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Klonad
ficktelefon
Ericsson har gjort det före någon annan - tagit fram en
fungerande ficktelefon för både DECT och GSM. Telia i
Sverige har beställt 5000
telefoner för att testa
_ _
marknaden.
A l

Ihärdiga
förbättrare
Ericsson Cables i Hudiksvall
är bäst i Sverige på kvalitet
just nu. Så kan man tolka det
faktum att företaget blev ensamma vinnare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet för
1995. Bakom belöningen ligger ett ihärdigt förbättringsarbete.
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Nu kommer
ryssarna
Ryssland har 149 miljoner invånare, men bara 16 telefoner
per hundra invånare. När den
ryska ekonomin nu börjar
komma på fötter, är det en
slumrande jättemarknad som
vaknar till liv. Ericsson är på
plats, inte minstinom
mobiltelefonin.
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Miljonärer
på förslag
Det lönar sig att lägga förslag
till förbättringar. Det vet
Tommy Tidehorn, Göran
Söderlund och Staffan Åhlund
vid Ericsson Telecom. De har
belönats med två miljoner för
sina kostnadsbesparingar _ _

på AXE10.

1 6

Guldglans i Blå Hallen
Ericssons guldmedaljfest är - efter Nobelfesten - årets största evenemang i Blå Hallen i Stockholms
Stadshus. I år var antalet guldmedaljörer större än någonsin. 449 personer belönades för att ha arbetat i Ericsson i 30 år. De hyllades av bland andra styrelsens ordförande Björn Svedberg, själv
guldmedaljör för ett par år sedan.
28
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Ny infochef och ny organisation
Ericssons nye informationsdirektör blir Lars A.
Stålberg från Koncernledningsfunktion Marknad. Han tar över samtidigt som den nya organisationen för koncernens
centrala informationsverksamhet sjösatts officiellt. I en helt ny supportenhet, Ericsson
Communications, samlas det mesta av det
praktiska kommunikationsarbetet.
- Jag tar också med
mig lobbyingverksamhet e n och samhällskontakterna som nu ska komplettera de övriga funktionerna inom Koncerninformation, berättar
Lars.

Brandkår
- Uppdelningen av vår verksamhet har skett för att inte det viktiga arbetet med att vårda våra re-

Koncernledningsfunktion
Information
Lars A. Stålberg
Sonja Svenningsson

Internrelationer
Information till Ericssons anställda.
Aaivarig: Lil Laräs-Lindgren.
: Rebecca Redling Rosenvinge.
Kontakter med press och
övriga media.
; Lil Larås-Lindgren
: Rebecca Redling Rosenvinge.

Teknikinformation
Huvudmannaskap för Ericsson
Review. Samordning av Ericssons
deltagande i tekniska seminarier
och konferenser. Information om
koncernens kvalitetsarbete.
Ansvarig: Steve Banner.
Sefcr: Rebecca Redling Rosenvinge.
i pa koncermnformation
nye chef: Fr v Sonja S v e m i n g s s o n , U l Laräs-Lindgren.
W l t q v i i t - U w i n r l a h l , Banala B n m n b r g Bortås,
W e o s t t a IraiMwg Rotenvinge.

Investerarrelationer
Kontakter med investerare och börsanalytiker.
Ansvarig: Karin Almqvist Liwendahl
Assistent: Gunilla Brunnberg
Bortås

Marknadskommunikation
Koncernansvar för aktiviteter inom
marknadskommunikation, bl a kon
cemövergripande annonskampanjer,
huvudmannaskap för Ericsson
Connexion och sponsorfrågor.
: Under tillsättande

Nu tar Lars A.
Stå I berg över
efter Lundin
Koncernledningsfunktion Information har under hösten omorganiserats och delats upp på två olika enheter. Vid sidan om själva
koncemledningsfunktionen finns
nu en ny supportenhet, Ericsson
Communications. I supportenheten samlas det mesta av det mer
handfasta arbetet, medan koncernledningsfunktionen blir en
mer utpräglad "relationsverksamhet" med inriktning på sex
olika målgruppsområden:
• Investerarrelationer
• Internrelationer
• Mediarelationer
• Marknadskommunikation
• Teknikinformation
• Samhällskontakter
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Samhällskontakter
Lobbyingverksamhet, kontakter
med politiker och samhällsorganisationer. Representationskontor i
Bryssel och Washington.
: Lars A. Stålberg.
Lars A. S t å l b e r g blir Ericssons nye i n f o r m a t i o n s d i r e k t ö r vid årsskiftet. Vid sin sida har han Sonja Svenningsson, sekreterare och personlig a s s i s t e n t
t i l l i n f o r m a t i o n s d i r e k t ö r e n s e d a n många år.

lationer med de olika grupperna
ska belastas alltför hårt av de
dagliga arbetsrutinerna. I ett stort
företags informationsverksamhet
har de ju ofta karaktären av
brandkårsutryckningar, förklarar
Lars A. Stålberg, nyutnämnd informationsdirektör.
- Nu samlar vi istället det mesta av det mer handfasta arbetet i
den nya supportenheten. Där
finns vår expertis när det gäller
sådant som koncernpublikationer, utställningar, elektronisk information, databaser, projektledning, grafisk produktion och annat. Ericsson Events, som tidigare var en egen supportenhet blir

en av de tre avdelningarna inom
Ericsson Communications. De
två andra är koncernredaktionen
och en enhet för allmän kommunikationssupport. Lynn Howell
Wiklander är chef för den nya
supportenheten.
Stimulerande
Lars framhåller att han är mycket
glad över sitt nya jobb.
- Det ska bli väldigt kul att
komma till koncernledningsfunktionen. Jag har genom
Telecom 95 och i många andra
sammanhang haft nära kontakter
med flera av mina blivande medarbetare. Det ska bli oerhört sti-

mulerande att få arbeta tillsammans med dem!
- Jag kan förstås inte aspirera
på att vara lika skicklig att hantera media som Nils Ingvar
Lundin, men jag har i alla fall
gått i hans skola. Och så får jag i
Lil Larås Lindgren en professionell kraft att förlita mig på i mediakontakterna.
Hon får nu titeln "informationschef och tar hela ansvaret
för mediakontakterna, samtidigt
som hon också är ansvarig för internrelationerna.
Lars A. Stålberg har sedan tidigare ansvaret för målgruppsområdet samhällskontakter. Det är

en verksamhet som delats mellan
Marknad och Information. Nu
förs ansvaret helt över till
Koncerninformation, som därmed också blir huvudman för
Ericssons representationskontor i
Bryssel och Washington.
- Som jag ser det är detta en åtgärd som förstärker Koncerninformation. Det blir nu en mer
komplett organisation med fullt
ansvar för alla de olika områden
som täcks in av koncernens informationspolicy, förklarar Lars.
Hotbild
Att lobbyingverksamhet och politiska kontakter kommer att få

Policy om öppenhet förvandlade Ericsson
Ericssons informationsdirektör,
Nils Ingvar Lundin, lämnar företaget vid årsskiftet. "Ludde",
som alla kallar honom, ska då
bli marknads- och informationsdirektör på Investor.
Beskedet om att Nils Ingvar Lundin lämnar sin tjänst som Ericssons informationsdirektör kom i torsdags. "Ludde" har efter
elva år på Ericsson etablerat en position
som en av Sveriges mest uppskattade informationschefer bland journalister och
börsanalytiker.
Flera gånger utnämnd till "Sveriges
bäste Informationschef, har han i hög
grad bidragit till att Ericsson idag är ett av
Sveriges mest välrenommerade och populära företag.

Ludde själv menar, att Ericsson nu har
en mycket god grund för sin informationsverksamhet, internt såväl som externt.
- Sedan 1986, när koncernens informationspolicy spikades, har vi arbetat målmedvetet med att genomföra den. Policyn
bygger på en mycket stor öppenhet både
internt och externt. Detta är en grundprincip som alla ställt upp på och som nu är en
viktig del av Ericssons företagskultur.
Man ska alltid säga som det är när det finns
risk för rykten kring företaget. Och alltid ta
chansen att bli omskriven i pressen.
- Vi kan aldrig köpa god renommé med
annonskampanjer eller sponsoring, framhåller Ludde. Istället gäller det att ha en
positiv verklighet, och sedan att få pressen att berätta om detta för omvärlden.
Det är grunden för allt.

- Sedan kan man förstärka effekterna
genom annonsering eller noga övervägda
sponsoraktiviteter.
Luddes recept på hur en bra informationsverksamhet ska bedrivas är relativt
enkelt
Väl förberedd
- Det gäller att vara bra förberedd för att
kunna improvisera, brukar Victor Borge
säga. Den regeln har vi tillämpat också inom Koncernledningsfunktion Information
på Ericsson. Idag kan man säga att vi har
klarat av alla procedurfrågor i förväg. Vi
slipper diskutera "hur" när en snabb informationsinsats ska genomföras. Den frågan är besvarad i vår policy, så istället kan
vi koncentrera oss på frågan om "vad" vi
ska göra åt den aktuella situationen.

Under de gångna tio åren har Ericsson
genomfört ett verkligt förvandlingsnummer. Det upplevdes som ett grått och
tungt teknikföretag när dåvarande VD
Björn Svedberg beslutade att öppna upp
företaget. Nu kan man se frukterna av
det kloka beslutet; Ericsson är ett av de
två-tre mest populära företagen i de flesta omröstningar där press, analytiker eller studenter röstar om vilka företag de
tycker bäst om eller helst skulle vilja arbeta i.
- Ericsson åtnjuter ett mycket högt förtroende i det svenska samhället. Det stora
problemet nu är att höja företagets status
också i andra delar av världen. Ericsson
måste bli betydligt mer känt utomlands.
Det är den största utmaningen för min efterträdare, understryker Ludde.

Supportenheten
hög prioritet också i Lars' fortsatta arbete är inte att ta miste på:
- Ett av de största hoten mot
Ericssons fortsatta framgångar
utgörs av politiska förhållanden i
omvärlden. Politiska hänsyn spelar en stor roll för besluten i
mycket av Ericssons affärer.
Våra konkurrenter kan ofta påräkna stöd av inflytelserika regeringar på ett sätt som snedvrider
den grundläggande konkurrensen. För att Ericssons fina produkter och system ska kunna
konkurrera krävs en högre aktivitet inom det här området, menar
Lars.
- En annan sida av samhällskontakterna är det faktum att
Ericsson idag blivit så stort att
företaget spelar en betydande roll
i branschen och i många länders
ekonomier. Inte minst gäller detta förstås i Sverige. Här och i andra länder har vi en stor uppgift i
att profilera oss som en god
"Corporate Citizen".
- Jag ser också att vi kan vinna
good-will genom att mer systematiskt visa på vår verksamhets
positiva roll för miljö, ekonomisk utveckling och individuell
frihet.
Text:!

Communications
Lynne Howell Wiklander

Utställningar och
arrangemang
Arbetar med utställningar och andra
arrangemang. Ansvar för moderbolagets reception och utställningshall.
Chaf: Arne Johnson.
Övrig pmmmtåt Lars Bemring,
Gunnel Eriksson, Christer Fall, Elsie
Henriksson, Gösta Lindström och
Monika Nyström.
Kommunikationsupport
Projektledning för koncerntrycksaker. Ansvar för CVI-frågor, arrangemang för anställda, mm.
: Lynne Howell Wiklander.
! Leif Bölke (personalarrangemang), Eva EngströmDray (trycksaker) och Johan W.
Rscherétröm (CVI, årsredovisning
mm).

Koncernredaktionen

och

C M f Arne
Fail, Lars
Eriksson kring a n

av nya
Foto: Kurt

Redaktion, produktion och distribution för Kontakten, Ericsson
Connexion och Ericsson Review.
Registerhantering och databaser.
Elektronisk information, Internet, utskick av pressreleaser, mm.
Chaff: Lars-Goran Hedin.
Övrig personal: Agneta Bonde,
Ingrid Båvsjö, Eva Karlstein, Pia
Rehnberg och Ken Ryan.

KONTAKTEN ges ut av:

K0\TAKTE\

Telafoaafctiabolagot LM Ericaaoa

HF/LME/Di, 126 25 STOCKHOLM
Aaivarig atgivaia. Nils Ingvar Lundin,

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

Ny Japan-kund
för mobilsystem
Digital Tu-Ka Hokuriku är en nystartat mobiltelefonoperatör i
Japan. Företaget har beställt ett
digitalt mobilsystem av den japanska standarden för 200 mi Iji>ner kronor trän Ericsson. Därmed
är det totalt sex olika operatörer
på den mycket expansiva japanska mobilmarknaden som beställt system från Ericsson.

Order på [KAMPS
från Chile
Ericsson har tecknat änförstaorder
på ett AMPS/D-AMPS mobilsystem i Chile. Kunden, Compania de
Telecomunicaciones
Moviles
Oiile. är ett dotterbolag till spanska
Telefonica Det system som
Ericsson levererar kommer också
att kunna erbjuda PCS-tjänster.

Nya utökningar
for mobilt i Kina
Ericssons framgångar med mobilsystem i Kina fortsätter. Från
provinserna
Hebei
och
Guandong inkom i början av december utökningsorder på 190
resp 1.560 miljoner kronor. I
Hebei är det ett system enligt
Tacs-standarden som ska byggas
ut till att täcka 150.000 abonnenter. Guandong-ordern avser både
digitala och analoga system.

AXE-fcorrtrakt i
Sydamerika
Ericssons spanska bolag har stora
framgångar i Sydamerika. Nyligen ti I ldelades bolaget AXE-projekt för 525 miljoner kronor i
Argentina och Chile. Det är de
goda relationerna till Telefonica i
Spanien som ger frukt nu när den
operatören expanderar sin verksamhet i Latinamerika.
De aktuella affärerna omfattar
AXE-system och kraftutrustning,
samt SDH-transportnäLsutrustning.

Bengt Forssberg
Ericssons nye
Marknadsdirektör
Ny Marknadsdirektör i koncernen blir Bengt Forssberg. Inom
koncernledningsfunktion
Marknad har han tidigare ansvarat för Afrika, Mellanöstern
och Asien.
Bengt efterträder Bo Land in.
som nu lämnar posten som
chef för koncernledningsfunktion Marknad. Från årsskiftet
skall han, baserad i Hongkong,
koncentrera sig på uppgiften
att utveckla Ericssons affärer i
Sydostasien och Sulla-havs
området. Han har haft denna
uppgift, vid sidan om arbetet
som
koncernledningsfunktionschef, sedan i höstas.

; Pia Rehnberg,
tel 08719 78 69, memo: LMEPRG
Distribution: tel 08-719 78 69
Layout: Paues Media AB, tel 08665 80 72
Tryck: Adargo, Göteborg, 1995
Aatioamr. For information och bokning,
kontakta Display AB tel 090-13 37 2 1 .

Ericsson Telecom Sverige vässar klorna
Ericsson Telecom Sverige (MMU Telia) består av drygt 400 anställda, som
marknadsför, säljer och installerar systemlösningar samt ger driftstöd för
telekommunikationsnät till Telia AB i Sverige och utomlands. Under 1996
beräknas enheten omsätta 1,5 Mdr.

ETS har totalansvaret för Telia, den ledande teleoperatören i
Sverige, som är en av världens mest avreglerade och progressiva telecommarknader. Den svenska marknaden har under
de senaste sex åren genomgått en dramatisk förändring och
består idag av ett 40-tal inter-/nationella operatörer. Det
betyder att Telia idag inte har råd med missnöjda kunder för
då finns det genast någon annan som kan ta över!
Telia har en klart uttalad strategi att bryta sig in på den
europeiska marknaden via Unisource; ett samarbetsbolag
med de schweiziska, spanska och holländska telecomoperatörerna. För att bättre kunna bemöta den starka förväntning
branschen just nu genomgår, genomför Telia för närvarande
sin förmodligen största interna förändringsprocess någonsin.
För att Telia även framledes skall uppfatta Ericsson som en
självklar leverantör och bästa affärspartner, innebär detta i
sin tur nya spännande utmaningar för oss. Vill du vara med
och arbeta för att vi skall klara detta mål?
Vi behöver förstärka med ett antal duktiga medarbetare
inom marknadsföring, produktledning samt systemprovning
och support. Vi söker marknadsförare och produktledare till
främst produktområderna tele management system, mervärdestjänster, customer services, bredband.
Vi vänder oss till dig som främst har en teknisk gymnasieeller högskoleutbildning och som är mycket sugen på att få
chansen att arbeta direkt med en mycket kompetent och
avancerad kund både hemmavid och utomlands.

Erfarenhet inom något av ovanstående områden är givetvis en merit.
Systemprovning och support är förlagd i Nynäshamn
medan övriga är placerade i Årstadal (T-bana Liljeholmen).
Marknadsföring
Anita Hagelin
Tele M a n a g e m e n t System
08-719 81 72
EXT.EXTATA

Stefan Persson
mervärdestjänster
08-719 62 65
EXT.ETXSTPN

Jan-Erik Källström
C u s t o m e r Services
08-719 91 11
EXT.ETXJKK
Produktledning:
Sven-Bertil Broby
08-719 34 54
EXT.ETXSBB

A n d e r s Eriksson
08-719 89 47
ETX.ETXAER

Systemservice o s u p p o r t
Lars G o l d b e r g
08-719 93 53
ETX.ETXLWG

Din ansökan skickar du senast den 1996-01-12 till Britt Paju
MG/ETX/X/NAR (marknadsföring o produktledning).
Gun-Britt Hellström NY/ETX/X/NAR (systemservices o support).
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FRAMTIDENS BYGGSYSTEM
Något för dig?
Core Unit Basic Technology tillhandahåller komponenter, byggsystem,
konstruktionsstöd och egenskapsverifieringar.
Vi tar fram grundtekniken till systemprodukter.
Enheten för Byggsystem utvecklar och förvaltar en produktportfölj som
spänner över mönsterkortsteknik, kretskortsteknik, byggsattsteknik samt
galvanisk och optisk förbindningsteknik. Vi finns i Kungens Kurva, söder om
Stockholm.
PROJEKTLEDARE BÄRARUTVECKUNG

MEKANIK
KONSTRUKTÖRER

Om arbetet
Vi utför teknikstudier för att
undersöka vad nya tekniker på
marknaden kan erbjuda för
möjligheter.
Vi leder utvecklingen av nya typer
av bärare t ex mönsterkort och
tunnfilmsbärare, så att vi kan
utnyttja de nya komponentteknologier som blir tillgängliga.
Vi arbetar i projekt tillsammans
med specialister inom företaget
samt med externa företag.
Om Dig
Du bör vara civilingenjör, gärna
med materialbakgrund (Fysik,
Kemi, Maskin). Du trivs med att
arbeta i en idéskapande verksamhet med stor teknisk framförhållning.
Kontakta
Tommy Öhman 08-719 30 32

Om arbetet
Vi arbetar med att ta fram
morgondagens byggsätt för bl a
AXE10. Vi använder de senaste
CAD-verktygen för detta arbete.
ARbetet kräver stor kreativitet för
att tillfredsställa de höga krav som
ställs på framtidens byggsätt för
elektronik.
Om Dig
Vi ser gärna att du arbetat i något
CAD-system. Om inte, ser vi till
att du får den kompletterande
utbildning som behövs. Det
viktigaste är att Du känner för att
lära Dig detta snabbt. Du ska ett
utpräglat intresse för att lösa svåra
konstruktionsuppgifter och vara
kreativ. Du bör vara civil- eller
gymnasieingenjör med erfarenhet
från konstruktion av mekanik.
Kontakta
Per Roland Lööw 08-719 4680
Gunnar Malmberg 08-719 1768

OPTISKA LÄNKAR

ELEKTRISKA LÄNKAR

Om arbetet
Arbetet innebär att driva fram nya
produkter eller varianter av
produkter i samarbete med kunder
och leverantörer. Ansvara för
kravspecifikationer för optiska
länkar och ha konstruktionsansvar
för en eller flera produktfamiljer.
Du kommer att arbeta i ett
dynamiskt område med mycket
kontakter både inom och utanför
koncernen, med såväl kunder som
leverantörer. Du kommer bl a att
arbeta intensivt tillsammans med
andra optoenheter inom Ericsson.
Om Dig
Vi söker Dig som är mellaningenjör/civilingenjör eller
motsvarande med el/telebakgrund.
Det är en merit om Du har några
års erfarenhet av opto och har ett
viss systemkunnade.
Kontakta
Camilla Ericsson 08-719 6246
Tony Jönsson 08-719 4195

Om arbetet
Arbetet innebär att driva fram nya
produkter eller varianter av
produkter i samarbete med kunder
och leverantörer. Ansvara för
kravspecifikationer för elektriska
länkar och ha konstruktionsansvar
för en eller flera produktfamiljer.
Du kommer att arbeta i ett
dynamiskt område med mycket
kontakter både inom och utanför
koncernen, med såväl kunder som
leverantörer.
Om Dig
Vi söker Dig som är mellaningenjör/civilingenjör eller
motsvarande med el/telebakgrund.
Det är en merit om Du har några
års erfarenhet av el- eller
mekanikkonstruktion.
Kontakta
Camilla Ericsson 08-719 6246

Personliga egenskaper
Vi söker personer som uttrycker sig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Personliga
egenskaper som vi värdesätter högt är förmåga att arbeta i team, ha helhetssyn samt att vara
drivande och utåtriktad.

