall technical coordination of the Projects in
the AXE Mobile Core (AMC) are responsibility areas
of the system group. To better support CMS88 and
their ongoing projects we want to increase our com-

petence in O^MPS.
We are looking for an experienced system designers with more than 5 years of Ericsson experience
and working experience with AMPS for this job. An
Expatriate contract is offered for this position.
Contact: Hartmut Boehmer, EED.EEDHBO, +49
2407 575 231 Mobile Core Dev. Odd Svesse,
EED.EEDODDS, +49 2407 5 7 5 1 3 3 Mgr. Mobile
Core Dev. Ralf Mohr, EED.EEDMOR, +49 2407 575
163 Human Resources

AXE10 SYSTEM DESIGNER
The AXE Mobile Core System Group is responsible for
the system development of the core products used
commonly by all Ericsson's digital mobile systems ie.
CME20 (GSM), CMS30 (PDC), CMS40 (PCS) and
CMS88 (D-AMPS). In the coming project we will adopt
the core to AM concepts and develop the IN-AM.
Running PC-AXE 106 Mobile, PC-APT 210 15 as well
as overall technical coordination of the Projects in
the AXE Mobile Core (AMC) are responsibility areas
of the system group.
To increase our possibility to participate in Preand
Feasibility Studies and to carry out Investigations in
various areas we are looking for additional system
engineers to join our working area.
We are looking for an experienced system designer with more than 5 years of Ericsson experience for
this job. An Expatriate contract is offered for this position.
Contact: Ralf Mohr, EED.EEDMOR, +49 2407 575
163 Human Resources Odd Svesse, EED.EEDODDS,
+49 2407 575 133Mgr. Mobile Core Devi.

AXE10 JUNIOR SYSTEM DESIGNER
The AXE Mobile Core System Group is responsible for
the system development of the core products used
commonly by all Ericsson's digital mobile systems ie.

Ericsson Radio Systems AB

NYA FRAMGÅNGAR
- NYA MEDARBETARE
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.
Ericssons största affärsområde är Radiokommunikation. Affärsområdet ansvarar för mer än
hälften av Ericssons fakturering. Marknaden for mobiltelefoni växer extremt snabbt.
Inom affärsområdet har vi ca 25.000 anställda varav hälften i Sverige. 4.300 arbetar i Kista.

Cellular Systems
American Standards
Ett av Ericsson Radios snabbast växande
affärsenheter. Vi befinner oss i den mest
expansiva fasen någonsin och vi räknar
med fortsatta framgångar äten under
de kommande åren.
Vår största utmaning framöver är att
bistå våra kunder med optimal support
inom olika områden samt fortsätta att
vara aktiva på våra befintliga och
kommande marknader.
För att klara detta behöver vi Dig som är
villig att anta utmaningen!
Kunskap och erferenhet inom Telekommunikation är naturligtvis nyckelordet.
För närvarande behöver vi förstärka vår
organisation inom följande områden:

-

Sales & Marketing
Technical Sales Support
Product Management
Systems Engineering
Radio Systems Development
Operations

Vi kan lova Dig en spännande framtid i
en ung internationell miljö där endast Du
själv avgör Dina begränsningar.
Skulle Du vara intresserad av ett arbete hos
oss? I så fall, tveka inte att höra av Dig!
Kontaktpersoner:
Marianne Molin, tfn 08-404 47 78,
Britt Bosrup, tfn 08-757 01 09,
Jan-Olof Segerfeldt, tfn 08-757 57 54,
Karin Enberg, tfn 08-764 17 86.
Du kan också anmäla Ditt intresse genom
att skicka in en kortfattad CV, så hör vi
av oss.
Märk kuvertet med det område inom
vilket du är intresserad.
Din ansökan sänder Du till:
Ericsson Radio Systems AB
Cellular Systems — American Standards
Human Resources
164 80 Stockholm