TEKNIK
FRAMFÖRHÅLLNING
Om arbetet
Du kommer att arbeta med teknik
framförhållning inom området
Optisk och galvanisk förbindningsteknik. Du kommer att ha
täta kontakter med våra kunder
och leverantörer.
Om Dig
Du bör vara civilingenjör med
el/tele bakgrund. Det är en merit
om Du har erfarenhet av el- eller
mekanikkonstruktion samt
kunskap om telesystem.
Kontakta
Camilla Ericsson 08-719 6246
Tony Jönsson 08-719 4195

Är Du intresserad?
Sänd Din ansökan, med angivande av vilken tjänst Du söker, till:
Ericsson Telecom AB
Att. KK/ETX/U, Monica Kängström, 126 25 Stockholm

Kontakten nr 20 1995

5

På marsch för jobben
Det var ett tyst och fruset demonstrationståg som vandrade
från Humlegården genom
Stockholms finansdistrikt mot
Mynttorget utanför Sveriges
Riksdag den 6 december.
Facklorna brann och värmde Ilt e i den råkalla kylan, men
många demonstranter hade
stannat hemma.
- Vi är väl knappt sjuttio personer, sa Jan
Hedlund, ordförande för metallklubben på
Hägerstensfariken och en av arrangörerna
av denna marsch för "Arbete och Rättvisa". Vi hade hoppats på några hundra.
Vintermörkret hade lagt sig över ett julpyntat Stockholm när verkstadsklubben
på Hägerstensfabriken startade sin
marsch. Folk på väg hem från jobbet stannade och läste på demonstrantemas handskrivna skyltar: "Var är våran trygghet?",
"Stoppa utförsäljningen av Ericsson",
"Var finns arbetarregeringen?", "Vatten
och bröd - vår framtid!". Någon ropade
"Stå på er!", men de flesta hastade vidare
till julhandeln.
Vid Mynttorget stannade tåget framför
riksdagshuset. Jan Hedlund tog till orda.
- Kamrater - meddemonstranter. För
två år sedan samlades en demonstration på
samma plats där vi står nu. Det var i protest mot att regeringen ville sänka arbetslöshetsersättningen till 80 procent. Vi har
bytt regering sedan dess, men tydligen inte politik.
Talet var i till stora delar en kritik av
landets regering, av regeringens politik för
arbetslösa och av en regionalpolitik som
enligt talaren utarmar Stockholm på industriarbetsplatser.
Ericsson fick kritik
Men även Ericsson fick kritik av demonstranterna.
- Ericsson följer nu en väg som många
storkoncerner redan traskar. Att sälja ut
och låta andra ta över en allt större del av
produktionen. Varför? Framför allt så

Sjuttio personer gick i demonstrationståget frän Humlegarden till Sveriges Riksdag. Det var en marsch för "Arbete och Rättvisa" och riktade sig dels mot Ericssons planer att sälja Hägerstensfabriken och dels mot regeringens arbetsmarknadspolitik.

slipper man ta ett långsiktigt ansvar för de
anställda. Från dag till annan kan man ändra sin beställning och det blir legofirman
som får ta konsekvenserna: jobba dygnet
om, avskeda eller i värsta fall gå i konkurs.
Man kan också spela ut legoleverantörerna mot varandra - inte bara i Sverige utan
också i andra länder - och uttnyttja det för
tillfället lägsta löneläget eller den förmånligaste valutakursen.
- Styckar man fabriken för utförsäljning
så tror vi att bara de lönsammaste, bäst utrustade och lagom stora delarna är säljbara. Har vi rätt så betyder det att 100-tals arbetare blir avskedade.
Förstår oron
- Jag har all förståelse för att människor

känner oro för hur framtiden ska se ut, säger Lars Wiklund, personalchef på Ericsson Telecom. Men vi kommer att vara beroende av att få säkra leveranser och även
om vi arbetar med externa leverantörer
måste vi arbeta med långsiktighet och
framförhållning.
- Ja, självklart förstår vi den oro som
medarbetarna känner inför den industriella omstrukturering som ligger framför
oss. Men den är nödvändig för att vi ska
kunna behålla och stärka vår konkurrenskraft, säger Rolf Nordström, ansvarig för
affärsområde Publik telekommunikations
produktion, BX Production Operations.
- Och i förändringen ligger också möjligheter. Genom att knyta delar av den
verksamhet som inte är kärnverksamhet

till nya industriella partners, kan både nya
marknads- och sysselsättningsmöjligheter
skapas. Vi arbetar för att finna bra lösningar för de områden som ska säljas ut
och vi tar hänsyn till medarbetarnas intressen så långt möjligt.
Få stannade
Få stannade och lyssnade på talet, inte ens
riksdagsman Reynoldh Furustrand (s) som
skulle ta emot demonstranternas manifest
var där. Facklorna hade brunnit ner när
han tio minuter för sent kom nerskyndande, solbränd och välfriserad. Han tog emot
manifestet, skyllde på borgarna och försvann tillbaka in i riksdagshuset.
Isabel Werner
Foto: Kurt Johansson

Projektet som sparar upp god kvalitet
- VI ska identifiera och
sprida kunskap om de bästa sätten att driva verksamheter pä, säger Silvano Beghetti, Vice President för Ericsson-koncernen med ansvar för TQM.
Han talar om Seven
Tracks, ett projekt för att
g e inspiration och uppmuntra till kommunikation
om Best Practise.
1994 tog Anders Igel, som då
var koncernens tekniske direktör, initiativet till ett projekt som
kallas Seven Tracks. Syftet med
projektet var driva kontinuerliga
förbättringar inom koncernen
genom att olika bolag och enheter lär av varandra.
Seven Tracks står för de sju
verksamhetsfält som bygger upp
Ericssons verksamhet: affärsstrategier, marknad och kundrelationer, utvecklingstid (TTM),
leveranstid (TTC), administration, formella regler (lagar, policy-dokument och avtal, till exempel) och personalfrågor.
Fram till hösten 1995 har

mycket av arbetet bestått av att
definiera dessa sju verksamhetsfält och att utse team som ska ta
fram exempel på bästa sättet att
driva en viss verksamhet, så kallad Best Practise. Under 199596 ska fyra verksamhetsfält fungera som pilotprojekt. För två av
dessa verksamhetsfält är teamen
är klara och har satt igång sin
verksamhet.
Spanien är igång
Längst har det team kommit
som har hand om Best Practise
inom TTC-området. Detta team
leds av Raimo Lindgren (VD för
Ericsson i Spanien), och de hade sitt första möte i Madrid i
september. De har börjat söka
Best Practise inom sitt område,
och ett första exempel finns redan presenterat på WWW.
Det andra teamet som är klart
är det som har hand om området
Marknad och kundrelationer.
Teamet leds av Kaj Juul-Pedersen (ansvarig för den funktion
inom affärsområde Publik Telekommunikation som ägnar sig åt

Den 5 december hade det team som ansvarar för så kallad Best Practise inom området Marknad och kundrelationer sitt första möte i Stockholm. - Det här var var Kick-off. Vid den stora TQM-konferensen, sommaren 1996, ska vi presentera reslutaten av pilotprojekten, säger Kaj Juul-Pedersen, teamledare. Från vänster Jan Edhall, Ericsson i England; Tomas Hillås, Ericsson i Japan; Elof Eriksson, Telefonaktiebolaget LM
Ericsson; Seppo Ruotsalainen, Ericsson i Finland; Kaj Juul-Pedersen, Ericsson Telecom; Göran Pagels-Fick,
Ericsson Telecom; Colin O'Reilly, Ericsson i Australien.
Foto: Kurt Johansson

strategi och marknad), och de
hade sitt första möte i Stockholm i december.
- Detta möt var vårt startskott.
Vi strukturerade vårt arbete, och
diskuterade definitionen av vårt
verksamhetsfält. Nu ska vi ut i
världen och börja intervjua för

att kunna presentera Best
Practise inom vårt område före
sommaren, säger Kaj Juul-Pedersen.
- Vi ska kontinuerligt presentera våra resultat på WWW, för
att koncernens medarbetare
snabbt ska kunna ta del av vad

Best Pracitse är inom ett visst
område, säger Silvano Beghetti.
För mer information om projektet och om Best Practise inom olika områden, gå till World
Wide Web (WWW), adress:
HTTP: // lmeq.lme.ericsson.se /.
Isabel Werner

MED EN ESD-SKYDDAD RS485-KRETS
BEHÖVER DU INGEN DYR TRANSZORB!
ESD-skydd på ±15kV med en RS485-krets på +5V!
Maxims robusta MAX481E-MAX491E och MAX1487E är de första RS485-kretsar
(bipolära och CMOS) som konstruerats att klara ESD-stötar på ±15kV utan att låsa.

INGA YTTRE KOMPONENTER BEHÖVS!
MAXIMS SÄTT

DET DYRA SATTET

ELLER

Den nya ESD-strukturen iMAX491E skyddar sändarutgången och mottaga/ingångarna till ± 15kV så att du
inte behöver de dyra TransZorbs ™ som krävs för den
omoderna 75180.

Här kan du välja rätt RS485-krets med ESD-skydd på ±15kV för din applikation!
Krets

MAX481E
MAX483E
MAX485E
MAX487E
MAX488E
MAX489E
MAX490E
MAX491E
MAX1487E

Antal
Tx/Rx

ESD
-skydd

Låsningsfri

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

±15kV

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

±15kV
±15kV
±15kV
±15kV
±15kV
±15kV
±15kV
±15kV

Full/Halv
duplex

Antal
Tx/Rx
på bussen

Industristandard
för benlayout

Pris*
(USD)

2.5

Halv

75176

1.50

0.25

Halv

2.5

Harv
Halv

75176
75176

1.50
1.50

0.25

75176

0.25

Full

0.25

Full
Full

32
32
32
128
32
32
32
32
128

75180

1.50
1.50
1.50

75179

1.50

75180

1.50
1.50

Garanterad
datahastighet
(Mbps)

2.5
2.5
2.5

Full
Halv

75179

75176

Prisindikation 10OO-tal, FOB USA

GRATIS! Interface Design Guide - inom 24 timmar!
Innehåller datablad och kort för gratisprover.
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Service närhelst
kunden kallar
Ett nytt supportnät med expertcentra i Dallas,
Holland och Australien prövas nu för att garantera lokalbolag och kunder hög service dygnet
runt. När kontoret i Holland slutar för dagen
tar Dallas över osv. Kunden har bara ett telenummer att komma ihåg och behöver aldrig bekymra sig över vem han
kopplas till.
- Vi har just avslutat en tremånaders försöksperiod och vi vet nu
att systemet fungerar, säger
Karin Hamberg, som svarar för
implementeringen av projektet.
Man valde att begränsa försöket till ett fåtal produkter och sex
lokalbolag, två per GRC-central,
dvs Global Response Centers. De
inblandade bolagen har varit
engelska ETL och holländska
ETM, amerikanska EUS och
mexikanska TIM samt PEM i
Malaysia och australiska EPA.
Tar över jouren
GRC kan beskrivas som en decentraliserad/centraliserad supportorganisation som tar över
den jourstyrka som funnits i
Stockholm. Varje central är nu
bemannad med 5-6 erfarna "troubleshooters", men i praktiken
skulle organisationen kunna vara
helt decentraliserad. Även om
det säkert krävs någon form av
fysisk samling, man byter aldrig
erfarenheter eller tipsar varandra
så bra som när man arbetar tillsammans. Därför sitter också experterna i öppna landskap.
Med tiden kommer GRC att ha
fullt IT-stöd, multimedia, databaser för felsökning och kommunikation mellan alla enheter. Bland
annat för att sprida information
om kända fel, för att kunna återanvända lösningar och för att se
till att ett problem hamnar på rätt
bord. Och för att spara tid och
hinna utveckla kundrelationer.
Rätt folk på plats
Det är viktigt att GRC bemannas
med rätt folk. En metod är att
man låter experter inom t ex utvecklingsprojekt lånas ut till
GRC och tvärtom.
Med rotation och ömsesidigt
utbyte kan man bygga upp ett bra
kontaktnät, något som sannolikt
kommer att vara avgörande för
implementeringen av tjänsten.
Det är också önskvärt att få med
designpersonal och folk som arbetar med nya tjänster och systemutgåvor eftersom det är där
som hjälpbehovet kommer att
vara störst. AXE 10-kunnandet
är redan idag rätt stort ute på lokalbolagen.
GRC kräver också tillgång till
testanläggningar. "Remote" användning (på distans) kommer
att vara viktigast, men man kommer också att använda värdbolagets fysiska anläggningar.
- Tanken är att lokalbolagen
ska betala för våra tjänster, säger

Färre
konsulter
inom Radio
I samband med att
Ellemtel omstrukturerades blev de flesta av företagets konsulter uppsagda. Inom affärsområde Radiokommunikation
arbetar idag ett mycket
stort antal konsulter
framför allt inom teknik.
Finns det planer på att säga upp
dessa? Kontakten har frågart
Lars Åkeson, personaldirektör
på Radiokommunikation.
- Redan i början av året började vi skära ned antalet konsulter genom att anställa egen
personal. Under nästa år
kommer vi att arbeta ännu
hårdare med detta. Det är
viktigt att vi säkerställer att
den kompetens som våra konsulter har stannar inom företaget. På olika sätt kommer vi att
föra över konsulternas kunskap
till våra egna anställda.
* Finns det planer på att erbjuda konsulterna anställning?
- Våra konsulter gör ett bra
jobb och har den kompetens
vi behöver. Vi vill naturligtvis
gärna anställa dem och i vissa
fall sker det också men det är
beroende av de konsultavtal
som vi har. Fr o m 1996 kommer eventuella konsulter, som
vi hyr in, att bli intervjuade och
tas referenser på, dvs hanteras
på samma sätt som när vi anställer.
* De personer som blev övertaliga då Ellemtel omorganiserades kommer de att ersätta konsulterna?
- Det är först och främst inom
R&D, forskning och utveckling
som vi ska ersätta konsulterna
och därför är det lyckligt att vi
kan erbjuda personal från
Ellemtel tjänster inom Radiokommunikation. Det räcker
dock inte eftersom vårt behov
är större för att klara expansionen och för att ersätta konsulter.
* Hur kommer detta att påverka konsultbolagen?
- Eftersom antalet konsulter
som ska ersättas tillsammans
med Ellemtels, är mer än 500
så kan det naturligtvis påverka
arbetsmarknaden för konsulter
i Stockholmsregionen negativt.
Gunilla Tamm

Karin Hamv
berg. Det ska ^ B
alltså vara billi- ^ H
gare än om de gör ^ ^
saken själva.
GRC är ju per defini~"^
tion gränslöst och därför lämpat
för att ta hand om globala operatörer liksom att sälja tjänster till
operatörer som inte har möjlighet att bygga upp egen kompetens.
Idag är GRC huvudsakligen inriktat på AXE 1 O-frågor (kontrollsystemet APZ och IOG).
Under 1996 kommer detta utvecklas till att gälla all AXE 10.
Sedan finns inget som hindrar att
centralerna växer för att i samarbete med andra affärsområden
klara av t ex mobiltelefonifrågor
som ju är intimt förbundna med
AXE. Ett samarbete med Radio
är redan på gång.
Kräver omställning
- Jag tror att det kan bli bra, men
det kommer att kräva en viss omställning, säger Peter Öhrström
som arbetat i femton år med support och under försöket tillbringat en månad i Holland.
Den stora vinsten skulle bli när
GRC fungerar som interfacet
mellan design och fältsupport.
När GRC har byggt upp kontaktnät mot design ska GRC kunna se
till att design får all information
som behövs för att problemen
ska kunna lösas snabbt och effektivt.
Peter Öhrström berättar också
att många frågor går att lösa på
distans, ja till och med att den
som frågar ofta kommer på lösningen själv när han tvingas att
strukturera problemet.
Lars Cederquist
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Miljövänliga förpackningar i USA

Projektledaren Karin Hamberg tillsammans med cheferna för de tre supportcentralema i det globala GRC-nätet; Peter Dicksson i Dallas, USA,
Andreas Luiga, Melbourne. Australien och Dave Eales, Rijen, Holland.
Foto: Peter Nordahl

• Redan för ett år sedam startade Ericsson i Lynchburg i USA
att tillverka miljövänliga förpackningar till mobiltelefonerna. Den amerikanska förpackningen baseras på att återvunnet
papper ska återvinnas. Det är det
förpackningstänkandet som nu
Ericsson i Kumlafabriken och
Lynchburg bygger vidare på.
Den nya förpackningen är av
fiberpapp och är lättare att återvinna. Den sparar utrymme genom att de tomma förpackningarna kan staplas på varandra.

r

Network Management är ett
t«M
oberoende och fristående
foretag med 12 anställda. Vi är
helt specialiserade på
datakommunikation, och
bedriver både konsultverksamhet
och utbildning.
Utbildningsverksamheten
omfattar schemalagda och
företagsinterna kurser i
datakommunikation.
Network Management har i sin
utbildningsverksamhet fått de
bästa vitsord. Hög kompetens
och bra pedagogik är
kännetecknet!

KNetwork

kurser
i datakommunikation
och nätverk.
Våren 1996

MANAGEMENT

4

!

I
I

I vårt kurscenter på Maria
Bangata i centrala Stockholm
använder vi den senaste och
effektivaste nätverkstekniken,
bl a bör nämnas att vi har en
1 Mbit/s anslutning till Internet.
Vår förhoppning är att kunna
erbjuda Dig de rätta kurserna
för Din professionella
utveckling.
Välkommen!
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skicka vårens kurskatalog till:
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.Fax.
_e-post.
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ETT LYCKAT
£AT LYFT
Klockan 10.42 på tisdagen den
28 november for MAXUS 2 iväg
efter en lyckad uppskjutning
från raketbasen Esrange utanför Kiruna. Efter några upprepade försök, då nedräkningen
stoppades vid tre tillfällen,
dundrade den äntligen ut i en
kall och klarblå himmel för att
med sin nyttolast uppnå tyngdlöshet.
Ett stilla lugn låg över Esrange när vi kom
ut den tisdagsmorgonen, då temperaturen
hade krypit ner till säsongens lägsta på -36
grader. Kvällen innan såg vi kring tiotiden
ett helt fantastiskt norrsken i ett ljusgrönt
skimmer som under cirka 20 minuter vandrade över halva himlasfären. Teamet,
som arbetade med förberedelserna för
uppskjutningen, hade startat redan vid tretiden på natten med mål en planerad uppskjutning kl 09.30, alltså sex timmar senare. I detta team ingick Torbjörn Forsell
och Anne-Marie Vösu från Saab Ericsson
Space i Linköping.
MAXUS 2 har åtta experiment som alla
finansieras genom ESA - "European
Space Agency". Experimenten berör flytande vätskors beteende, cellbiologi och
cancercellers utveckling samt elektriska
fälts inflytande på vissa biologiska företeelser. Detta studeras i tyngdlöshet. Forskarna kommer från Belgien, Frankrike,
Tyskland och Schweiz.
Pressfolk från tidningar, radio och TVstationer hänvisades, efter samling utanför
grindarna några kilometer bort, till radarberget två kilometer från uppskjutningsplatsen. Ingen person släpptes enligt säkerhetsbestämmelserna in på området en timma före uppskjutningen. På radarberget
packades kameror och annan utrustning
upp och var och en intog position för att på
bästa sätt fånga ögonblicket när Esrange
sände iväg Sveriges hittills största raket.

Klart för uppskjutning
Rakt nedanför oss blinkade radarmastens
lampor i rött sken och snett bredvid stod
nu, utanför det tidigare skyddande uppskjutningshuset, den 16 meter höga raketen MAXUS 2 i väntan på att startknappen
skulle tryckas ned. När klockan nu närmade sig halv tio hade morgonens mörker
övergått till en klarblå himmel med ett rosa skimmer.
Nu kom första beskedet, det blir inte
förrän tio i tio hördes det bland folkmängden, det var någon del i kommunikationssystemet som inte visade grön lampa och
nedräkningen hade stoppats. Vi tog av oss
vargskinnsmössorna, gick in i värmen och
fick en ny kopp kaffe. Nedräkningen startade om och en stund senare stod vi på
bergskanten igen, ett 50-tal personer, med
kalla näsor och solglasögon, då ljusskenet
från den brinnande motorn innehåller för
ögat skadligt ljus.
"One minute to launch", ekade det
plötsligt ut i högtalarsystemet. 30 sekunder senare meddelades det att nedräkningen ånyo hade stoppats. Vi fick höra att det
befarades att några samer på snöskoter,
som bedrev renskiljning, hade kommit i
närheten av den planerade nedslagsplatsen. På grund av säkerhetsrisker meddelas
befolkningen inom skjutfältssektorn i god
tid var man skall undvika att befinna sig
vid viss tidpunkt, men det är inte alltid
som rymdforskning och rennäring går i
samma fas. Jan Englund, som är chef på
Esrange, berättade för oss att man fick
kontakt med samerna nästan direkt och

MAXUS 2 steg mot skyn dan 2 8 november
klockan 1 0 . 4 2 I a t t vindstilla vinterlandskap.

nedräkningen startade om. Medan vi väntade, berättade Alf Wikström, som var vår
värd under besöket på Esrange, en episod
från en tidigare uppskjutning av forskningsexperiment. Bland de mest minnesvärda händelserna torde vara tyngdlöshetsexperimentet med grodorna för några
år sedan. Grodorna, som skulle fås att para
sig i rymden i tyngdlöshet, lyckades fly
natten före uppresan och forskarna fick jaga runt inne i Esrange's laboratoriebyggnad fram till tvåtiden på natten för att få
ihop dem i tid före startskottet. Man hade
då hållit grodorna separerade i veckor och
givit dem viss hormonbehandling för att
säkerställa experimentets framgång under
de sex minuterna i tyngdlöshet. Efter denna berättelse om grundforskningens vedermödor fick vi nu ytterligare ett stopp
cirka en halv minut före start.

Mer spännande
Vi tog än en gång av oss solglasögonen
och gick in i värmen i radarstationen. Det
blev mer och mer spännande för varje
gång. När raketen står ute i kylan en längre tid är detta olämpligt, både för de vetenskapliga försöken och för den tio ton stora
krutladdningen i raketmotom. Tänk om
uppskjutningen inställs! Men tanken avlivades fort av personalen nere i Esrange
huvudbyggnad och nedräkningen startade
om. Det var den tredje MAXUS:en som
stod på startplattan. Den första havererade
redan vid start och tvåan, som numrerades
om till MAXUS IB, gick lyckosamt till
väders för två år sedan.
Vi gick ut och ställde oss för fjärde
gången och en omgående tystnad spreds

MAXUS 2 pä startplattan p å Esrange i Kiruna.

på radarberget i Esrange-området. "Five,
four, three, two, one
". Klockan var nu
10.42 och starka strålar sprutade ut under
MAXUS 2, som lätt vibrerade innan den
lyfte spikrakt upp i skyn. Här stiger 70
miljoner upp mot den vackra morgonhimlen! Under sig lämnade raketen vackra
rökringar som lade sig i olika inversionslager i det vindstilla vinterlandskapet.

Ner mot marken
Efter 63 sekunder var krutet utbrunnet och
raketen hade då en hastighet av ca fyra km
i sekunden. Raketmotom avskiljdes och
nyttolasten på ett ton nådde en höjd av 706
kilometer.
Nyttolasten med de olika vetenskapliga
experimenten befann sig under tolv minu-

DETTA ÄR SAAB ERICSSON SPACE
Saab Ericsson Space AB bildades 1992 genom en sammanslagning av Saab Space
AB och rymdverksamheten vid Ericsson
Microwave Systems. Båda bolagen har sedan tid®; 1960-tai arbetat med rymdteknik.Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
Fakturering 1994: 312 miljoner kronor,
varav 95 procent på export.
Antal anstålida: Cirka 400, varav cirka
hälften ar civilingenjörer eller teknologie
doktorer.

Verkstållande direktör. Ivan Öfverholm
Produkten
• Datorer för satelliter och bårraketer.
• Datahanteringssystem för satelliter.
• Antennsystem för satelliter.
• Mikrovågselektronik
• Styr- och separationssystem till söndra
keter bårraketer.
Därutöver har företaget kompetens att utveckla och bygga kompletta småsateliiter.

ter i tyngdlöst tillstånd och svävade därefter ner mot marken i fallskärm.
Nyttolasten tog mark ca 3500 meter från
den nominella nedslagspunkten efter att
ha varit på över 700 kilometers höjd, styrd
av styrsystemet leverat av Saab Ericsson
Space. Nedslagsplatsen definierades av
Esrange kontrolltekniker till, 68 grader 33
minuter nord och 20 grader 45 minuter öst.
När nyttolasten tog mark var man via
helikopter på plats och tog direkt ut vissa
känsliga experiment, som packades in i
värmeväskor och flögs tillbaka till forskarna på Esrange. Inom en timma var hela
nyttolasten åter på Esrange och forskarna
kunde nu försätta sitt arbete. På den efterföljande presskonferensen sade projektledare Franke från DASA-Bremen att så
långt man visste hade alla åtta experimenten fungerat planenligt..
Inne i byggnaden bredvid uppskjutningsrampen rådde full aktivitet. För forskarnas del fortsatte arbetet i timmar och
kanske i flera år framöver med de data
man erhållit. Personalen på Esrange kunde
däremot andas ut och städa upp. Men bara
för ett tag, flera uppskjutningar väntar och
speciellt när denna tisdag blev så lyckad.
Nästa MAXUS-uppskjutning är planerad
till hösten 1997.
Claes Berlin
Kvalitetschef, Saab Ericsson Space

Vikänner Ericsson
- det kan du ha stor nytta av

TCMs framgångar bygger på samarbete med två ledande datortillverkare.
Men det räcker inte att ha bra leverantörer bakom ryggen. TCM är ett stabilt
kunskapsföretag. Vi kan våra produkter väl och känner till Ericssons behov.
Vi har, efter mångårigt samarbete, goda kunskaper både på bredden och
djupet om Ericsson. Vi vet till exempel att Ericsson, precis som vi, ställer
leveranssäkerheten i högsätet.
Med tackföråret som gått önskar vi God Jul ock Gott Nytt År. Vi är inte längre
bort än närmaste telefon eller fax. Naturligtvis har vi öppet även i mellandagarna.

HAMMARBACKEN 12 • BOX 764 • 191 27 SOLLENTUNA • TFN VX: 08-92 88 00
FAX: 08-9284 00 • SERVICE: 08-920320 • INTERNET: info@tcm.se
Tidningen Kontakten förändrar sin annonspolicy. Därför kan TCM ^BW
fortsättningen inte annonsera där. Du kan ändå få pris- och
produktinformation, inbjudningar till seminarier, specialerbjudan•
den från TCM och kundtidningen TCM NEWS direkttilldig.
Fyll i kupongen och posta eller faxa den till TCM på 08-92 84 00.
Namn,
Adress_
Telefon.

Fax

Önskemål/synpunkter.

Signal System No.7
Ericsson Infocom Consultants AB

Produkterna finns tillgängliga eller är

utvecklar och marknadsför programvara,

planerade för de flesta standard dator-

maskinvara och lösningar för Signal

plattformar som Sun, IBM, PC, HP, Force

System N0.7.

och Bull - och kan enkelt flyttas till

Protokollen är utvecklade enligt
standards i Europa — ITU, USA - ANSI och
Japan - TTC med applikationsprotokoll

andra icke standardplattformar.
Lösningarna srräcker sig från små PC
gateways till stora feltoleranta system.

för röst, data och Ericsson system.
Vill du veta mer? Jaga fatt på:
Produkterna är avsedda för:

Jörgen Tränk, Product Manager

• "voice mail" och "voice processing"

telefon 054-29 42 18, fax 054-29 40 01

• texrkommunikation i mobila nät

memo: EIN.EINJOTR

• konnektivitetslösningar

Gunnar Sjöberg, Sales Ericsson

• iN-nät.

telefon 08-719 93 6 1 , fax 08-719 93 16
memo: EIN.EINGUSJ

Utöver dessa produkter erbjuder vi även

eller

tjänster som:

Matti Drisin, Marketing and Sales

• utveckling av kundspecifika lösningar

Manager, telefon 08-719 84 29

och nationella anpassningar

fax 08-719 93 16, memo: EIN.EINMADR

• interoperabilitetstester och
integration med andra nät

VALTHORNET har använts som orkesterinstrument sedan sluta av 1600-talet. Ursprungligen härstammar dit från jakthornet — ett instrument som utvecklades i ett enda syfte: Att effektivisera jakten
genom tydlig kommunikation mellan jägarna.
SIGNALSYSTEM N0.7 utvecklades under 197'O-talet föratt sätta upp och avsluta samtali digitala
telecomnat. Idag används det för att tillföra intelligens, mobilitet och konnektivttet för användarna.

• support och underhåll

Ericsson Infocom Consultants AB

• expert konsulting

Box 1038, 651 15 Karlstad

• samt utbildning.

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

ERICSSON
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Två telefoner blir en
Som enda telekomleverantör
kunde Ericsson på Telecom '95
i Geneve visa upp en fungerande terminal för såväl GSM- som
Dect-standard. Intresset för
denna av affärsområde Företagskommunikation och Nät initierade produkt är inte att ta
miste pä. Telia har redan beställt 5 000 telefoner för en
stort upplagd marknadstest.
Det rör sig alltså om en telefon som i en
och samma produkt förenar Freeset och en
vanlig mobiltelefon. Det talas redan om
nya beställningar från Telia. På Telecom
'95 visade flera andra operatörer stort in-

Här är trion
som sammanfogat GSM
och Freeset
tresse. I början av 19% kommer de första
leveranserna att ske efter ett utvecklingsarbete som bokstavligen skett på nolltid
och i bästa samförstånd mellan de tre affärsområdena
Företagskommunikation
och Nät, Radiokommunikation och Mikrovågssystem.

Skolexempel
Produktutvecklingen har skett vid Ericsson Microwave Systems AB i Kista, där
tre unga civilingenjörer med liv och lust
tog itu med uppgiften - ett skolexempel
på hur entusiastiska medarbetare i en obyråkratisk projektform snabbt kan nå resultat.
Daniel Nilsson (teknisk fysik), Bo
Granqvist (data) och Patrik Dai Jävad
(elektro) deltog i en förstudie av projektet
i december 1994. Tidsramarna var smala.
Målet var att ha en färdig produkt till
Telecom '95. De tre håller till i ett litet
rum i Kista som är fyllt av komponenter,
verktyg, lödkolvar, mikroskop, konstruktionsritningar på väggarna och mer eller
mindre färdiga apparater.

Mycket övertid
Att det blev dessa tre som fick uppdraget
är alls ingen tillfällighet. Enheten inom
vilken de jobbar har redan tidigare utmärkt
sig vid utvecklingen av "StaffTalk" - ett
militärt flyttbart trådlöst telefonsystem utvecklat med produkter från affärsenheterna BusinessPfaone i Österrike och Business Mobile Networks (Dect) i Nederländerna. Båda dessa enheter ingår i affärsområde Företagskommunikation och
Nät

I det här rammat I Kista skapades den nya terminalen för GSM/Dect. Be
Daniel Nilsson och Patrik Dai Jävad i full aktion. Den
kombinerade telefonen har tva antenner. Taltiden i OSM läge är 1,4 timmar med 18 timmars vantläge. I DectHage gäller 11 timmars taltid
och 40 timmars vantläge.
Foto: Thord Andersson

Arbetstiden i det lilla projektlabbet är
flexibel.
- Vi jobbar minst 9-10 timmar per dag,
berättar Daniel Nilsson. Som mest har vi
varit uppe i 95 timmar i veckan. När man
är inne i ett avgörande moment måste man
jobba klart innan man kan gå hem.
- Man vet vad man gör i en så liten
grupp som vår. Vi har överblick av hela
projektet, kommenterar Bo Granqvist.
Under arbetets gång har man
ibland naturligtvis stött på
svårigheter av
olika slag.
/
Mekanik
och elektronik skall förenas
till en bra lösning,
vilket inte alltid är så
enkelt Mikrolödning
under mikroskop är till
exempel fascinerande
att studera. Att få de
två standarderna GSM
och Dect att samverka
är givetvis den springande punkten.
Man har utgått från en
vanlig GSM-telefon.
Kroppen har förstorats

genom att man lagt till ett mellanstycke av
fräst aluminium. GSM-kortet är helt oförändrat. Kravet var redan från början att så
långt som möjligt använda standardkomponenter.

Tvä antenner
Från Dect/Freeset har man utgått från
grundkonstruktionen och tagit fram ett något modifierat kort, varefter man sytt ihop
det hela mekaniskt och elektroniskt till en
ny produkt.
Ett utmärkande drag är att den
kombinerade telefonen har två
antenner. I en redan planerad ny generation skall
det dock bara bli en.
295 gram väger skapelsen som nar
det gäller
handhavande
fullt ut
har
GSM-apparaterna
som förebild.
Så här tunge• det: När man är
ute på fältet, det

vill säga i GSM-miljö, fungerar kombitelefonen som en helt vanlig mobiltelefon.
När man kommer in i och blir kvar inom
en företagsmiljö där det finns basstationer
för Dect kopplar telefonen automatiskt om
sig för denna miljö. Ett pågående GSMsamtal förblir sådant tills det avslutas även
sedan man kommit in i Dect-miljön.
När man sedan ringer på nytt sker det
automatiskt över Dect-systemet. Lämnar
man Dect-miljön kopplas apparaten automatiskt tillbaka till GSM, dock ej under
pågående samtal. Ett pågående Dect-samtal bryts om man lämnar Dect-miljön.
I en framtid kommer man dock att klara
av automatisk växling till olika miljöer under pågående samtal, menar de entusiastiska ingenjörerna i utvecklingsgruppen vid
Ericsson Microwave Systems.

Spännande start
Snart kommer de första 50 kombitelefonerna att bli klara vid Ericssons fabrik i
Borås. Det är sedan meningen att den fortsatta produktionen skall ske där. Någon
gång under första kvartalet 19% kommer
Telia att få sin leverans, varefter den stora
marknadstesten sätter igång. Det skall vi
följa med stort intresse.

Thord Andersson
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Förbluffande lätt

Skärmbilden visar Ludvikaomradet med inzoomade kartor där man beräknar länkstråk och överst t v ses stiäkets markprotll. Nere till vänster
är ett s k sikttäckningsdiagram som används for att leta lämpliga platser för sändare. De omarkerade partierna visar var det är bra täckning.

Radionätplanering har alltid varit komplicerat, men
med Ericssons PC-baserrade RAPS-system, som nu
lanseras i en ny version, kan man på en vecka lära
sig att planera rätt avancerade radionät.
Den nya versionen klarar också att beräkna både
radiotäckning för rundstrålande antenner och stråk
för radiolänkar.
- Man brukar känna igen nätplanerare på att de har dåliga byxknän eftersom de kryper omkring på stora kartor på golvet,
säger Dan Haglund, som arbetar
med RAPS, dvs Radio Planning
System, ett planeringssystem för
radionät.
- Men den tiden är snart förbi.
Med vårt nya system finns alla
kartor inlästa i datorn, du kan rulla kartan åt olika håll, zooma in
på detaljer, lägga in radiosändare, se hinder, flytta stationerna
osv.

Radionäten växer
De nya telenäten använder sig
i allt högre grad av radio för att
snabbt nå ut till ett stort antal
abonnenter. Det kan gälla mobiltelefoni, sk persontelefoni, "fixed cellular" (mobiltelefoninät för
fast telefoni), eller "Radio in the
Local Loop" (RLL) där man i det
lokala nätet ersätter koppartråden med radio.
Gemensamt för radionäten är
att de i takt med ökat antal användare får allt fler radiobasstationer samtidigt som cellerna blir
allt mindre.

Transmission
Fokus glider därför i många fall
mot transmissionen inom nätet,
förbindelsen mellan växlar och
basstationer etc. Att binda ihop
de alltmer komplicerade näten
med radiolänkar, att se var länkarna optimalt bör placeras så att
signalerna går fram och att de inte störs av hinder i naturen (eller
av varandra för den delen).
För detta, liksom för radiotäckning, krävs ett smidigt simulatorsystem. Ett sådant system är
RAPS, Radio Planning System,
som bygger på teknik för beräkning av radiovågors utbredning.
En teknik som ursprungligen
togs fram för militära ändamål,
för drygt 20 år sen.

Nytt PCsystem gör
det enkelt
att planera
radionät
RAPS är lämpligt för alla radiosystem där man samtidigt använder flera frekvenser, som
truppradio, radarsiter, mobiltelefoni, landmobilradio mm.

Kraftfull PC
Utrustningen som behövs i nya
versionen RAPS 3.0 är en kraftfull PC med windows, bra skärm
och hög lagringskapacitet. RAPS
använder sig av flera databaser.
En för bakgrundskartor och terräng, en annan för radiomaterial
och en tredje där man lagrar och
hämtar data om näten man skapat.
- Persondatorerna är inte några
"leksaker" idag utan har utvecklats enormt och närmar sig arbetsstationerna UNIX, VAX m
fl, säger Dan Haglund. PC-apparater är dessutom något som de
flesta
har
idag.
Liksom
Microsoft-programvara,
dvs
Windows.
På skärmen syns en inläst karta, som föreställer t ex ett område
väster om Stockholm. Skalan
kan vid behov zoomas in till 1:
10 000. Allt är markerat med
höjdlinjer, i klara färger som
symboliserar olika landskapstyper, t ex skog (grönt), öppna fält
(vitt), sankmark, vatten etc.

Karta på skärmen
Med muspilen kan man flytta sig
över kartan och "rulla fram" intilliggande områden.
Nätplaneraren placerar sen en

- Den nya versionen av radioplaneringssystemet RAPS är ett mycket överskådligt och lättarbetat hjälpmedel
för att beräkna både radiotäckning för rundstralande antenner och stråk för radiolänkar, förklarar Dan Haglund på Ericsson Microwave Systems AB.
Foto: Kurt Johansson

site med en radiosändare på önskad plats och kan enkelt få fram
markerade ytor som visar hur radiovågorna breder ut sig, var
mottagningen är bäst, var det råder radioskugga mm.
Nätplanering innebär alltid att
man arbetar med flera alternativa
lösningar. Det gäller då för systemet att hålla isär vilka sändare
som är "i luften" samtidigt, dvs
vilka som kan påverka (störa) varandra och vilka som är alternativa.

Lantmäteri
Det där ser ju bra ut, men hur får
man dit kartan?
- Kartor är onekligen mycket
väsentliga inom nätplaneringen
och man kan säga att vi här kommer in i lantmäteribranschen, erkänner Dan Haglund.
- Om fem-sex år lär det finnas
datoriserade kartor som täcker
hela jordklotet, men idag är situationen tyvärr en annan. Men
nätplaneraren behöver en elek-

tronisk karta för att kunna räkna
på signalerna, så vi måste ge honom en. Vi måste sälja den tjänsten till honom. Det hör kanske
inte till det som brukar betraktas
som vår "kärnverksamhet", men
jag kallar det "practical engineering".
Här gäller det att känna många
"mapping agencies" ute i världen
och att använda okonventionella
metoder för att komma över kartdata, som sen läggs in på CD via
ett specialgjort
Application
Programmers Interface, API. (i
väntan på ett internationellt standardformat)

I stället har man med nya versionen av RAPS tagit fram ett
hjälpmedel som är så användarvänligt att en genomsnittligt
skicklig teleingenjör på mindre
än en vecka ska kunna lära sig att
själv planera nätet, ta hänsyn till
och beräkna effekten av eventuella hinder i terrängen, kontrollera fading och vågutbredning mm.
Lars Cederquist

RAPS beräknar
• signalnivå, fadingstatistik
• signal/stör-förhållande
• sammansatt radiotäckning
• interferons, intermodulation

Ingen burk

Presenterar

Nätplanering är inte en "burk"
utan en tjänst som ofta kommer
in efteråt. Kunden kräver ju en
fungerande kommunikation och
det gäller att nätplaneringen inte
blir för dyr eller omständlig. Man
får alltså varken bagatellisera eller överdriva nätplaneringens
svårigheter.

• kartor
• höjddata, markprofiler
• nätgrafer
• data för radiomateriel

Behöver
• PC; 486 eller Pentium
• 16 Mb primärminne
• Windows 3.1, 95 eller NT

Amtele presenterar:

The Marketing Communications Group
at Ericsson Business Networks AB in Nacka Strand
requires a

Project Leader for Product Information
A position in a creative environment - an opportunity to improve your
project management skills while gaining vital international experience.
You will be personally responsible for providing user instructions of products
such as Mobility Server, Voice etc. and, in certain cases, for the packaging format.
This post will entail:
• Compiling product information from the technical department or purchasing
services from technical writers.
• The overall presentation of information for the end-user - the type of
information, appropriate media and user instructions format.
• Managing relations with advertising agencies and, when necessary, widi
printers.
• Actively participating in multifunctional projects related to current products.
• Developing increased user-friendliness by means of feedback from field tests
and usability research.
• Adapting products to different language groups.
• Maintaining international contacts with subsidiaries.

MILUREN Kristalloscillatorer TCXO och OCXO. TCX0:s
från 40kHz-40MHz. Många olika varianter av OCXO:s
från 5-400MHz. Även miniatyr OCXO i DIL-kapsling.
FÖRDELAR FÖR DIG: Hög stabilitet, lågt fasbrus och
kundanpassad tillverkning.

Personal Background
You should be outgoing and conscientious with the ability to express yourself
clearly. You should also have an understanding of design and the capacity to
manage a number of projects simultaneously.
In addition you will require an interest in and an understanding of product userfriendliness as well as marketing and budget management.
Personal Skills
You should be competent in both Swedish and English with experience of project
management. You should also have practical experience of user instructions and
technical work.

RLC ELECTRONICS med koaxialswitchar från DC18GHz, DC-26,5GHz och DC-40GHz. 2-poliga till 12poliga samt transfer med och utan latchning.
Styrspänning 12 och 28VDC. Flerpoliga switchar finns
även med digital styrning.
NU I LAGER: 2-poliga, 4-poliga och transferswitchar.

Academic Qualifications
Technical secondary school education
University (or equivalent) degree in Systems Science
For further information please contact Erik Edhag, 422 0288 (Human Resources)
or Anita Sandström, 422 0175 (Product Information).
Applications to be received at the following address:
Ericsson Business Networks AB, NA/EBC/FH Erik Edhag, 131 89 Stockholm

Ericsson Telecom AB • Business Unit
INMET med koaxialdämpare och avslutare till mycket
konkurrenskraftiga priser. Finns för flera olika frekvensband inom området DC-40GHz. Effekter från 1W-150W.
NU I LAGER: Dämpare DC-18GHz SMA och N, 2W.
I dämpvärden 3, 6, 10, 20 och 30dB samt DC-4GHz,
20 W, 10 och 20dB.

SWITCHING AND NETWORK SYSTEMS GPLM NETWORK
INTELLIGENCE

Business Managers
IN Service Applications

mÄTinsTRumEnT AB

The IN services is currently worth in excess of USD 2 billion and is
expected to rise to USD 17 billion by the year 2000 - in Europe alone. IN
services such as: Virtual Private Network, Universal Personal Telecommunication, Cashless Calling, Information, Tool Free, Access and Media
are vital to the survial of Telcos in the face of increasing deregulation and
competition.

Amtele Mätinstrument är en komplett leverantör
av allt från enstaka komponenter till hela system
inom Mät och Test samt RF och Mikrovåg.