ERICSSON
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CME20 (GSM), CMS30 (PDC), CMS40 (PCS) and
CMS88 (OAMPS).
In the coming project we will adopt the core to AM
concepts and develop the IN-AM. Running PC-AXE
106 Mobile, PC-APT 2 1 0 1 5 as well as overall technical coordination of the Projects in the AXE Mobile
Core (AMC) are responsibility areas of the system
group.
To increase our possibility to participate in Preand Feasibility Studies and to carry out Investigations
in various areas we are looking for additional system
engineers to join our working area.
We are looking for a system designer with at least
2 years of Ericsson experience. Good anlytical competence as well as the ability and willingness to work
with various different tasks are required skills for this
job. A Local contract is offered for this position.
Contact: Hartmut Boehmer, EED.EEDHBO, +49
2407 575 231 Mobile Core Dev. Odd Svesse,
EED.EEDODDS, +49 2407 575 133 Mgr. Mobile
Core Dev. Ralf Mohr, EED.EEDMOR, +49 2407 575
163 Human Resources

QUALITY COORDINATOR
The AXE Mobile Core (AMC) Product and Project
Management Group is responsible for the AMC products and the running of AMC projects. The core products are used commonly by all Ericsson's digital
mobile systems ie. CME20 (GSM), CMS30 (PDC),
CMS40 (PCS) and CMS88 (D-AMPS). We are looking
for a Quality Coordinator for the coming AMC projects. The person should have at least 2 years of
Ericsson experience and should have worked with
quality or process related tasks. A local contract is
offered for this position.
Contact: Ulf Henell, EED.EEDUGH, +49 2407 575
256 Mobile Core Development Ralf Mohr, EED.EEDMOR, +49 2407 575 163 Human Resources

PROJECT MANAGER FOR
TRAIN POOL (R6+)-EX705
Overall Purpose Execution of projects according to
goals set with respect to time, costs and characeristics. Where necessary, adapt establish and maintain
the quality system for a specific subproject, thereby
ensuring that it fulfils the requirements of the Project
Specification. Also when required to liaise with or
seek assistace from the Design Sector Quality Coordinator regarding quality issues that may impact the
projects Planning and follow-up of all acticities within
the project. Report deviations and produce progress
reports to department managers, sector manager
and orderer. To represent ETL/R Design towards other organisations.
Knowledge of the AXE working methods, project
process and organisation obtained through work experience. Knowledge of PROPS. Participated in at least one AXE project as designer, tester, quality engineer, assistant project manager or project administrator. At least 2 years of relevant experience in design/test.
Contact: Nancy Hayes, +44 1483 305349 or Helen
Bennett, +44 1483 305118.

Kontakten rekommenderar:
Klar och tydlig kommunikation utan konstiga
ord eller bokstavsförkortningar är något som utmärker en god arbetsplats. Den här annonsen är
föredömligt välformulerad, och klar. Därför tror
vi att det Ericsson Standards är en ovanligt bra
arbetsplats inom Ericsson!

Ericsson Standards, Huvudanläggningen Stockholm

SEKRETERARE
Ericsson Standards är en supportenhet inom LME
som ansvarar för koncernens infrastrukturella standarder. Detta omfattar produkt- och dokumentnumreringssystem, dokumenthantering, metoder, verktyg
och hjälpmedesl som stöder dessa.
Du är en öppen person som tycker om att ge service ätandra. Du trivs med att arbeta självständigt
samtidigt som Du ärflexibel och lätt att samarbeta
med. Du har gymnasie- eller sekreterarutbildning,
samt några års erfarenhet som sekreterare. Förutom
vana att arbeta i PC-miljö år erfarenhet avstordatormiljö en merit. Goda kunskaper i engelska är önskvärda.
Kontakta: Ann Fransson, memo: LMEANNF,
08-7192793 eller Per Svahn, LMEPSVA,
08-7198037. Ans. till: Telefonaktiebolaget LM
Ericsson HF/LME/P Per Svahn, 126 25 Stockholm.

Tänker Du bara inom
givna ramar?

För att möta de krav på utveckling av AXEIO plattformen som
marknadsframgångarna inom mobiltelefonin ställer, expanderar vi
vår AXEIO verksamhet inom enheten Basic Systems.
Är Du intresserad och vill ha mer information, kan Du kontakta:
Bernth Gustavsson
Tel: 08-719 1123
Memo: ETXT.ETXBEGU

Hans Lundberg
Tel: 08-719 4150
Memo: ETXT.ETXHALU

Maria Lerner (personal)
Tel: 08-719 4245
Memo: ETXT.ETXMLER

Ansökan skickas till: E08/ETX/TX/P Maria Lerner

ERICSSON

$