Jägerhorns väg 19 • Box 66
127 22 Skärholmen
Telefon: 08-710 06 20
Telefax: 08-710 99 60

»§'

Jag vill veta mer om

Frankeras ej.
•

MILUREN kristalloscillatorer

AMTELE
betalar portot.

D INMET med koaxialdämpare och avslutare
•

RLC ELECTRONICS koaxialswitchar

Företag

flmTEie
mATinsTRumenT RB

Avdelning

Svarspost
Postadress

Kundnr 120 070 401
127 20 Skärholmen

In order to keep pace with this accelerating demand and maintain
Ericsson's leading position in the IN service application market, we are
now building a stronger organisation with full BX global responsibility.
We are now seeking more Business Managers to add the team.
As a Business Manager you are responsible for managing, developing and
influencing the IN service application marketing and sales activities at all
levels in the value chain, via our sales channels for a selected number of
markets.
In addition to the above responsibilities, you are expected to actively take
part in issues common to the Business Management function in order to
promote business development. We are currently focusing on issues such
as: Pricing, Intellectual Property Rights (IPRs), End-user value, Business
cases, Sales Tools, Positioning and Customer Segmentation.
Naturally you have previous marketing/sales experience and/or product
knowledge, however more important, we expect you to be an assertive
individual, ready to take a pro-active and service-minded approach towards
our internal and external customers, and posses good written and oral
communications skills.
Contact:
Anders Lundvall
Business Management
Tel: 08-719 3115
Memo: ETXT.ETXDALL

Ewa Brandt
Human Resources
Tel: 08-719 8289
Memo: ETXT.ETXEWAB
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Målmedvetet arbete till framgång
Vid en ceremoni i Göteborg den
4 december överlämnade Carl
XVI Gustaf Utmärkelsen Svensk
Kvalitet till Lars Renström, divisionschef för Telekabeldivisionen inom Ericsson Cables
i Hudiksvall. Bakom belöningen
ligger ett ihärdigt förbättringsarbete - steg för steg. Och utmärkelsen är ett förstklassigt bevis
pä att man lyckats.

- Ett grupparbete
som gav resultat

- Våra besökare säger ofta att de upplever
oss som samstämmiga, att vi har en gemensam vision, säger Lars Renström.
- Det finns en entusiasm och en vilja
bland våra medarbetare att arbeta med förändring och förbättring, vilket beror på att
alla känner delaktighet i verksamheten, ser
sin del i helheten och är på väg mot samma
mål. I dag finns kvalitetstänkandet inbyggt i
vår företagskultur.
Kvalitetspriset fick man bl a för "ett engagerat ledarskap, ett samarbete byggt på
ömsesidigt förtroende mellan individ och
företag samt allas delaktighet i förbättringsarbetet - ett förändringsklimat som utgör ett
gott föredöme för kvalitetsutvecklingen i
Sverige".

- Den här förändringen är ett utmärkt exempel på samverkan mellan fack och företag.
När Metall centralt redan 1985 drev projektet "Det goda arbetet" var man från
företagsledningens
sida genast med på
noterna. Alla insåg
att det var nödvändigt att bryta ner
gamla mönster och
förändra arbetsinnehållet på verkstadsgolvet.
Det
var nämligen allt
svårare att få folk
till industrin, där- Svan Henriksson är ordför att jobben an- förande i Metall pä
sågs tråkiga och Telekabeldivisionen.
monotona, helt enkelt ointressanta.
Drivande krafter på Telekabeldivisionen
var Tommy Ullberg, Bob Hallin och Sven.
Tillsammans med företaget började man
skissa på en ny modell med målstyrda grupper. Så småningom kom även Gunilla
Svensson in som organisationsutvecklare
och "medarbetar-mamma". Och 1988 bildade man det första produktionsområdet i fabriken. Sven påpekar också att förändringen
har skett mycket långsamt och varligt. Ingen
har påtvingats något. Och om något känts
fel, så har man backat.

Telekabeldivisionen har på mindre än sju år
lyckats förändra hela verksamhetens struktur. Från att ha varit en hierarkiskt uppbyggd verkstadsindustri har man i dag utvecklats till ett företag, som präglas av laganda, kreativitet, självständighet och kundorientering.
Det är denna genomgripande förändring
Telekabeldivisionen nu skördar frukterna
av i form av Utmärkelsen Svensk Kvalitet,
den främsta kvalitetsutmärkelse ett företag
kan få i Sverige.
- Om ett företag inte ständigt försöker bli
bättre är det snart inte bra, säger Lars
Renström.
- För att bli bättre måste man vara beredd
på att ändra arbetssätt och ifrågasätta sådant
som varit självklart i mer än 20 är. Ibland,
om vi inte varit överens, har vi skruvat ner
på takten. Vi har inte forcerat fram förändringarna - "själen" måste hinna med. Allt
bygger ju på övertygelse hos medarbetarna.
Det här handlar om en långsiktig förvandling från en förvaltande företagskultur till en
självständig och aktiv företagskultur med
entreprenörsanda som drivkraft
Lars Renström: - Tanken med målstyrda
grupper är att vi ska arbeta på ett strukturerat
och målinriktat sätt. Kritiska röster menar
ibland att det är alltför systematiskt, men vi
har lärt oss att det är en förutsättning för att
det skall fungera. Det går inte bara att rasera
ett system och ersätta det med ett annat, då resulterar det i anarki, titta bara på Östeuropa.
- Vi valde att leda det nya arbetssättet med
vänlig men bestämd hand. Det behövs lagledare och spelregler, tydliga mål och uppföljning
av målen för att få ett
fungerande
lagarbete.
Det här är ett arbetssätt
som är under ständig utveckling och som kräver
en hel del av lyhördhet
och kommunikation.
- Konkurrensen i omvärlden är stenhård och
det duger inte att vara
medelmåttig, fortsätter
Lars Renström.
- Man måste sikta på

Sven Henriksson är ordförande i
Metall på Telekabeldivisionen
och har varit med från början i
förändringsprocessen, som nu
lett fram till Utmärkelsen
Svensk Kvalitet.

fnisroptJifc SJökabol för Kroatien i

i förlagd längs olika öar i Adriatisk havet i

varandra och ta hänsyn är nödvändigt i förändringsarbetet något som man är mycket
medveten och mån om från ledningens sida.
Antalet tveksamma minskar dock allt eftersom nyordningen fortskrider och tar fastare
form - och visar sig fungera.

i Split och Dubrovnik. Total längd 110 kilometer.

• Från år 1994 till 1996 ökar divisionens
omsättning med mer än 50%.
• Produktiviteten i verkstaden har under
90-talet i det närmaste fördubblats
• Ledtiderna har reducerats med i snitt 30%
• Leveransprecisisionen har under 90-talet
ökat från 90 till 98-99%.

Vägen till Utmärkelsen

att vara bäst Och för att bli bäst måste alla
medarbetare dra åt samma håll, dvs känna
till målet med verksamheten. Och vårt mål
är att överträffa kundernas förväntningar,
vilket vi gör redan i dag.
Tittar man bakåt har Telekabeldivisionen
i Hudiksvall genomgått en anmärkningsvärd och imponerande omvandling. Från att
på 60-, 70- och halva 80-talet ha varit en ren
produktionsenhet med i stort sett alla administrativa funktioner i Stockholm, är divis-

tionen i dag ett komplett företag med eget
resultatansvar.
Det börjar 1985, då Sieverts Kabelverk
divisionaliseras och samtidigt byter namn
till Ericsson Cables - med Telekabeldivisionen i Hudiksvall, Kraftkabeldivisionen i Falun och så småningom specialkabeldivisionen i Kungsbacka.
Tre år senare påbörjar Telekabeldivisionen lugnt och systematiskt en mer eller
mindre revolutionerande organisationsut-

veckling. Hela verksamheten i produktionen plattas ut Det är en omdanande process,
som innebär ett fullständigt nytänkande i företaget Antalet chefer halveras, produktionsområden med målstyrda grupper bildas, ansvaret delegeras och medför ökade
befogenheter och rikare arbetsinnehåll.
Alla är av naturliga skäl inte riktigt med
på noterna från början, och alla måste inte
heller vara det Förändringar kan upplevas
som jobbiga och hotfulla. Att respektera

När den platta organisationen rent praktiskt
är genomförd och har "landat" i allas medvetande startar successivt ett antal projekt
som för handlingen framåt: som första
Ericssonföretag, och som nr 17 i Sverige,
certifieras Telekabeldivisionen enligt ISO
9001. LOTS börjar användas som planeringsmetod och den första kundattitydundersökningen genomförs.
Man börjar arbeta strukturerat med ständiga förbättringar, genomför TRIM 92 - en
trimning av organisationen både personellt
och kostnadsmässigt startar ett Kundfokusprogram, söker Utmärkelsen Svensk Kvat t för första gången 1994, varvid man
nnar bland de 4 semifinalisterna. Och i år
f
Telekabeldivisionen alltså ända fram
i erhåller Utmärkelsen Svensk Kvalitet
•5.
- Priset är ett resultat av vårt mångåriga
gedigna och målmedvetna arbete och ska
ses som en vitamininjektion för alla medarbetare, ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Lars Renström. Men vi kan inte slå oss
till ro i och med detta, nu måste vi vidare.
Kvalitetsarbete är en ständig process.

Imponerande resultat
Genom sin omdanande förändring har Telekabeldivisionen nått imponerande resultat:
• Mer än 50% av omsättningen kommer
från produkter Telekabeldivisioneninte hade för 5 år sedan.
• Det ekonomiska resultatet överträffar
med råge ägarnas krav och förbättras för
fjärde året i rad.

Allt fler "köpte" Idén
Motivationen starkare
- Eftersom förändringsarbetet är mätbart
blir motivationen starkare till att nå ännu
bättre resultat säger Lars Renström.
- Och när vi nu nått upp i Elitserien skall
vi ha klart för oss, att den här utmärkelsen
innebär att kundernas förväntningar på oss
kommer att vara ännu högre än tidigare. Vi
har mycket att leva upp till, vilket förpliktar, samtidigt som det naturligtvis är en
sporre.
"Kvalitetsarbetet är som en resa utan
slut", sa Janne Sjödén i sitt tal vid ceremonien i Göteborg, något som Lars Renström
verkligen instämmer i.
Lena Zacco-Broberg

- Jag började här tor sju ar sodan, prods när
man började mod den nya platta organisationen. Vad Jag kan saga är att Jag tycker dot är
mycket bra arbetsklimat på Talokanal
<fivis4oo**fi, »ägor Ann-Christin Nybwg.

Fina resultat de senaste åren
• 1994 - 1996: omsättningen ökar med
mer än 50 procent.
Mer än 50 procent av omsättningen kommer från produkter drvistionen inte hade
för fem år sedan
Det ekonomiska resultatet överträffar
med råge ägarnas krav och förbättras för
fjärde året i rad.
Leveransprecisionen har under 90-talet
ökat från 90 till 98-99 procent.
Omsättningen per anställd har under 90talet i det närmaste fördubblats.
Ledtiderna har reducerats med i snitt
30 procent.
• 1985: Telekabeldivisionen bildas som ett
komplett företag med samtliga funktioner
och eget resultatansvar.

• 1988: Den nya platta organisationen tar
form.
• 1989: Divisionen certifieras enligt ISO
9001. En målinriktad metod för verksamhetens planering börjar användas
• 1990: Första kundattitydundersökningen
genomförs.
• 1991: Strukturerad metod för förbättringar tas i bruk. Divisionen deltar i provomgången inför Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
• 1992: TRIM 92, organisations- och kostnadsöversyn genomförs.
• 1993: Kundfokusprogram startar.
• 1994: Leveransprecisionen
överträffar
99 procent.
• 1995 Divisionen erhåller Utmärkelsen
Svensk Kvalitet.

- Allt gick inte snörrätt från början, det ska
man ha klart för sig, berättar Sven. Mest var
det vi i klubben som anammade de nya idéerna, men sen spred de sig som ringar på
vattnet i och med att den första produktionsgruppen började fungera med delegerat ansvar, jobbrotation och större förtjänst. Allt
fler "köpte" idén. I aug 94 var hela produktionen inne i den nya arbetsorganisationen.
- Företagsledningen är vaken och framåt
och har rätt synsätt. Man lyssnar på oss i
verkstan och driver inte sin egen linje utan
samverkar hela tiden. Allt förankras i fabriken. För det är alltid en fråga om kommunikation, om man överhuvudtaget skall kunna
genomföra en sådan här förändring. Det är
ett givande och ett tagande och det är viktigt
att kunna mötas, att aldrig stänga dörrar.
Annars kommer man ingenstans.
Och i dag känns det mycket bra. Att få
Utmärkelsen Svensk Kvalitet är på något
sätt kronan på verket, tycker Sven.
- Ja, det är verkligen roligt att vi har fått
denna bekräftelse på att vi gör ett bra jobb
alla medarbetare tillsammans. Det är ett teamwork rakt igenom hela företaget.
Sven tycker att de starkaste argumenten
för att genomföra en sådan här förändring är
att man genom kompetensutveckling och
löneutveckling säkerställer industrijobben
och gör dem mera innehållsrika och självständiga.
- Att nyordningen dessutom delvis bidragit till att vi på Metallsidan fatt 80 nya medarbetare gör inte saken sämre, säger han.
Lena Zacco-Broberg
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En idé värd tva miljoner
Drivkraften var att hitta
ekonomi på den etablerade produkten AXE10.
De lyckades så bra att
de i dag arbetar med de
förbättringar de själva
föreslagit, och tillsammans belönas med två
miljoner kronor för det
förslag de lämnade in.
Tommy Tidehorn, Göran Söderlund och Staffan Åhlund har alla
varit anställda på Ericsson Telecom i cirka tio år. De såg möjligheterna till kostnadsbesparingar på AXE10 och 1992 lämnade de in sitt förslag till förbättringar.
- Ursprunget till förslaget var
att vi kände att mycket fokus i
verksamheten låg på nya produkter, till exempel AXE-N och
DXC, medan vi upplevde att
AXE1 O-maskinvara, genom rationalisering, skulle kunna ge
stora besparingar, säger Tommy
Tidehorn.
- Ja, med enkla medel och
dessutom snabbt och till en låg
kostnad kunde stora kostnadsbesparingar göras, det var det vi ville visa, instämmer Göran Söderlund och Staffan Åhlund.
För att påvisa detta letade de
efter några exempel för att styrka

sätta att aktivt söka efter förbättringar, säger Göran.
- Ja, det visar att man från ledningens sida uppskattar förslag,
inflikar Tommy.

Besparingar

Från vänster Anders Karlberg, ansvarig tor Local Design Center - Access Products AXE, Ingemar Nilsson, ansvarig för Switching och Network Systems, Tommy Tidehorn, Göran Söderlund, Staffan Åhlund och Anders
Igel, chef för affärsområde Publik Telekommunikation.
Foto: Anders Anjou

nyttan med att införa nya teknologier, förpackningstyper med
mera, i existerande äldre produkter, och då speciellt de som produceras i stora volymer.
- Vi gick bland annat igenom
ett antal äldre volymkretsar, såväl egenutvecklade som inköpta,
och funderade över alternativa
ersättare, kapslingstyper m.m.
där mycket kan åstdkommas med
små medel och utan, eller med
minimal, systempåverkan, berättar Tommy. Vi fann ett antal
"godbitar".

De tre sammanställde ett förslag som pekade på lönsamheten
med att satsa på aktiv rationalisering genom en mer systematisk
genomgång av äldre volymprodukter, avseende modernare
kretsval, monteringsfall och
kapsling. Förslaget spänner över
ett flertal produkter.

Belöningen sporrar
Alla tre arbetar i dag med
AXE 10. Staffan är hårdvarukonstruktör och sysslar med systemaspekter på hårdvarumoderni-

sering och med studier av framtida design. Göran är chef för den
enheten, dvs. trunkaccessmaskinvara för AXE 10.
Tommy är chef för en enhet
som bland annat arbetar med digitala styrkort i linjemagasin och
annan abonnentaccessutrustning
till AXE 10.
Göran och Tommy har lämnat
in ett tiotal förslag tillsammans
och även tidigare blivit belönade
med en mindre summa pengar.
- Det är roligt att bli uppmärksammad, det sporrar till att fort-

Det förslag de tre belönas för den
här gången kommer enligt priskommitténs beräkningar att leda
till kostnadsbesparingar på drygt
43 miljoner kronor redan de tolv
första månaderna. Själva får alltså förslagsställarna två miljoner
att dela på. Vad ska de göra med
prispengarna?
- Det är ju snart jul så det är inga
problem att göra av med dem,
skämtar Staffan. Nej, skämt åsido,
det finns många hål att stoppa i.
- Det blir nog en kombination
av långsiktig placering och lyxkonsumtion, tror Göran.
- Handpenning på ett hus kanske, föreslår Tommy.
Vare sig det nu blir extra
mycket klappar i tomtesäcken eller påfyllning på bankkontot står
en sak alldeles klar, dessa tre herrar kommer inte att vila på lagrama, så länge det finns saker
som kan förbättras kommer de
att uppmärksamma det, antingen
inom ramen för sina arbetsuppgifter, eller genom en lapp i förslaglådan.

Lena Granström

Nu kommer den ryska boomen
Landet är mer än trettio gånger
så stort som Sverige har 149
miljoner invånare och en telefontäthet på i genomsnitt endast 16 procent. Det handlar
om Ryssland, där intresset för
mobiltelefoni nu växer snabbt
och Ericsson är den största
systemleverantören.
Den stora förändring som det ryska samhället genomgår märks tydligt i näringslivet. Inte mindre än 15 000 stora och medelstora företag har privatiserats och 80
procent av den yrkesverksamma befolkningen arbetar nu i privatägda företag.
Ryssland är rikt på naturtillgånger bl a mi' neraler och har världens största fyndigheter av naturgas och tredje största av olja.
För att kunna utveckla näringslivet är behovet av en fungerande infrastruktur med
bl a telekommunikationer stort. Telefontätheten är i genomsnitt för hela landet 16
procent. Även om den är högre i Moskva
är väntetiden där för att få ett telefonabonnemang runt ett år. Det betyder att intresset för mobiltelefoni är stort.
Det ryska Ministry of Post and Telecommunications, MPT, har hittills delat ut
50 licenser vardera för de tre systemstandardena NMT 450, GSM och AMPS (Advanced Mobile Phone Service, amerikansk standard).
Ericssons första mobiltelefonsystem till
Ryssland levererades i slutet av 1991 till
Moskva.
- Det är ett NMT 450i-system, där "i" står
för improved. Fram till i dag har vi kontrakt
på 22 system och hoppas på ungefär lika
många under nästa år. Det berättar Joakim
Cerwall på Ericsson Radio Systems och
marknadsansvarig för Ryssland när det gäller mobiltelefonsystem europeisk standard.

Den ryska telemyndigheten har beslutat
att två federala standard ska gälla för mobiltelefoni, NMT450 samt GSM. Av de
mer än 50 licenser för NMT450 som hittills delats ut har Ericsson valts som leverantör till nästan hälften. Förutom till
Moskva har företaget levererat systemutrustning till bl a Tver, Kaliningrad, Arhangelsk och Krasnodar.
En miljon abonnenter och 60 installerade system, det är det mål som den ryska telemyndigheten satt upp för år 2 000 vad
gäller NMT 450. Idag finns det totalt
35 000 abonnenter i dessa nät i Ryssland
och av dessa ringer två tredjedelar i system från Ericsson. Övrig leverantörer är
Nokia.
- Förutom NMT 450 är GSM vald som
federal standard men på Ericsson tror vi
mer på PCS (Personal Communications
Services) baserad på GSM, dvs DCS
1800. Vi har därför valt att avvakta med
GSM, förklarar Joakim Cerwall.

Regional standard
Ryssland är indelat i 89 administrativa regioner, som kan liknas vid delstater. När
det gäller mobiltelefoni har NMT 450 och
GSM valts som federal standard medan
AMPS/D-AMPS valts som regional standard. Det är den regionala telemyndigheten, som delar ut AMPS- licenserna och i
många fall har dessa frekvenser tidigare
använts för militärt bruk.
- Utdelningen av licenser började för tre
år sedan. 40 stycken har delats ut fram till
idag och något mindre än hälften har hittills
resulterat i system. Förutom de fem system
Ericsson har i drift har vi några som håller
på att installeras och ytterligare några på order, säger Peter Tamm, area manager för
mobiltelefonsystem amerikansk standard
till Ryssland.
Våren -94 levererades Ericssons första

Av Rysslands 149 miljoner invånare har bara 16 procent telefon. Ericsson har levererat mobiltelefonsystem för systemstandarderna NMT450 och AMPS till Ryssland.
Foto: Pressens Bild

AMPS-system i Ryssland till Celjabinsk i
södra Sibirien. Det största systemet finns
idag i Moskva med över 15 000 abonnenter. Nätet täcker huvudstaden och området
runt Operatör är Vimpelcom, som även
har intressen i andra ryska mobiltelefonoperatörer, som håller på att installera system i andra delar av landet.

Samarbetsbolag
I våras skedde en utökning av Vimpelcoms Moskva-system och man gick samtidigt över till digital teknik dvs D-AMPS.
Totalt finns det idag strax under 50 000
abonnenter i de ryska AMPS-systemen.
MIT som står för Mezhregionalnyj
Transit Telecom är en sammanslutning
av de federala NMT-operatörerna. Tillsammans med MTT har Ericsson Radio

Systems nyligen bildat Massros, som är ett
samarbetsbolag. Företaget ska arbeta som
konsult åt nya operatörer när det gäller bl a
marknadsföring, finansiering, utbildning
och tekniska frågor.
Ericsson har ytterligare ett samarbetsbolag i Ryssland och det är med det tekniska
universitet i Moskva. Tillsammans har
man startat ett utbildningscenter inom mobiltelefoni. Detta invigs nu innan jul.
Affärsmän brukar vara de första att köpa
mobiltelefon och teckna abonnemang, när
det första systemet lanseras i ett land. När
det gäller Ryssland antogs att det största
intresset skulle vara från utländska affärsmän i landet. Det har nu visat sig att det inte stämmer utan de flesta abonnenter adjust ryska affärsmän.

Gunilla Tamm

PLATSANNONSER I KONTAKTEN NR 20 1995

Uppdaterad 12 december

Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg söker

PROJEKTLEDARE
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.

Telekommunikationsprojekt
i internationell miljö
Ericsson Business Networks AB
— ett av bolagen inom affärsområde Företagskommunikation och Nät — utvecklar,
konstruerar och marknadsför
kompletta integrerade nätverk
med avancerade produkter
för tal, data, text och video i
fasta och mobila applikationer. Verksamheten inkluderar
skräddarsydda telekommuni-

kationssystem som tillvaratar
koncernens omfattande kompetens inom nätbyggnad och
projektering i kombination
med Ericssons omfångsrika
produktportfölj och produkter
från underleverantörer.
Affärsenheten Network
Engineering & Construction
fortsätter att expandera. Vi
söker flera projektledare som
skall vara våra platschefer och

Ericsson Components AB, Energy Systems Division,
Kungens Kurva
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därmed totalansvariga för
genomförandet av större telekomentreprenader, med placering utomlands. Som projektledare rapporterar Du direkt till
divisions- eller bolagsledningen
och har eget budgetansvar.
Du som söker bör ha tidigare
erfarenhet av större telekomprojekt (utveckling och genomförande). Eftersom vår verksamhet till stor del är inriktad
på den internationella markna-
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PROGRAMMERARE TESTSYSTEM
Inom sektionen för utprovning och verifiering behöver vi förstärk- ning med 2 st programmerare. Sektionen ansvarar bl
a för att testa och verifiera funktioner i program- och maskinvara som ingår i våra motmedelssystem.
Arbetet består i att utveckla programvara til våra interna
test- system, vilket även innebär specifikation och noggrann
dokumen- tation. Miljöer är bl a UNIX och ADA,
PCdos/Windows.
Du är civilingenjör, ev mellaningenjör med inriktning mo
real- tidssystem (program och maskinvara).
Kontakta: Niklas Lindqvist, tel 08-757 0106. Ansökan
skickas till:KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg
Ericsson Radio System AB, Kista

DATASUPPORT PC/UNIX
Market Operations, Eastern Europe, Middle East, Africa &
Latin America expanderar kraftigt och är idag drygt 200 personer som alla behöver PC support i någon form.
Gruppen som ansvarar för installation, support och övervakning benöver nu förstärkning. Vi har idag två Windows
NT-servrar med TCP/IP protokoll i vårt nät med en blandning
av både stationära och bärbara PC. I det dagliga arbetet använder vi huvudsakligen MSCffice. På UNIX-skJan har vi två
servrar och ca 15 arbets- stationer på vilka vi kör kartdatahantering och nätplanering. Operativsystemet år SUNOS
4.1.3.
Arbetsuppgifterna omfattar Systemadministration, hårdoch mjukvaruinstallationer samt användarsupport
Din bakgrund bör innehålla lämplig utbildning inom detta
område samt några års erfarenhet av ovanstånde arbetsuppgifter. Du bör ha ett gott ordningsinne, lätt för att samarbeta, och vara självgående.
Kontakta: Kaj Ingelman, 08-7571818. Ansökan skickas
till KI/ERA/LP/UH Liljana Sundberg (personal)

IS/ITSTÖD - ORDERFLÖDESSYSTEM
Till vår enhet Operations söker vi dig som ska vara IS/ITstöd för enheten när det gäller våra orderflödessystem. Du
är även divisionens kontaktperson mot EDT samt representerar oss i förvaltnings- och utvecklingsprojekt när det gäller
dessa system. I arbetsuppgifterna ingår även mätningar och
uppföljningar av vår leveransprecision.
Du som söker är ingenjör med inriktning mot data och du
har en pedagogisk förmåga. Det är meriterande om du har
erfarenhet av DOR eller liknande ordersystem.
Kontakta: Susanne Skande, tfn 08-7216488, memo
EKA.EKASUK eller Stig Malmberg, tfn 08-7217076, memo
EKA.EKASTMA. Ansökan skickas till Anette Spångberg,
KK/EKA/K/P, memo EKA.EKMJ0.
LM Ericsson Data AB, Västberga, Business Group
Telemanagement Customer Administration & Billing
Vi arbetar med utveckling av teleadministrativa stödsystem
för Ericssonbolagen och deras kunder. Vi arbetar för att
stödja kundemas behov av kommunikation i vid bemärkelse
och ger med vår kompetens och våra lösningar ett mervärde
till Ericssons kommunikationsprodukter. Vi arbetar som systemutvecklare till produktägare inom Ericsson, och som systemintegratörer för att ta fram specifika lösningar efter
Ericssonkundemas krav och behov. Då våra uppdrag nu blivit fler och mer omfattande söker vi nya medarbetare. Vi har
idag produkter där vi ytterligare behöver förstärka både verksamhets- och teknikkunnandet för att möta kundemas krav
på framtida nyutvecklingar och integration med externa produkter.

CALL INFORMATION PROCESSING
Vi söker teknikkonsutter och tekniskt inriktade projektledare
med vana att arbeta med produkter och lösningar inom teteadministrativa system. Arbetet består i att tillsammans med
produktägare och slutkunder utarbeta produkter och integrationslösningar inom områden som Billing, Mediation.
Statistik och Fraud.

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

den bör Du tidigare ha arbetat
utanför Sverige. Goda kunskaper i engelska är ett måste och
kunskaper i ytterligare språk
är önskvärt.
Vi förutsätter att Du är civilingenjör eller ingenjör med
lämplig erfarenhet.
För mer information, kontakta
Bertil Strid, Project Planning
& Support, tfn 08-7640669
eller Mats Karemyr, Personalavd, tfn 08-76407 73-

Du bör vara civilingenjör eller gymnasieingenjör med bred
erfarenhet inom telecom- och telemanagementprodukter.
God kännedom om Ericssons nätelement är en fördel.
Kontakta: Sven Narbom, 08-726 26 44, memoid EDTSN
Marie Lindqvist, 08-726 32 35, memoid EDTMAR Kerstin
Ljungblom, 08-726 28 09, memoid EDTKEU

DESIGNLEDARE, TEKNIKKONSULT
1:E ELLER SENIOR
Vi söker designledare för ny- och vidareutveckling av produkter inom mediation området. Din uppgift består av att utifrån kundkrav, ansvara för design av nya lösningar och utveckling av befintliga produkter. Du kommer också att leda
och ta tekniskt ansvar för genomförandet.
Du bör vara civilingenjör eller gymnasieingenjör med erfarenhet inom telecom- och telemanagementprodukter. Du
har djup kännedom om design och implementering i
UNIX-miljö och behärskar Object orienterad design. Du behärskar programeringsspråket C++. Produktkännedom om
Ericssons mediationprodukt BIP (Billing Information
Processor) är en fördel.
Kontakta: Sven Narbom, 08-726 26 44, memoid EDTSN
Marie Lindqvist, 08-726 32 35, memoid EDTMAR Kerstin
Ljungblom, 08-726 28 09, memoid EDTKEU

CONFIGURATION MANAGER,
FÖRVALTARE
Vi söker självständig, ordningsam och öppen person som är
intresserad av att tillsammans med oss utvecklas inom förvaltning av system inom HP/UNIX-området. Arbetsuppgifter
Du kommer att ha det totala ansvaret för förvaltning av källkod och dokumentation av systemet BIP (Billing Information
Processor). Du ansvarar också för lagringsstruktur av bassystem, versioner och kundanpassningar. Arbetet sker i nära samarbete med våra utvecklings- och förvaltningsledare.
Du bör ha några års erfarenhet av System manager^obb
och vara intresserad av förvaltning av system. Du bör även
kunna UNIX; C++ samt ha erfarenhet av HP och Sun-maskiner. Stor vikt läggs vid att du har egen initiativförmåga och
inte är rädd för att ta tag i saker. Du tar ansvar och har lätt
för att samarbeta.

Din ansökan vill vi ha
senast den 22 januari 1996
under adress:
Ericsson Business Networks AB
Network Engineering Division
Personal
172 87 Sundbyberg

ERICSSON

^

Kontakta: Sven Narbom, 08-726 26 44, memoid EDTSN
Marie Lindqvist, 08-726 32 35, memoid EDTMAR Kerstin
Ljungblom, 08-726 2917, memoid EDTKEU

CUSTOMER ADMINISTRATION PROJEKTLEDARE
Vi söker projektledare för att delta i vår uppbyggnad av en
modem produktportfölj inom Billing-området och för våra
systemintegrations-lösningar. Arbetsuppgifter Du kommer
att tillsammans med verksamhetsansvarig inom Billing-området utvärdera och anskaffa produkter. Du kommer att fungera som säljstöd i våra säljteam och din uppgift är också
att genomföra kunduppdrag inom området
Du bör vara civilingenjör eller gymnasieingenjör med erfarenhet inom telecom- och telemanagementprodukter. Du
kan teleoperatöremas verksamhet och har erfarenhet av olika billingprodukter. Du har inititiativförmåga och lätt att
samarbeta med kunder och medarbetare. Du tycker om utmaningar och är målinriktad.
Kontakta: Sven Narbom, 08-726 26 44, memoid EDTSN
Olof Hedberg, 08-726 33 35, memoid EDTOHE Kerstin
Ljungblom, 08-726 29 17, memoid EDTKEU

SYSTEM INTEGRATION
SEKTIONSCHEF/PROJEKTLEDARE
Vi söker en erfaren medarbetare med entreprenörsanda för
att bygga upp vår system integrations-verksamhet inom
BSSområdet (Business Support System).
Din uppgift blir att bygga upp System Integrations-verksamheten inom Business Group Telemanagement. Du skall
bygga upp organisation och anskaffa produkter för att tillsammans med övriga Ericsson kunna svara på offert förfrågningar och leverera kompletta lösningar. Du kommer att
samarbeta med Ercissons produktägare och utgöra säljstöd
inom BSSområdet.
Du är civilingenjör och har gedigen erfarenhet från teleoperatörers verksamhet och telemanagement produkter.
Antingen från tidigare operatörsverksamhet eller som systemintegratör inom BSSområdet. Du har utpräglad entrepenörsanda. Du har god organisationsförmåga och utmärkta
ledaregenskaper.

För införande av annonser, skicka manus till Memo-brevlådan
LME.LMEJOB. Nästa utgåva: 9 februari 1996.
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Kontakta: Sven Narbom, 08-726 26 44, memoid EDTSN
Lennart Tibbelin, 08-726 36 46, memoid EDTTIBB Kerstin
Ljungblom, 08-726 2 9 1 7 , memoid EDTKHJ

blem- hantering, tuning, drifttekniska frågor och stöd till system- utvecklare inom IMS-området.
Vi söker en person med IMSkompetens, gäma med erfarenhet av programmering/systemering inom området.

Ericsson Telecom AB, HF
Kontakta: Katarina Edenarv, tfn 08-726 28 03, Yngve
Nivaeus, tfn 0 8 7 2 6 29 24

CAP STÖD
På inköpsenheten är vi idag ett 70-tal medarbetare. VI behöver nu förstärka med en person som kan stödja våra
CAP-användare. Du kommer att sköta registervård med bla
uppdatering av signaturer, SQL framtagning och svara för
CAPjour. Du kommer dessutom att ansvara för IMS- och
MEMO-administration samt att ansvara för att ADB-systemet har erforderlig säkerhetsnivå, vidare kommer Du att ansvara för behörighetsupplägg av nya an- vändare samt diverse stordatoradministration vad gäller RACF.
Du bör ha stordatorkunskap, goda kunskaper i engelska,
vara serviceminded och utåtriktad. Erfarenhet av inköpssystemet CAP är meriterande. Att Du har ett allmånt dataintresse är dock det viktigaste!
Kontakta: Tove Ulmanen. tel 08-7193358, Anna-Britta
Saers, tel 08-7197130 eller Veine Jareheim, tel
08-7198246
Ericsson Telecom AB, HF

ADB-SUPPORT
Du kommer att svara för ADB-support till Inköpsenheten
som idag består av ett 70-tal medarbetare i Stockholm.
Arbetsuppgifterna omfattar SQL programmering/körningar,
filhantering i databaser, utbildning av nya användare av olika system, arbete med stordator och PC-baserade system.
Vidare kommer Du att ansvara för driften av VPAC.
Vi ser helst att Du har någon form av datautbildning, erfarenhet av att ha arbetat med lite olika programmeringsspråk och då gäma SQL, kunskaper inom stordator-och databasområdet men även god PC-kunskap. Du har ett struktuererat arbetssätt, lätt för att samarbeta samt en utpräglad service- och ansvarskänsla. Goda kunskaper i engelska är ett måste.
Kontakta: Tove Ulmanen tel 08-719 3358, Veine Jareheim
tel 08-719 8246, Anna Britta Saers tel 08- 719 7130
LM Ericsson Data AB, Älvsjö

DU/VSAM-TEKNIKER
Du kommer att ansvara för underhåll, reorganisation, tuning, driftrutiner och automatisering kring DL/Watabaser
och VSAM-filer i DB/DC-miljö. Vi söker en person med erfarenhet inom området där kunskap i REXX och någon erfarenhet av CICS och/eller IMS år en merit
Kontakta: Katarina Edenarv, tfn 08-726 28 03, Conny
Askman, tfn 08-726 29 23, Yngve Nivaeus, tfn 08-726 29
24

LM Ericsson Data AB, Kista >TO/EDT/ HD/FK

Ericsson Business Networks AB. Sondbyber

SYSTEMKONSTRUKTÖR

SEKRETERARE

Ny teknik ändrar vårt sätt att hantera, paketera och leverera
information.
För att möta behoven inom elektronisk dokumenthantering för kunddokumentation inom AXE, söker vi Dig som ar
intresserad av att arbeta inom detta område.
Arbetet omfattar systemkonstruktion med koppling till
kraftfulla elektroniska presentationsverktyg (browsers).
Media för lagring av dokumentation är huvudsakligen
CMOVL
Du bör ha kompetens inom området systemering/programmering i UNIX (SunOS/HPUX) och/eller MS-WINmiljö.
Har Du kunskap om elektroniska presentationsverktyg eller
SGML (Standard Generalized Markup Language) så är det
ett extra plus.

Till exportenheten inom "Marketing & Sales 4 Sweden
Prpjecs" söker vi en sekreterare för omgående tillträde.
Exportenheten, som är under uppbyggnad, har f n fem anställda och ar lokaliserad till Sundbyberg. Enhetens marknadssegment omfattar de nordiska länderna, oaftstatema,
Ryssland och Gurfstatema.

Merparten av arbetet utförs i kundens lokaler, vilket innebär att Du bör vara öppen och kundorienterad.

Ericsson Business Networks, sektionen för stödutvecklng

SYSTEMERARE/PROGRAMMERARE
Vi år en enhet som arbetar i Unix och PCmiljö med systemutveckling. Din uppgift blir att arbeta med framtagandet av
stödsystem som används inom företaget.
Vi söker Dig som har följande kvalifikationer. - har arbetat med WIN/NT och MFC - har arbetat med UNIX, C++,
Motif och informationshantering - tycker om att arbeta i projektform och har lätt för att samarbeta - tycker om kontakter
med kravställare - kan utföra egna utredningar och presentera dem för projekt- gruppen. - du bör ha lägst gymnasiekompetens
Kontakta: Gunnar Hedvall tel 08- 4220434, memoid
ebcghl. Din intresseanmälan sänder Du till: Malin Bolin
NA/EBC/FH, memoid ebcmnb.
LM Ericsson Data, Västberga

SYSTEMKONSTRUKTÖR/
SYSTEMFÖRVALTARE
Vi implementerar TDM2, ett nytt speditionssystem, rör ett
flertal olika Ericssonbolag. Det är ett Client/Serversystem
som ska köras i HP-UNIX med Windowsklienter, med C och
4GL-verktyget Uniface som utvecklingsverktyg och Informix
som databashanterare.

Sektionen för DB/DC-teknik ingår i Data Processing Center.
Vi är utsedda till plattformsoberoende Data Base
Competence Center inom Ericsson-koncernen och arbetar
med den senaste tekniken inom transaktions- och databashantering. Vi har driftansvaret för flera av koncernens mest
strategiska system utvecklade enligt client/server-konceptet. Verksamheten växer kraftigt varför vi behöver förstärka
med nya medarbetare inom följande områden:

Du kommer i första hand att arbeta med förvaitningsoch ut- vecklingsuppdrag, men kommer även att få möjlighet till utbildning och medverkan i utvecklingsuppdrag inom
TDM2.

IMS-TEKNIKER

Vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter inom ett dynamiskt och expansivt systemområde.

IMSgruppen ansvarar för drift och underhåll av IMS. Vi kör
version 4 och installerar f.n. version 5 för att möjliggöra
Sysplex-imptementation inom hela DB/DC-området under
-96. Vi hanterar driften för flera stora svenska exportföretag
på servicebyråbasis.
Du kommer att ansvara för installation, underhåll, pro-

Kontakta: Anders Stenström, 08-726 24 8 1 , memoid
EDT.EDTALSM Siv Sacklén, 08-726 2 6 1 6 , Personal, memoid EDT.EDTSIVS Skicka din ansökan märkt med sökt
tjänst och enhet till Johanna Harting, Personal, ÄL/EDT/PA

Vi söker dig som har erfarenhet av utveckling av
Client/Server- applikationer samt goda C- och UNIX-kunskaper. Du har även er- farenhet av systemkonstruktion/förvaltning, är utåtriktad samt har lätt för att uttrycka dig i tal och
skrift.

Kontakta: Virve Berg, 08-726 36 87, memoid EDTVBG
Bengt Nilsson 08-726 22 55, memoid EDTBTNN Siv
Sacklén 08-726 2 6 1 6 , memoid EDTSTVS, Personal
LM Ericsson Data AB, Älvsjö

I befattningen ingår även vissa sekreteraruppgifter för
'Projekt", en enhet som ansvarar för genomförandet av anläggings- och nätprojekt och medverkar vid offertarbete och
kalylering.
Arbetsuppgifterna omfattar intern och extern korrespondens och övrigt administrativt stöd till enheten. Du kommer
även att delta i och planera kundaktiviteter.
VI vill att Du har sekreterarutbildning och tidigare erfarenhet, gäma från marknadsavdelning, och att Du behärskar
engelska i tal och skrift. Vi värdesätter ytterligare språk.
Som person måste Du vara flexibel, strukturerad och utåtriktad eftersom många externa kontakter förekommer.
Kontakta: SL/EBC/ZS/0 Yngve Zetterström, tfn 08-764
0040 SL/EBC/ZS/P Lars Gartzell, tfn 08-764 0375
SL/EBC/ZS Elisabeth Edenbrom. tfn 08-764 0448
SL/EBC/ZR Kurt Trogen, personalavd, tfn 08-764 0 8 1 1

UNIX SYSTEMADMINISTRATÖR
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Sektionen för Unixmiljöer ingår i området distribuerade system och LAN inom Ericsson Data AB. Sektionens inriktning
är system- administration och drift inom Unix och är idag ansvarig för drift av stora siter inom Ericsson.
Vi behöver dig som har erfarenhet av Unix och vill jobba
med drift och utveckling av Unixmiljöer.
Kontakta: Shirin Laji, 08-7263341, memoid EDT.EDTSHIR.
Katarina Lönnelid, 08-7262145, memoid EDT.EDTKALO,
Personal. Skicka din ansökan märkt med sökt enhet och
tjänst till Johanna Karling, ÄL/EDT/PA, Personal.

ADMINISTRATION
Ericsson Telecom AB. Markening Western Europe & North
America

ENHETSSEKRETERARE
Marketing Western Europa & North America X/FB inom
Business Unit Switching and Network Systems söker enhetssekreterare som efter- trädare till nuvarande enhetssekreterare som tar avtalspension vid årsskiftet. Placering på
Telefonplan (HF). Tjänsten innebär, förutom de sedvanliga
sekreteraruppgiftema, bl a att assistera enhetschefen; förbereda, delta i och protokollföra ledningsgruppens möten;
organisera och planera övriga möten/konferenser; vara
sammanhållande för sekreterare inom enheten
Du behärskar Microsoft Office-paketet. engelska i tal och
skrift Franska och tyska är ett stort plus.
Du skall kunna arbeta självständigt Som person är Du
initiativ-rik,noggrann, positiv och tycker om att ge service.
Kontakta: Olle Westerberg, tel 719 4279, Barbro
Södergren, tel 719 5775. Ansökan skickas till: Gun
Urxtetröm, Ericsson Telecom AB, HF/ETX/X/FH

MEDARBETARE TILL IS/IR-ENHETEN
rMuktionen tar fram affärsenhetens IT-strategi. Vår uppgift
år att med ett långsiktigt perspektiv utveckla de administrativa systemen att stödja våra affärsprocesser på användarens villkor.
Vi inhämtar användarens krav på IT-stöd/funktioner och i
samarbete med IS/IT linjefunktioner omsätter dessa krav i
konkreta lösningar inom ramen för vår strategi.
Detta innebär både nyutveckling av tillämpningar och implementering av ny teknik.
Du är kundorienterad och kunderna finns inom den egna
organisationen både i Sverige och i dotterbolag utomlands.
Du måste måste vara drivande till din läggning samt ha lätt
att skapa kontakter med människor. Då mycket av vårt arbete har projektkaraktär ser vi gäma att du har erfarenhet
som projektledare. Ditt tekniska kunnande om IT finns på
ett öveigripande plan. Du förstår de tekniska sambanden i
en komplex systemmiljö med avseende på hårdvara, databaser och applikationer.
Kontakta: Håkan Kalmermo, iT-chef RMOA tel 08 404
4622, memoid: ERAHKAL Sänd din ansökan till: Britt
Bosrup AH Ericsson Radio Systems AB 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB. Kista, Customer Accounts

SECRETARIES
AM/A (Sales & Market Operations, Customers Accounts)
seeks three qualified secretaries to work within a young and
dynamic team to support the regional and area managers,
in coordination with the department secretary.
You should have several years experience as a secretary
and be familiar with MS Word, Excel and PowerPoint. We

NEXT STOP - USA
Ericsson's 80,000 employees are active in more than 100 countries. Their combined expertise in switching,
radio and networking makes Ericsson a world leader in telecommunications.

Whafs the next move in your career?
Ericsson's R&D activities in Raleigh, North Carolina
are expanding rapidly. We are now looking for engineers
with several years of experience in the R&D area
preferably with AXE- or/and RBS-background.
Here are some of our openings for expatriates:
Staff e n g i n e e r s
— systems
— base stations
— software
— hardware
— testing
Project managers
Senior t e c h n i c a l leader, software

Our research centre is located in Research Triangle
Park (RTP) in Raleigh, North Carolina.
With affordable housing, balmy weather and three
top universities Money Magazine ranked the Raleigh
area to be the best place to live in America.
Could an international assignment be something
for you and your family?

Please send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
T/HS
S-164 80 Stockholm
Sweden

Does it sound
interesting?
Please do not hesitate to get in touch with us!
Erik Lissakers, +-1 919 990 7194, memo: eus.euslls
Ron Bohaychuk, + 1 9 1 9 990 7122, memo: eus.eusboh
Paul Runyon, +-1 919 990 7289, memo: eus.eusvpr
Kjell Östergren, +46 8 757 25 4 5 , memo: era.erakjel.

ERICSSON

^
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are working in an international environment and it is essential to have a good knowledge of English. One of the positions also requires to be fluent in Spanish and/or
Portuguese.
Other duties besides normal routine work: handle correspondence, prepare reports, participate in internal meetings,
take minutes, make travel arrangements and arrange customer visits.You should be a team player but must also be
able to work independently, possess initiative and have the
ability to work under pressure.
Contact Cecilia Tiney,08 757 5772, memok): ERACETI Neil
Livingston,08 404 4829, memoid: ERANUVI Michael
K~hner,08 7571628, memoid: ERAMKU. Send your application to: Karin Enberg AH Ericsson Radio Systems AB164
80 STOCKHOLM
Ericsson Telecom AB, Norrköping

het i Årstadal består av ett 40-tal medarbetare. Vi är tre personer i stab, som har till uppgift att hålla ihop enhetens
verksamhet. Vi behöver nu förstärka enhetens behov av administrativ support med en drivande

SEKRETERARE
Din uppgift blir att vid sidan om allmän kontorsservice, ansvara för - all administration i anslutning till enhetens möten
- tidrapportering till lönekontoret - personal-, rese- och utbildningsadministration - uppföljning av vår interna ekonomi
och budget - enhetens verksamhetsdokumentation - vid behov hjälpa till med tidregistrering Du är utåtriktad och flexibel och är van vid att arbeta själv- ståndigt. Du har erfarenhet av sekreterararbete, gärna med ekono- misk uppföljning
samt har goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Bertil Rosenqvist (ETX.ETXBRQ) Britt Paju
(ETX.ETXBP) MG/ETX/X/NOZ MG/ETX/X/NAR 08-719 4684
08-719 5600

ADMINISTRATÖR / SEKRETERARE

det viktigt att Du har ett positivt sätt, är utåtriktad och har
lätt för att umgås med människor.
Arbetet innebär att ta emot besökare och ordna med att
dessa kommer i kontakt med den person som söks.
Hantering av nycklar, parfceringstillstånd och tillverkning av
företagets ID-kort ingår. Arbetet med nycklar och IDkort är
att arbeta med värdehandlingar vilket fordrar stor ansvarskänsla och noggrannhet. I arbetet ingår också att registrera nyanställda i samarbete med personalavdelningen samt
att hjälpa till med avdelningens dokumentsamlingar, skriva
rapporter mm. Du som söker bör vara svensk medborgare
och ha lätt att uttrycka Dig i tal och skrift.
Kontakta Jan Thorsell, tfn 08-7574646 eller Lise-Lotte
Bergenholm, tfn 08-7574720. Tjänsten söker Du hos:
Liseiotte Bergenholm, tfn 08-7574720

Kontakten nr 20 1995
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GYMNASIEEKONOM
I arbetsuppgifterna ingår projekthantering med bl a fakturering, registrering av tidsedlar, projektupplägg och projektavslut. En viktig del i tjänsten är att arbeta nära projektledarna
och bistå med ekonmiskt kunnande varför noggrannhet och
samarbetsförmåga är viktiga egenskaper för denna tjänst.
Arbetet sker i nära samarbete med ekonomifunktionen
inom divi- sionen.
Du som söker bör ha 3-årig ekonomisk gymnasieutbildning samt till Din läggning vara utåtriktad och framåt.
Kontakta: Lars Gartzell, Projektavd, 08-764 0375,
EBC.EBCGART; Gunilla Wictorin, Controller, 08-764 3138,
EBC.EBCWICT eller Kurt Trogen, Personal, 08-764 0811,
EBC.EBCKUTR
L M Ericsson Fastigheter AB

EKONOMI & FINANS

EKONOM

Ericsson Radio Systems AB, Kista
3 tjänster till SA/N. GSS respektive TSS.
Arbetet innebär att Du ska ge administrativt stöd inom verksam- hetsområdet och hålla en god servicenivå, såväl internt som externt. I arbetsuppgifterna ingår bl a att köpa in
kontors- material, administrera resor samt sprida information. Du kommer att rapportera direkt till PE-/SE-cnefen.
Du bör ha 3-årig gymnasiekompetens eller motsvarande.
Goda kun- skaper i engelska och svenska, muntligt och
skriftligt är ett krav. Du har även kunskap/erfarenhet av att
använda datorstöd. Du tycker om att arbeta självständigt,
men även att ingå i ett team. Du tar gärna egna initiativ.
Kontakta: Britt-Inger Andersson, 011-2411316 eller Tove
Hansson, 011-241017. Skicka din ansökan senast
1995-12-15 till: IN/ETX/SG/NP Britt-Inger Andersson.

Ericsson Treasury Services AB

ADMINISTRATION
PROJEKTANSTÄLLNING
Inom affärsområdet Japan svarar vi för marknadsföring och
affärsutveckling mot NTT-M, Japans motsvarighet till Telia
Mobitel
Vi år ett litet men effektivt gäng som arbetar i nära kontakt med utvecklingsavdelningen i Mölndal och fabriken i
Gävle. Vi har naturligtvis också dagliga kontakter med vårt
dotterbolag i Japan. Från vår kund får vi en ständig ström av
order som skall in mot fabriken, varefter leveranserna skall
följas upp.

Vi söker Dig som vill arbeta som sekreterare hos oss. VI ser
gärna att Du är positiv, öppen för egna initiativ, service- inriktad, noggrann och inte rädd för att ta i när det behövs.

Vi söker nu en person som kan hjälpa oss med:
- Sekreteraruppgifter, som hantering av originaldokument, verksamhetsbeskrivning, reseräkningar osv.
- Kunna ta en del av orderhanteringen
Den person vi söker bör ha vana vid att arbeta med datorer gärna i liknande sammanhang. Det kan pass en sekreterare, som vill bredda sitt ansvarsområde och få självständiga uppgifter. Ett utåtriktat sinne med förmåga att samarbeta med olika personer i och utanför avdelningen behövs. Vi
vågar i utbyte lova ett gott kamratskap i en sammansvetsad
grupp.

Vi är en enhet på 38 personer som arbetar med bl.a. material och miljöpåverkan, kemiska analyser, ytbehanlding
och korrosionsteknik samt egenskapsverifiering av våra telekomm.produkter. Vi deltar även i nationella och internationella standardiseringsorgan.

Kontakta: Jan Landberger 08/7572565 eller Örjan Falk
08/7573626 Skicka in din ansökan till Gunilla Åsberg
KI/ERA/J/HS Ericsson Radio System Torshamnsgatan 164
80 Stockholm

Ericsson Telecom AB, Basic Technology, Kungens Kurva

AVDELNINGSSEKRETERARE

Din huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av
utskrifter av dokument och brev, framtagning av OH-bilder,
reseservice, kopiering och distribution. Du kommer ha ansvar för enhetens lokalplanering och fungera som sekreterare på våra ledningsgruppsmöten och protokollföra dessa.
Du kommer även att vara enhetens tidrapportör.
Vi ser gärna att Du har erfarenhet av administrativt arbete, men framför allt uppskattar vi egenskaper som engagemang för arbetet, känsla för service och en vilja att lära. Du
har förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du bör
ha goda kunskaper i engelska, samt kunna arbeta i Word,
Excell och Power Point
Kontakta: Göran Benjamin Monica Kängström, Personal
KK/ETX/U/C KK/ETX/U Tel: 08/ 719 42 66 Tel: 08/ 719
66 87 Memo: ETXT.ETXBMN Memo: ETXS.ETXMOKM
Ericsson Radio Systems AB, affärsenhet Japan

SEKRETERARE
TILL PERSONALENHETEN

-BACK-OFFICE
Ericsson Treasury Services AB är Ericssonkoncernens intembank och finansförvaltning. Vi är 20 personer på avdelningen som arbetar inom en mycket spännande del av
Ericsson.
Vi söker nu en person som kan förstärka vårt Back-Office
under 18 månader. Vi ansvarar bland annat för avstämning
ar av affärer mot externa/interna motparter, betalningar,
kontoavståmning samt netting.
Du som söker denna tjänst måste ha 3-årigt ekonomiskt
gymnasium eller likvärdiga kunskaper, dessutom minst 1-2
års erfarenhet från bank, ekonomiavdelning eller liknande.
Du måste vara noggrann, stresstålig och utåtriktad samt ha
en god PC-vana. Engelska behärskar Du självfallet i tal och
skrift.
Kontakta: Britt Kerkenberg, TSSKERK, telefon 9 6888. Din
ansökan sänder Du senast 1995-12-18 till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, HF/LME/P, Cecilia
Walman, 126 25 Stockholm eller per memo till LMECWAL
Ericsson Telecom AB, Norrköping

PE-CONTROLLER

KI/ERA/LP Ericsson Radio Systems AB

2 tjänster till GSS respektive TSS.

CHEFSSEKRETERARE/ASSISTENT

Arbetet går i huvudsak ut på att stödja resultatansvariga
med analyser och utredningar, att följa upp resultat och initiera resultatförbättringar, att se till enhetens inre effektivitet och medverka till verksamhetsutveckling.

Market Operations Eastern Europe, Middle East, Africa &
Latin America, LP, söker fr o m årsskiftet en ersättare för
nuvarande enhetssekreterare som övergår till annan befattning. Enheten består f n av ca 250 personer som i april flyttar till nyrenove- rade lokaler i Sundbyberg.
Tjänsten innebär förutom sedvanliga sekreteraruppgifter
att vara assistent åt enhetschefen, vara teamleader för stabens sekre- tariat, förbereda, deltaga i och vara protokollförande vid led- ningsgruppens sammanträden, organisera
och planera övriga möten och konferenser samt att sammankalla och leda enhetens sekrete- rarmöten. I arbetsuppgifterna ingår också viss informations- spridning.
Arbetet kräver att Du behärskar MS Office-paketet, har
goda kunskaper i engelska språket och har lätt att uttrycka
Dig i tal och skrift. Självständighet, initiativkraft och god
känne- dom om Ericsson värdesätts.

I takt med att vår verksamhet inom affärsenheten Japan
växer behöver vi förstärka med ytterligare en sekreterare till
vår personalenhet.
Du kommer att arbeta tillsammans med våra personalmän och med en person som arbetar med utbildningsfrågor.
Vi behöver i första hand hjälp med administrativa arbetsuppgifter. Detta innebär utöver sedvanliga sekreteraruppgifter att du ska ta hand om administrationen kring rekryteringsärenden. Vi vill även att den som söker ska vara öppen
och aktiv när det gäller att för- bättra och effektivisera våra
nuvarande administrativa rutiner kring personaladministration.
Vi vill att du som söker har erfarenhet av sekreteraryrket
sedan tidigare och att du behärskar engelska väl i tal och
skrift. Du ska även vara väl förtrogen med Microsoft Officepaketet. VI vill även att du har intresse för effektfviseringsoch förändringsarbete. För att passa för denna typ av arbete
bör du ha en stark egen drivkraft och ett starkt engagemang
i dina arbetsuppgifter.

Kontakta: Ewa Gallwitz, 08- 757 36 84 eller Mats Amamo,
08-757 33 66. Ansökan sands till: Ericsson Radio Systems
AB, att: Liljana Sundberg tel 08- 757 24 59.

Kontakta: Ulrika Kvist, 08/757 1937 eller Zorica Bodiroza,
08/757 0191. Skicka din ansökan till: KI/ERA/J/H Ulrika
Kvist

Kontakta: Ingrid Ludewig, tel 08-719 8692 X/FH Barbro
Södergren. tel 08-719 5775. Ansökan skickas till:
HF/ETX/X/FH Gun Lindström

Ericsson Telecom Sverige (MMU Telia)

Ericsson Components AB, Kista, Drift och Säkerhet

Ericsson Telecom Sverige bestar av drygt 400 personer,
som mark- nadsför, säljer och installerar systemlösningar
samt ger driftstöd för fasta och mobila telekommunikationsnät till Telia ABi Sverige och utomlands. Vår installationsen-

RECEPTIONEN

Tjänsten kan för rätt person innebära stora utveclingsmöjligheter då god inblick i PEs ledning och styrning fås.
Du är civil- eller gymnasieekonom med flerårig erfarenhet
av hela eller delar av ovanstående arbetsuppgifter, goda
kunskaper om produkter, flöden och processer i PE, översiktlig kunskap om aktuella ekonomisystem, översiktlig kun
skåp om andra systems på- verkan på ekonomisystemet
speciellt inom området logistik och produktplanering. Du
bör ha god kunskap i Excel eller liknande kalkylprogram. Ett
extra plus är om Du är van att söka information i stora databaser m h a databasverktyg, t ex MS-access.
Kontakta: Britt-Inger Andersson, 011-241316 eller Tove
Hansson. 011-241017. Skicka din ansökan senast
1995-12-15 till: IN/ETX/SG/NP Britt-Inger Andersson.
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg

EKONOMER
Regional Marketing Unit, Europe, Africa and the Americas
Marketing Western Europe & North America

MARKNADSSEKRETERARE
Marketing Western Europe & North America X/FB inom
Business Unit Switching and Network Systems söker en
marknadssekreterare med placering på Telefonplan (HF).
Förutom de sedvanliga sekreteraruppgifterna, telefonpassning, besöksarrangemang, hantering av reseräkningar
o s v ser vi gärna att Du deltar i offertarbete.
Du behärskar * Microsoft Office (främst Word för
Windows 6.1) * Engelska i tal och skrift * Franska och tyska är ett stort plus.Som person är Du noggrann, positiv och
tycker om att ge service.

Vi söker en person till receptionen inom Drift och Säkerhet.
Du Wir den person som våra besökare först träffar, därför är

Till vår enhet för projektgenomförande inom "Marketing &
Sales & Sweden Projects" på divisionen Network
Engineering söker vi två ekonomer.
Enheten arbetar med att genomföra projekt - från design
till slut- ligt överlämnande. Projekten omfattar såväl inomsom utomhus- montage mot publika teleoperatörer och den
svenska försvars- makten, men arbetet innefattar även
koordinering av resurser för projekt mot andra andra kundsegmenet inom Sverige och i utlandet. Ca 160 personer arbetar idag inom enheten.

HÖGSKOLEEKONOM
I arbetsuppgifterna ingår bl a budget, bokslut, estimat, resursplanering, uppläggning av projekt, fakturering och projekt- uppföljning gentemot vår projektorganisation och marknadsenhetema Telia och Försvaret. En viktig del i tjänsten
är att verka för ökad förståelse för ekonomins betydelse inom organisationen och att medverka vid intemutbildningar.
Arbetet sker i nära samarbete med projektledare och
marknads- ansvariga samt den övriga ekonomifunktionen inom divisionen.
Du som söker bör ha högskolekompetens eller motsvarande och gärna erfarenhet från verksamheten. Som person
är Du analytisk och noggrann.

L M Ericsson Fastigheter AB, enheten för Svagström och
Nät behöver en duktig civilekonom. Enheten ingår i
Förvaltning Söder och består av drygt 50 personer varav ca
hälften är tjänstemän. Vi arbetar med datanät, telefoninät
och tekniska säkerhetssystem i våra fastigheter.
Du kommer att arbeta med ekonomistyrning och rapportering av enhetens produkter där redovisning av kapitalkostnader, direkta kostnader och intäkter är vitala.

v

Förutom att Du år civilekonom med några års erfarenhet
vill vi att du har goda ADB-kunskaper för att knyta ihop, förbättra och utveckla de system som finns idag.
Som person vill vi att du är drivande, initiativrik och fungerar bra i team. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter i företaget.
Kontakta: Björn Kvastad, chef för Svagström och Nät, tfn
7194406 eller Ulf Lagerkranz, personal tfn 7196344.
Ericsson Data Services

ENHETSEKONOM
Arbetsuppgifter: Arbeta med enhetens faturering och bistå
proj. ledare, sektions- och områdeschefer med stati- stik
och div annar materiel. Bistå med hjälp vid analysarbeten,
budget, bokslut, prognoser mm.
Arbetet är självständigt och vi värdesätter den egna initiativförmågan högt!
För att klara av detta arbete tror vi att du minst har en
gymnasie- ekonomexamen samt några års erfarenher av liknande arbetsupp- gifter. Goda ADB-kunskaper, du behärskar
ordbehandling och spread- sheet (Word, Excel mm).
Kontakta: Håkan Tömkvist på tel: 757 0717. Din ansökan
skickar du till Johanna Karling TO/EDT/PA. Välkommen med
din ansökan!
—

»

Ericsson Radio Systems AB. Kista

EKONOM-SKATTER
Till den nybildade sektionen Intemkontroll och Skatter inom
ledningsfunktion Finans och Bokslut söker vi en ekonom
med intresse för skatter och därmed sammanhängande frågor.
Du kommer att arbeta med att säkerställa en skattemässigt riktig behandling av affärshändelser i såväl Ericsson
Mobile Communications AB som Ericsson Radio Systems
AB. Detta förutsätter löpande kontakter med de olika operativa enheterna inom bolagen samt ett nära samarbete med
våra skatteexperter på moderbolaget. Vidare förutsätter det
att du håller dig kontinuerligt uppdaterad vad avser nyheter
inom skatteområdet, samt på ett lättförståeligt sätt vidare- •
befordrar väsentlig information inom området till berörda
operativa enheter.
Du bör vara civilekonom eller motsvarande med erfarenhet från arbete med bolagsredovisning, bokslut och deklarationer, samt ha god kännedom om och intresse för svensk
redovisningspraxis och skattelagstiftning.
Kontakta: Erland Lagerlöf, tel 08-757 0051, memoid:
ERA.ERAELA, samt Eva Kållberg, personal, tel 08-404
2381. Ansökan till May-Britt Larsson, KI/ERA/I/US
KI/ERA/EL - Ericsson Radio Systems AB

EKONOM - INTERNKONTROLL
Till den nybildade sektionen Internkontroll och Skatter inom
ledningsfunktion Finans och Bokslut söker vi en ekonom
med bred erfarenhet och brinnande intresse för både redovisningsfrågor och effektivitet Funktionen ansvarar för intemkontrollen enligt nedan inom såväl Ericsson Mobile
Communications AB som Ericsson Radio Systems AB.
Du ska kunna initiera och om så behövs medverka vid
implementeringen av förändringar som gör processer och
rutiner inom ekonomiområdet effektivare eller kvalitativt
bättre. Vi ser alltså intemkontroll i denna bemärkelse som
ett alternativt uttryck för verksamhetsutveckling inom ekonomiområdet, med sårskild hänsyn till att lagar, god redo-
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visningssed och koncemregler ska efterlevas. Arbetet innebär vidare att du ska ha en samordnande roll för kvalitetsarbetet inom de centrala ekonomifunktionerna för de båda
bolagen.
Arbetet innebär ett aktivt samarbete med främst ekonomer inom alla operativa enheter inom bolagen Ericsson
Radio Systems och Ericsson Mobile Communications, samt
naturligtvis ett mycket nära samarbete med bokslutssektionen ERA/EK.
Du bör vara civilekonom eller motsvarande med bred erfarenhet samt ha kännedom om och intresse för svensk redovisningssed. Du har god förmåga att skapa kontakter.
samt att självständigt driva frågor och förändringsarbete.
Kontakta: Erland Lagerlöf, tel 08-757 0 0 5 1 , memoid:
ERA.ERAELA, samt Eva Kållberg, tel 0 8 4 0 4 2 3 8 1 , memoid:
ERA.ERAEVKG
KI/ERA/AE/MC - Ericsson Radio Systems AB

radioaccess system för trådlös tetefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av var verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.
Du kommer att arbeta med utveckling och imptementering av prognos och uppföljningsverktyg i datormiljö (stordator eller PC). Du ansvarar för prognos och uppföljningsarbete för ANP-produktema inom Ericsson Radio Access och du
för dialog med olika Ericssonenheter inom och utanför
Du har gymnasieutbildning. Ericssonerfarenhet samt erfarenhet av prognosarbete i PC och/eller stordatormtljö.
Du är noggrann och uthållig samt har lätt för att uttrycka
dig såväl i tat som i skrift.
Kontakta: Kari Lempiäinen, tel 08-757 1553 eller Anky
Planstedt, personal tel 08-7571575. Ansökan skickas till:
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren,
Box 1 1 , 1 6 4 93 STOCKHOLM.

MARKET AREA CONTROLLER
The unit, Market Area Control in RMOA. is responsible for
securing the financial values in tenders, preparing budgets
and follow-up, structuring the flow of financial information in
projects and market and monitoring financial data within
the line organisation in ERA/A.
We are working in close co-operation with project management, marketeers, logistics, the customers and local
companies in the various markets within RMOA.
This position requires that you are confident, outgoing
and independent, have a BA in Business Administration or
equivalent education and have relevant accounting experience. Fluency in English is a must, and a working knowledge of Spanish and/or Russian would be desired.
Contact Lennart Ekroth, phone 0 8 4 0 4 7310, memoid: ERALENE. Please send your application to: Britt Bosrup,
Ericsson Radio Systems AB, 164 8 0 Stockholm
Ericsson Components AB, Kista

KVALITET
Ericson Telecom AB, Norrköping

7KVAUTETSSAMORDNARE
2 tjänster till GSS respektive TSS.
Som kvalitetssamordnare är Din uppgift att sprida kvalitetsteknik i enheten - "Seven management tools", Kaizen och
statistisk för- söksplanering. Du driver kontinuerligt förbättringsarbete inom enheten och ansvarar för uppdatering av
enhetens kvalitetssystem. Dessutom ansvarar DU för produktenhetens hantering av reklama- tioner.
Du rapporterar direkt till produktenhetschefen och år
kontakt- person i kvalitetsfrågor för enheten samt sammanhållande för övergripande kvalitetsfrågor.
Du bör ha högskoleutbildning, gärna inom området kvalitetsteknik eller motsvarande erfarenheter. Du är resultatorienterad, drivande, har positiv människosyn samt förmåga
att engagera.

CONTROLLER
Tyngdpunkten i arbetet som controller ligger på ekonomistyrning, lönsamhetsuppföljning, budget och långsiktig planering. I arbetet kommer även att ingå införandet av ett
uppföljningssystem för produktionsekonomi och planering.
Detta system ska integreras mot den befintliga huvudboken
och vara i linje med Ericssonkoncernens IT-policies.
Controllerfunktionen år starkt decentraliserad vilket ställer kravpå att Du kan arbeta självständigt och ta ett stort
ansvar för arbetsområdet. Du förväntas också aktivt delta i
fabrikens operativa arbete.
Du som söker bör ha ekonomisk utbildning på högskolenivå samt ha erfarenhet från arbete i industrin i frågor rörande produktionsekonomi. Goda kunskaper i engelska är
ett krav.
Kontakta: Kjell Bohlin, tfn 08-7575033 eller Lise-Lotte
Bergenholm, tfn 08-7574720 på vår personalavdelning. Din
ansökan sänder Du till KI/EKA/S/XP Lise-Lotte Bergenholm
Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand

EKONOM
Ekonomi och Rnans är EBC:s operativa enhet inom områdena redovisning, valutasäkring, ekonomisystem, cash management, kundkrediter och leverantörsbetalningar. Totalt är
vi ca 35 personer och placerade vid huvudkontoret i Nacka
Strand.
Vi söker nu en kvalificerad ekonom med huvuduppgift att
bevaka, stämma av och redovisa fakturering, krediter, remburser, betal- ningar, krav/inkasso och förskott.
Vi har ett nära samarbete med övriga delar av företagets
och affärsområdets ekonomifunktioner och försäljningsorganisation men även med banker, dotterbolag och externa
kunder runt om i världen.
Arbetet kräver ett stort mått av initiativkraft, förmåga att
arbeta självständigt och god samarbetsförmåga.
Du är en relativt nyutexaminerad civilekonom eller gymnasieekonom med erfarenhet av ekonomiarbete. VI ser gärna att du är förtrogen med Ericssons rutiner och rapporteringssystem samt att du är van att arbeta med moderna
IS/IT-hjälpmedel. God kunskaper i engelska är ett krav.
Kontakta: Anita JohanssorvEnqvist, 0 8 4 2 20334, memoid
EBCAJO Elisabet Lindgren, personal, 0 8 4 2 20361, memoid EBCELN. Ansökan skickas till: NA/EBC/HP Elisabet
Lindgren

INKÖP

Kontakta: Britt-Inger Andersson, 011-241316 eller Tove
Hansson, 011-241017. Skicka din ansökan senast
1995-12-15 till: IN/ETX/SG/NP Britt-Inger Andersson.

Telecom AB, BU
Systems.Global Marketing
Ericssons Business Unit Broadband Network Systems is leading the way into the future informations society. Our vision is enabling networking for the generation. Our challenge is to make Ericsson as successful in Broadband as
we already are in narrowband. We are working with total
network solutions including the product areas Broadband,
Transport, Access and Management Systems.

SOLUTIONS MARKETING
The units main responsibilities are active marketing and
product related contents of offers. The unit s responsibility
included all Briadband Network Systems, Network Elements
and associated management systems as well as complementary third party products within the area to allow offering of complete network solutions.
The unit is responsible for the product solutions marketing. This is promoted by Product Marketing Plan, PMP.
We are searching for a Master ofEngineering or similar,
with experience within Transport Network area and having a
good knowledge of SDH-products. We think you are excellent in interfacing customers, are businessoriented and have good leadership ability. Requirements for the position is
good knowledge in english and spannish, further languages
are a merit.
Contact: Åke Raushagen, KX1/ETX/B/MM, +46 8 719
4101ETXTRAUS Stefan Mogel, Personal. +46 9 7196941
ETXTMOGS
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg >Telecom
Networks and Bid Management
We expand our department for marketing and sales of large
turnkey projects in Asia and Europe. Our projects are large
and contains total responsibility of delivery of telecom network to national and international operators including radio
and fibre transmission, AXE, outside plant, civil work and
management systems. The work mean frequent contacts
with all Ericsson companies as well as external suppliers.
In order to keep pace with customers accelerating demand and maintain our leading position we are now seeking experienced individuals with an academic dgree in engineering and/or marketing to following positions:

Ericsson Radio Access AB, Kista'

PROGNOSANSVARIG TILL ANP
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom

BUSINESS MANAGER - INDIA
Responsibilities:
* Commercial coordination
* Negotiations with subsuppliers and customers

* Business development
* Overall coordination of tender projects within the market
We want you tohave: General telecom knowledge, good
Ericsson knowledge, international work experience, commercial experience from large projects, negotiations skills
and or line or project management experience

BUSINESS MANAGER
-CUSTOMER PROJECTS
Responsibilities:
•Bid Manager
* Commercial coordination of subpraject or project
•Calculations
* Commercial contact with subsuppiier
We want you to have: General telecom knowledge,
Ericsson knowledge, International work experince , Project
management skills and Commercial experience from large
project

SENIOR SOLUTION MANAGER
Responsibilities:
* Technical responsibility for projects
* Technical review of tender projects
* Design and describe technical solution
* Network plan and design
* Customer discussion
* Cost calculations
* Assist business managers in negotiation with subsuppliers
We want you to have: Telecom knowtedg, Ericsson knowledge, International work experience, Experience from large
telecom project, Transmission networks and project knowledge, Line or project management experience,

SOLUTION MANAGER
TRANSPORT NETWORKS
Responsibilities.
•Technical responsibility for subprqject
* Transmission network design
* Customer discussions
* Cost calculations
We wan't you to have: Telecom knowledge,
Transmission networks and project knowledge,
International work experience
Contact Håkan Engman +46 8 764 0810, Memo:EBCHENE or Göran Nordqvist +46 8 764 0849, Memo: EBCGNNT.
Please send your application to: Håkan Engman Ericsson
Business Networks AB Network Engineering and
Construction division 172 8 7 SUNDBYBERG
Ericsson Telecom, Broadband Network Systems, Kungens
Kurva

MARKNADSFÖRARE
AV MANAGEMENT SYSTEMS
Vi söker Dig som är utåtriktad, resultatorienterad och tycker
om att resa och träffa människor från olika kulturer.
Du får ett eget ansvarsområde för marknadsföring, försäljning och lönsamhet av ett eller ett par marknadssegment. För att lyckas måste Du finna den tekniska lösningen
som ger optimal kundnytta.
Vi ansvarar för marknadsföring av Management Systems
inom BU BNS. Våra produkter skall stödja operatöremas
driftsoch affärs- processer.
vi skall: - marknadsföra vara produkter och systemlösningar till Ericssons kunder - utbilda Ericssons säljkar på
kundnyttan, funktionalitet och helhetslösningar av
Management produkter - identifiera kundbehov på kort och
medellång sikt - aktivt deltaga i offertarbete - ta fram marknads och säljpianer samt följa upp dessa, inklusive identifiering och prioritering av marknadssegment
VI behöver utökas med ytterligare två personer. Lämplig
bakgrund för Dig är antingen erfarenhet av: 1 . marknadsföring 2. provning eller utveckling av access produkter, SDH,
ATM eller Management System 3. drift av telecomnät
Du bör dessutom vara bra på skriftlig engelska. Arbetet
innebår nära samarbete med Global Marketing, Produktledning och våra kunder och därmed en del resande.
Kontakta: Aline de Marie 08-719 8394, ETXT.ETXADM eller
Annette Averstad, 08-719 8332, ETXT.ETXAVA, personal
ErlcssoN Business Networks AB. Sundbyberg

ANSVARIG
- MARKNADSFUNKTION FÖRSVARET
Enheten, som är lokaliserad i Sundbyberg, tillhör
"Marketing & Sales & Sweden Projects" inom division
Network Engineering och har 15 anställda.
I arbetsuppgifterna ingår att som ansvarig leda, planera
och budgetera för verksamheten samt att tillsammans med
andra en- heter bredda kundunderlaget
För befattningen krävs erfarenhet från kontakter med
kunder typ Försvaret på hög nivå. Erfarenhet av att hantera
komplexa tele- kommunikationsprojekt är också ett krav.

Kontakta: Per S Berg, 08-764 0935. EBC.EBCPESB eller
Kurt Trogen, 08-764 0 8 1 1 , EBC.EBCKUTR
Ericsson Mobile Communications AB

GLOBAL ACCOUNT MANAGER
-DATA ACCESSORIES
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer och
marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till enheten
Accessories i Kista söker vi en Global Account Manager
Data Accessories.
I Ditt arbete kommer Du att utveckla och driva försäljningen av datatillbehör mot globala kunder. Du kommer
också att fungera som stöd till regioner och lokalbolag vid
försäljning av dessa produkter. En annan viktig arbetsuppgift blir att kommunicera marknadsbehov till produktledningen.
Du har en akademisk bakgrund och gedigen kunskap i
och intresse av datakommunikation. VI ser gärna att du har
säljerfarenhet av dataprodukter till större kunder och att Du
behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta Håkan Olson, tfn 08-76413 86, för mer information om tjänsten. En skriftlig ansökan skickas till Yvonne
Areflykt Ericsson Mobile Communications AB, 164 80
STOCKHOLM.
Ericsson Telecom Sverige (MMU Tela)
Ericsson Telecom Sverige består av drygt 4 0 0 personer,
som säljer och installerar systemlösningar samt ger driftstöd för tele- kommunikationsnät till Telia AB

MARKNADSFÖRING/FÖRSÄLJNING/
PRODUKTLEDNING AV
TELE MANAGEMENT SYSTEM
Du som i dag arbetar med marknadsföring, försäljning eller
pro- duktledning, hos oss kan Du vidareutveckla Din kommersiella kom- petens.
Vi är i dag tre personer som arbetar på marknadsenheten Tele Management System i Arstadal. Vi behöver utöka
personalstyrkan om- gående. Telias ökande behov av att rationalisera sin verksamhet och hitta nya intäktsmöjligheter
leder till nya affärsmöjligheter för oss. Produktsortimentet
utökas i rask takt och omsättningen ökar. Vi beräknar att
fördubbla vår omsättning till år 1998.
Teknisk utbildning, helst på högskolenivå, och kommersiell er- farenhet samt känsla för affärer år viktigt i detta
jobb. Erfarenheter av TMOS, tekniskt eller kommersiellt,
värderas högt.
Välkommen med Din ansökan per brev eller memo. Du
kan också ringa till någon av oss för att få mer information.
Kontakta: Anita Hagelin Britt Paju, personal Memo:
ETX.ETXATA ETX.ETXBP Telefon: 08-719 8172 08-719
5600
Ericsson Radio Systems AB, Kista

LOGISTIKER
Marknaden för mobiltelefoni är extremt snabbt växande och
våra framgångar beror till mycket stor del på vår personals
kompetens. Våra produkter är mobiltelefonväxlar, radiobasstationer, transmission, kraft och pilotsystem.
För att lyckas ännu bättre med våra pågående och förväntade nya kundprojekt behöver vi förstärka vår logistikfunktion.
Du ansvarar för materialhanteringen i pilotprojektet Det
innebär upprättande av orderstruktur, teveransplan, faktureringsplan, registrering av order, bevakning, beordring av leverans samt rapportering. Du kommer att ha kontakt med
projektekonom och projektledare samt spedition, huvudplanering, tidsättare och centrallager. Det främsta verktyget år
våra datasystem. I arbetet ingår också kontinuerligt förbättringsarbete.
Du har erfarenhet av logistik och orderhantering, gärna
från någon liknande bransch. Du har goda kunskaper i engelska språket. Din teoretiska bakgrund bör vara teknisk eller ekonomisk på gymnasienivå. Du har ordningssinne, är
flexibel och tycker om högt arbetstempo.
Kontakta: Lars Andersson tel 08-757 02 88 eller Anita
Malmström (personal) tel 0 8 4 0 4 2 4 29. Din ansökan med
meritförteckning skickar Du till: Anita Malmström
W/ERA/LP/UH
Ericsson Radio Access AB, Kista

MARKNADSCHEF TILL ANP
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. VI år verksamma inom
radioaccess system för trådlös tetefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem för analoga
och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i
Kista och vi är idag cirka 1000 anställda.
Antenn Nära Produkter är ett produktområde som ingår i
samtliga mobiltelefonisystem. Som marknadschef kommer

JOBB-NYTT
Du att ansvara för marknadsföring och försäljning av ANP
produkterna med fokus mot dotterbolag och operatörer och
att hitta och upparbeta nya marknader och nya marknadskanaler. Inom enheten ingår försäljning, produktledning och
kundsupport och kunderna finns globalt pä alla marknader.
I botten har du lämplig teknisk utbildning, minst gymnasie/mellan- ingenjör inom teleteknik, med påbyggnad av
marknadsförings- utbildning. Du har erfarenhet av marknadsföring och försäljning av tetekom- produkter.
Du har goda ledaregenskaper, förmåga att handskas
med människor samt mycket goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Anders Stänkelström, tel 08-7571522 eller
Anky Planstedt, personal tel 08-7571575. Ansökan skickas till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren, Box 1 1 , 1 6 4 93 STOCKHOLM.
Ericston Radio Systems AB, Kista

Kontakten nr 20 1995

Vi arbetar med att effektivisera och standardisera styrning, uppföljning och administration av vår expansiva verksamhet inom kundprojektledning och logistik.
Vi tänker använda både enkla och avancerade funktioner
i MS Office programmen och söker Dig som kan göra avancerade blanketter, makron, mallar och databaser i vara förbättringsprojekt. Självklart dokumenterar och informerar Du
själv. Du skall även medverka som expert och kravställare
på större stödsystem.

Såsom försäljningschef medverkar du till uppbyggandet
av den nya affärsenheten. Förutom det operativa ansvaret
för verksamheten kräver tjänsten nytänkande, då affärsenheten står inför stora utmaningar. Försäljningsenheten skall
ansvara för försäljning av affärsenhetens produkter direkt
till slutkund och indirekt genom säljteami USA och Europa.
Omkring 35% av all försäljning sker till externa kunder utanför Ericssonkoncernen. Resterande 65% är intemförsäljning
Ericsson.

Du ska ha vana av makroprogrammering i MS Word,
Excel och Project och gärna erfarenhet inom förbättringsarbete, rjrojektadministration eller liknande. Du skall vara metodisk, strukturerad och pedagogisk, kunna art)eta självständigt och i grupp samt vara smidigt övertygande.

Din bakgrund bör vara civilingenjör eller motsvarande
med dokumenterad erfarenhet av marknadsföring och försäljning i personalledande ställning.
Kontakt*: Sigrun Hjelmquist (Bil-chef) tel 08-757 4210 Din
ansökan skickar du snarast till KI/EKA/M/P Stig
Cederberg.

Kontakta: Sven Jungmar, 08-7573281, eller Anita
Malmström, personal, 084042429. Din ansökan vill vi ha
till KI/ERA/LP/UH, Anita Malmström, snarast

Ericsson Radio Systems AB, Kista
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Ericsson Radio Access AB, Kista

MARKNADSPROJEKTLEDARE
TILL ANP
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.
Du kommer att leda olika marknadsprojekt från inledande kunddiskussioner fram till leverans. För rätt person kan
vidareutveckling till försäljare bli aktuell.
Du har teknikutbildning, minst gymnasieingenjör, men
helst civilingenjör. Du har erfarenhet av kundprojekt (operationsverksamhet) och du har såväl teknisk som praktisk erfarenhet av radioprodukter. Vi vill också gärna att du har erfarenhet av att arbeta mot produktion.

ERFARNA LOGISTIKER/
ORDERHANTERARE

Ericsson Telecom AB, Regional Marketing Unit, Europe,
Africa and the Americas

INTERNATIONELL
MARKNADSFÖRING MOBILTELEFON!

Du är initiativrik, drivkraftig och har förmågan att hålla
samman projekt samt aktivt se till att uppsatta mål nås

Vi arbetar med försäljning och implementering av mobiltelefonsystem till södra Central- och Östeuropa. Denna region
är under fortsatt stark expansion.
Du ansvarar för materialhanteringen i flera kundprojekt.
Det innebär upprättande av orderstruktur,teveransplan.faktureringsplan, registrering av order, bevakning, beordring av
leverans samt rapportering. Du kommer att ha kontakt med
marknadsförare, projektledare och projektekonom samt
spedition, huvudplanering, tidsättare och centrallager. Det
främsta verktyget är våra datasystem. I arbetet ingår också
kontinuerligt förbättringsarbete.

ARE YOU OUR NEXT
ACCOUNT MANAGER ?

Vi arbetar med marknadsföring och implementering av mobiltelefonsystem i Central- och Östeuropa. På grund av den
mycket snabba expansionen på våra marknader söker vi nu
ytterligare några kundorinterade Technical Managers.

Kontakta: Anders Stänkelström, tel 08-757 1522 eller
Anky Planstedt, personal tel 08-757 1575. Ansökan skickas till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren, Box 1 1 , 1 6 4 9 3 STOCKHOLM.

Du har erfarenhet av ligistik och orderhantering, gärna
från någon liknande bransch. Du har goda kunskaper i engelska språket Din teoretiska bakgrund bör vara teknisk eller ekonomisk på gymnasienivå. Du har ordningssinne, år
flexibel och tycker om högt arbetstempo.
: Per Karlbom, tel 08-757 2238 Anita Malmström,
tel 08- 400 2429 Ansökan sänds till Anita Malmström

We, Intercompany Trade, a new Market Unit (MU) within
Regional Marketing Unit Europe. Africa and the Americas
(RMU1) are looking for you.
As our next Account Manager you will be responsible for
our sales to other Business Areas and special projects
Your rotes:
- Result responsibility
- Transfer Prices
- Forecasts/Budgets/Estimates
- Offers, sates outside transfer price list
- Joint Business & Market Development

Du kommer att arbeta med våra mobiltelefonsystem
GSM och NMT mot ett stort antal marknader och dotterbolag inom regionen. Detta innebär att Din uppgift blir bred.
Du kommer i stor utsträckning att arbeta med teknisk
marknadsföring direkt mot vara kunder. Du kommer även
att utarbeta de tekniska delarna av våra offerter och kontrakt samt under kundförhandlingar bidra med Din tekniska
kunskap.
Arbetet kommer att vara mycket internationellt inriktat
och omfatta en hel del resor.
För att ryckas med den här uppgiften måste Du ha minst
ett par års erfarenhet av arbete med telekommunikationssystem (gärna AXE), radio/mobiltelefoni- eller datakommunikationssystem. Du är civilingenjör och intresserad av att
jobba i en internationell miljö. Du behärskar engelska i tal
och skrift. För vissa befattningar är kunskaper i ytterligare
språk meriterande.

Contact Tobias Rawet tel 08-719 4369, ETX.ETXTRT
Ericsson Components AB, Kista

FÖRSÄLJNINGSCHEF
Ericsson Radio Systems AB, Kista

STÖDSYSTEM IT, KUNDPROJEKT

Vid årsskiftet 9 5 / 9 6 bildas en ny gemensam Business Unit
(BU) för all Mikroelektronik inom affärsområdet
Komponenter.

Vi är ett glatt gäng som jobbar med förbättring av kundimplementeringsprojekt på nya RMOG marknader.

Till den nya enheten som har aggressiva expansionsplaner söker vi en ansvarig FÖRSÄLJNINGSCHEF.

Kontakta: Ulf Borison, tel 08-75715 8 0 memoid: ERA.ERAUBOR Anita Malmström, tel 0 8 4 0 4 24 29 memoid:
QRA.QRAANMA Ansökan skickas till KI/ERA/LP/UH Anita
Malmström

Regional Marketing Unit, Europe. Africa and the Americas

DITT RUM STAR KLART
... om Du vill arbeta tillsammans med mig med att:
- Se till att det finns bra stödprodukter för Sates processen, d v s ADB-system, metoder, kurser och instruktioner
- Upprätthålla ett kontaktnät med medarbetare som arbetar inom Satesområdet
- Genomföra och vara beställare av utvecklingsprojekt avseende stödprodukter
- Vara beställare av datatjänster etc från underleverantörer såsom EDT vad gäller våra befintliga ADB-system
Jag heter Lena Forselius Hedfors och är stödproduktågare (SPO) för Sates Handling, och jag behöver Din hjälp!)
Jag vill att vi arbetar med förbättringar i våra kundprojekt, inte vid sidan av dem. Du måste därför vara beredd att
gå med i kundprojekt och sälja våra idéer, hjälpa till att genomföra tester och pilotprojekt, men också att sitta med i
olika grupper och representera vår verksamhet. Att sköta
de befintliga ADB- systemen kommer också att ta en hel del

TravelMate 5000 - Ztt !/j;UJ;\ii5J
"The TravelMate isn't the first Pentium portable,
but so far, it's the best".

•>•**£

"The TravelMate 5000 measures 11 "x81/2"x21/8" and S
weighs a reasonable 6.7 pounds. Yet Tl's latest has the
power and capacity of a desktop".

C -Tt

PC Laptop, augusti 1995.
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"Among the 30 full featured notebooks in this round up,
we were particularly impressed by the Tl TravelMate
5000 75 MHz Pentium TFT."
"The 5000's test performance was strong (though not
exceptional), and its WinDrain time of just over 4 hours
was unmatched by any notebook here".
PC Magazine, Editor's Choice augusti 1995.
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Experterna är överens: TravelMate 5000 är en dator utöver
det vanliga. Den snabba Pentium-processorn på 75MHz,
ihop med den avancerade PCI-bussen borgar för dataöverföring i maxhastighet, samtidigt som 2 stycken Litium-Jon
batterier ger dig oöverträffad drifttid. Datorns väl tilltagna
internminne på 8 MB kan enkelt byggas ut till 32 MB, och
hårddisken finns i antingen 500 MB eller 770 MB.

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

För information ring: Norell Invest AB
Stockholm: 08-626 6810, Göteborg: 031-29 21 50
Malmö: 040-49 22 20

f$ TEXAS
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JOBB-NYTT

Kontakten nr 20 1995

tid från oss bada. Du kanske har kunskap och erfarenhet av
verksamhetsutveckling/ processutveckling, projektledning
eller förvaltning av ADB- system. Du kan också ha arbetat
med försäljning, men ha ett stort intresse för förbättringsverksamhet. Du bör ha arbetat på Ericsson i några år, men
erfarenhet från andra företag är ett plus.

vice control and application products to GSM/DCS/PCS
operators through Ericsson/ RMOG marketing and sales
channels.
DSA is fastly expanding to meet the global market. At
our unit LK in Kista/Sweden we are now looking for

Du är drivande och uthållig. Du är resultatmedveten och
har lätt för att samarbeta. Du är flexibel och kan se alternativ.

TOTAL PROJECT MANAGER
FOR DEVELOPMENT PROJECTS

Kontakta: Lena Forselius Hedfors, X/FA, tel 08-719 3473
eller Barbro Södergren, X/FH, tel 08-719 5775

The ability to have a helicopter view and to focus on the essential issues are important qualifications for this very challenging position.

Regional Marketing Unit. Europe, Africa and the Americas

ARE YOU OUR NEXT
BUSINESS MANAGER?
We, Intercompany Trade, a new Market Unit (MU) within
Regional Marketing Unit Europe, Africa and the Americas
(RMU1) are looking for you.
As our next Business Manager you will be responsible
for designated MLC s.
Your roles:
- ETX result responsibility
- Transfer Prices
- Forecasts/Budgets/Estimates
- Offers, sales outside transfer price list - Joint Business
& Market Development
- MLC Champion at ETX
Contact: Tobias Rawet, phone 08-719 4369, or MEMO
ETX.ETXTRT.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

UTSTÄLLNINGSTEKNIKER
- MARKNADSKOMMUNIKATION
Marknadskommunikationsfunktionen för Affärsenhet
Mobiltelefonsystem GSM, NMT, TACS söker dig som kan
ansvara för hårdvara/mjukvara för våra utställningar runt
om i världen.
Arbetet består i att skaffa fram hårdvara/mjukvara för utställningar, uppdatera densamma vid förändringar (ex. basstationer, OSS-system etc), installera samt eventuellt medverka vid demonstrationer på utställningarna. Även transporthantering ingår i arbetet.
VI tror att du har teknisk erfarenhet av någon/några
RMOG produkter. Du kommer att få utbildning i övriga. Du
måste tycka om att resa och behärska engelska i tal och
skrift. Behärskar du fler språk år det en fördel. Du tycker om
att ha flera jäm i elden, är initiativrik och har lätt att samarbeta. Har du erfarenhet av utställningsverksamhet, är det
naturligtvis också ett plus.
Du kommer att jobba på en avdelning som arbetar med
marknadskommuni- kation samt marknads- och produktinformation (Marketing Communi- cations LM/M) inom gruppen Marketing Events.
Kontakta: Britta Ahlberg, LM tel. 084045123.
Ansökningshandlingar skickas till KI/ERA/LH/S Jaana
Norén

PERSONAL
Ericsson Telecom AB, Norrköping, Produktområde AXE

Contact Per Leking, phone +46 8 7572219, or memokJ:
ERA.ERAPLG, or fax +46 8 4047840. Kjell-Gunnar
Königsson/ Human Resources, phone +46 8 4047946.
Send your application and CV to KI/ERA/LK/HS Mia Hjertén
phone +46 8 4047364, memoid: ERA.ERAMIHJ, or Fax +46
84047840.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGERS
Business Unit Cellular System - Japanese standards (RMOJ)
offers systems and products on the 800 and 1500 MHz frequency bands. On the 1500 MHz band a system based on
the POC specifications is delivered.
Our products are delivered to Japan, world second largest cellular market. They are further offered in the Asian
and Oceanian countries.
The Product Management for the Ericsson PDC system
CMS30 is looking for product managers to further strenghten the Ericsson position on this competitive and demanding market.
As a product manager you will be working with analysing
the market requirements, defining the products to be developed and supporting the local offices with your competence.
To streghten our activities we are now looking for new
Product Managers in the following areas:

1. PRODUCT MANAGEMENT, SWITCHING
The persons we are looking for will work with IN-, Voice Mailand server-client applications as well as charging, interface
and signalling aspects.

2. PRODUCT MANAGEMENT, OPERATION
AND MAINTENANCE
You are prepared to take the operator view on our products.
You will be working with operator interfaces from OSS, OSS
and introduction of new products, interfaces and databases
on existing nodes.

3. PRODUCT MANAGEMENT, RADIO
Working with Radio You will be working with defining new basestation product, assesing the market potential, with radio
network functionality or with mobile terminals to ensure applications that cover both the network and the endniser equipment.
You probably have an academic degree and have a background in telecom or cellular.
Contact: Switching: Per Månsson 08-7573540 Operation
and Maintenance: Ingemar Häggström 08-7575897 Radio:
Jan Roxbergh 08-7572162 or Aame Lindroos, 08-7571907.
Send your application to Zorica Bodiroza KI/ERA/J/H

PERSONALCHEF
Vi koncentrerar nu vår AXE-tilrverkning till en organisatorisk
enhet, Produktområde AXE. Produktområdet är lokaliserat
till Norrköping, Östersund, Stockholm och Katrineholm.
Totalt omfattas ca 2000 anställda.
Som personalchef är Du medlem av enhetens ledningsgrupp och funktionellt ansvarig för Human Resource-frågorna i organisationen. Placeringsort för befattningen är
Norrköping.
Vi söker Dig som har erfarenhet av HR-arbete inom såväl
arbetar- som tjänstemannaavtalet, har chefserfarenhet och
tycker det är stimulerande att arbeta med förändringar.
Inom funktionen personal finns idag HR-funktioner på de olika lokaliseringsorterna varför Du bör ha god förmåga att arbeta med och genom andra personer.
Ansökan skickas till: Yvonne Larsson, Ericsson Telecom
AB, 149 80 Nynäshamn. Internt NY/ETX/X/NA.
Kontakta: Bertil Nilsson, tfn 063-15 75 43, memo ETX.ETXNILN eller Göran Westberg, tfn 08-520 62322, memo
ETX.ETXCGWG.

PRODUKTLEDNING

PLANERING
Ericsson Telecom AB, Norrköping

CHEF STÖDFUNKTION LOGISTIK
3 tjänster till produktenhet GSS, TSS respektive AcA.
Du kommer aktivt att stödja produktionsledama samt
produktenhets- chef inom planerings- och materialstymingsområdet, samt till- handahålla en god service inom förrådsverksamhet, ankomstkontroll och godsmottagning.
Verksamheten består av följande:
* Avtal leverantörer * Leveransuppföljning * Godsmottagning * Komponentavrop * Orderdesk funktion * Kapitalreduktion * Förrådshantering * Lokal processägare
MPS-system
Som chef ska du vara resultatinriktad, drivande, affärsmässig, uthållig, ha helhetssyn och ha en positiv människosyn. Det är också viktigt att kunna ställa krav, fatta beslut,
målstyra, delegera, engagera och skapa ett positivt arbetsklimat Du ska dessutom vilja och våga lösa konflikter och
utveckla medarbetarna. Du som söker har höskoleutbildning och erfarenhet inom området. Vi tillämpar begränsat ledarskap.
Kontakta: Britt-Inger Andersson, 011-241316 eller Tove
Hansson 011/241017. Skicka din ansökan senast
1995-12-15 till: IN/ETX/SG/NP Britt-Inger Andersson

allt erfarenhet av Excel. Tidigare erfarenhet från installation
eller produktion värdesätts.

UTVECKLINGSINGENJÖRMÄTTEKNIK OCH PRODUKT
För ett nystartat projekt söker vi en Utvecklingsingenjör.
Projektet syftar till att ta fram en ny generation produkter för
mobiltete-foniområdet. Vi bildar därför ett litet sammansvetsat team vars uppgift är att ta fram dessa produkter.
Din uppgift blir att utvärdera prototyper, utveckla mätmetoder och testning och att långsiktigt stå för kunnande om
produkt och tillämpning för att stödja fortsatt produktutveckling. Du är civilingenjör eller motsvarande med intresse för
och erfarenhet av mätningar och mätmetodik i RF-området
(Några Ghz). Du har gärna erfarenhet från mobil telekommunikation. Kunskaper om halvtedarfysik är en merit. Goda
kunskaper i engelska är ett krav. Vi kommer att arbeta mot
andra företag inom Ericssonkoncernen samt mot leverantörer i USA och Fjärran Östern. Arbetet ställer höga krav på
smidighet och målinriktning. Vi kommer att arbeta med tuffa
tidsramar i en kreativ och intensiv miljö.
Kontakta: Jonas Tirén, tel 757 4954, eller Birgitta Vinje,
Personalavd., tel 757 4508, email ekabivi eka.ericsson.se.
Ansökan sänder du till Ericsson Components AB, M/PA
Sofia Stoltz, 164 81 Kista.
Ericsson Radio Systems AB. Kista

DSA (Digital Switching Systems and
Applications)
Our goal within "Service Applications-GSM/PCS networks",
is to make it convenient and efficient for people to communicate - any time, anywhere - by means of innovative,
easy-tr>use services/applications. We are now looking for
people who wish to help us reach that goal while working in
a quickly expanding area that offers excellent opportunities.
These positions require skill in working with customers, as
well as competence in the development of technology.
Ericsson is leading in the area of GSM/PCS and
Intelligent Networks worldwide and is investing heavily in
R&D in these areas, as well as new; e.g., Intelligent
Telephones with easy-tcmse interfaces. The technology will
enable the creation of new, wireless, easy-tc-use services.

PRODUCT MANAGERS
We are now seeking Product Managers for Service
Application Products such as VPN (Virtual Private Networks)
Personal Number and Personal Assistant, based on
Intelligent Network technology. The persons we need must
be business-minded, creative, and show determination and
drive. You will preferably have a solid background in
Intelligent Network Services.
Some of your responsibilities will consist of:
- Defining product requirements, based on an understanding of users and operators requirements as well as technical possibilities.
- Creating and establishing product strategies and plans
based on business analysis.
- Maintaining strategic cooperation with key customers
for specific products.
- Ordering and following-up development products.

PRODUKTON
Ericsson Business Networks AB, Veddesta

ANSVARIG-PRODUKTION

KJ/ERA/LK - Ericsson Radio Systems AB
The Product unit "Digital Switching Systems and
Applications", (DSA), provides competitive switching, ser-

Ericsson Components. Microelectronics. Kista

Till vår produktionsenhet i Veddesta söker vi en ansvarig.
Produktionsenheten som är lokaliserad till Veddesta,
Järfälla, ingår i "Marketing & Sales & Sweden Projects" inom Z-divisionen. Enheten har ca 60 anställda och arbetar i
huvudsak med produktion och installation av radio, transmission och switching.
I arbetsuppgifterna ingår att som ansvarig leda, planera
och budgetera för verksamheten samt att tillsammans med
andra enheter bredda kundunderlaget.
Du som söker bör ha mångårig erfarenhet av verksamhetsområdet inkl personalledning. Ett stort intresse för
människor och moderna arbetsmetoder är "ett måste".
Kontakta: Per S Berg, tfn 08-764 0953, EBC.EBCPSBE,
Kurt Trogen, tfn 08-764 0811, EBC.EBCKUTR
Ericsson Business Networks AB, Veddesta

Kontakta: Lorenz Hansson, tfn 08764 3115. EBC.EBCLOHA; Helene Eliasson, tfn 08-764 3117, EBC.EBCHEEL;
Mats Odevik, tfn 08-764 3177, EBC.EBCMODE eller Kurt
Trogen, tfn 08-764 0811, EBC.EBCKUTR
Ericsson Telecom AB. Norrköping

PRODUKTIONSLEDARE
- produktområde AXE
3 tjänster till GSS respektive 4 tjänster bil TSS.
Som produktionsledare ansvarar Du för tillverkning och
leveranser av enhetens produkter. PL-området Du kommer
att ansvara för är indelat i flödesgrupper och Din viktigaste
uppgift är att leda och vidareutveckla personalen och denna
arbetsform. Arbetet inne- bär också ansvar för planering, beredning, produktionsteknik, budget, prognosbehandling m
m.
Du som söker är resultatinriktad, drivande, affärsmässig, ut- hållig, har helhetssyn och en positiv människosyn.
Det är viktigt att kunna ställa krav, fatta beslut, målstyra,
delegera, engagera och skapa ett positivt arbetsklimat.
Du har högskoleutbildning med teknisk inriktning eller
motsvarande kompetens. Erfarenhet från tidigare ledarskap
är meriterande. Vi tillämpar tidsbegränsat ledarskap.
Kontakta: Britt-Inger Andersson, 011-241316 eller Tove
Hansson. Skicka din ansökan senast 1995-12-15 till:
IN/ETX/SG/NP Britt-Inger Andersson.
Ericsson Telecom AB, Norrköping

CHEF PRODUKTSTÖD
Produktenhetema AcA, GSS och TSS söker varsin produktstödschef. Produktstödets roll är att stödja produktionen i
tekniskafrågoroch att ansvara för enhetens produktportfölj. Det senare omfattar bl a pfwnsvar, förvaltningsansvar
för hård- och mjukvara samt samarbete med konstruktionssidan vid in- och utfasning av produkter. Du kommer som
chef för produkstödet att ansvara för produkt- enhetens tekniska kompetensförsörjning inom produktionsteknik, hårdvaruförvaltning samt kort- och systemprovning. Att bygga
upp och vidareutveckla de enskilda medarbetarnas kompetens är en nyckeluppgift. Du kommer också att arbeta med
att sätta mål och stötta vid prioriteringar.
Du som söker bör ha högskoleutbildning med inriktning
mot el/tele eller motsvarande kompetens. Goda kunskaper
i engelska är ett krav. Du ska kunna ställa krav, fatta beslut, målstyra, delegera, engagera och skapa ett positivt arbetsklimat samt utveckla med- arbetarna. Erfarenheter från
tidigare ledarskap och kunskap om produkterna är meriterande. Vi tillämpar begränsat ledarskap.
Kontakta: Britt-Inger Andersson, 011-241316 eller Tove
Hansson 011-242017. Skicka din ansökan senast
1995-12-15 till: IN/ETX/SG/NP Britt-Inger Andersson.
Ericsson Radio access AB, Kista

BEREDARE - 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.
Du kommer att arbeta med beredning av elektronikprodukter för serietillverkning inom området enhetsmontering.
Du deltar i arbetet med industrialisering av nya produkter
och du tar fram hjälpmedel som verktyg/fixturer samt utvärderar inköp av produktionsutrustningar inom området. Du är
också med och utformar tillverkningsflöden samt arbetsplatser och du utbildar personal i nya processer.
Vi vill att du har tekniskt gymnasium eller motsvarande,
gärna med inriktning produktionsteknik. Du har erfarenhet
av elektronik- produktion och produktionsberedning.
Du har god samarbetsförmåga, är analytisk och pedagogisk samt mottaglig för nya idéer. Du har heller inget emot
förändringar. Du kan uttrycka dig väl såväl i tal som i skrift
samt behärskar engelska.
Kontakta: Göran Larsson, tel 08-7571555 eller AnnaGreta
Eriksson, personal, tel 08- 404 5369 Ansökan till Ericsson
Radio Access AB, Box 11,164 93 STOCKHOLM Internt
KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren

TK-KALKYLERARE

PROJEKT

Till produktionsenheten i Veddesta söker vi en TK-kalkylerare. Enheten har ca 60 medarbetare och arbetar med fasta
och mobila anläggningsinstallationer för bl a Försvaret.
I arbetsuppgifterna ingår att göra kostnadsberäkningar
för installationsprqjekt ute i fält, göra TK-kalkyler för produktionsprqjekt i verkstaden, vidareutveckla TK-processen med
förbättrad uppföljning och initiera förbättringsarbeten.

Ericsson Mobile Communications AB, Lund

Du bör vara analytisk, stresstålig och självgående. Du är
civilekonom/ingejör med mycket god PCvana och framför

Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer och
marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår enhet

PROJEKTLEDARE - KONCEPTSTUDIER

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

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

Mer information kan erhållas på Tel +441734 303388,
Fax +441734 305577 eller e-mail technology@maxtek.com

Maxtck^

ISO 9001
KEMACERT.NR.

A Maxim/Tektronix Company

; ACCREDITED 8V THE DUTCH COUNCIL FOR CERTIFICATION
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Kontakten nr 20 1995

föf Product Concept & Assembly Technology i Lund söker vi
en projektledare.
Du kommer att självständigt driva och leda förstudier av
nya mobil- telefonkoncept- Ditt arbete sker i projektform enligt vår NPI modell och Du kommer att ha ett nära samarbete med deltagare från såväl produktutveckling, produktion
och inköp som produktledning. Denna kreativa och turbulenta utvecklingsmiljö kräver att Du är målinriktad och har såvål drivkraft som samarbetsförmåga.
Din bakgrund är civilingenjör etter motsvarande och Du
har god erfarenhet av mobiltelefonutveckling inom RMOT. Vi
förutsätter att Du behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta: Claes von Scheéle, tfn 046-1814 39, för mer information om tjänsten. En skriftlig ansökan skickas till Lotta
Sundahl, Ericsson Mobile Communications AB, 223 70
LUND.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTLEDARE GSM/DECT
Marknaden efterfrågar nu systemlösningar där GSMnät integreras med radionät realiserade i enlighet med
DECT-standarden, "Digital European Cordless
Telecoummunication". Denna integration möjliggör en ny typ
av applikationer på världsmarknaden där DECT's höga radiokapacitet kombineras med GSM's tjänsteutbud.
Inom enheten för GSM/BSS-verifiering har vi fått ansvar
för att även verifiera GSM/DECT. Vi befinner oss i ett spännande uppbyggnadsskede och söker nu en projektledare för
att driva vårt första GSM/DECT projekt.
Projektet kommer att drivas i en internationell designorganisation och innebär täta kontakter med samarbetande
enheter.
Din uppgift blir att planera och driva verifieringsprojektet
från integrering till kundacceptans. Då verksamheten är i ett
uppstartningsskede, ges stora möjligheter till egna idéer
och initiativ.
Du bör vara civilingenjör eller motsvarande med erfarenhet av projektledning. Mobiltelefon!- och verifiertngserfarenhet är meriterande.

TEKNIK
Ericsson Telecom AB.
Network Systems,
Network Intelligence

Unit Switching and

SYSTEM MANAGEMENT NIP,
APPLICATIONS
We will extend our team for system management of Network
lntelligence(NI) platforms with one person working in the
area of Nl platforms(NIP) for advanced network&service applications.
Your role will be to work Network architecture and Nl
platform aspects/requirements when introducing new advanced Nl applications and services, such as UPT.VPN,
CTM, Free numberplan etc. You will work closely together
with product management, the design centres throughout
the world in a systems management network, and even
strategic customers. The position will also give possibilities
to be involved in investigations for fixed&mobile network
convergence as well as migration of narrowband & broadband network services.
You will have an excellent opportunity to extend your contact network and to gain competence in the rapidly growing
area of Network Intelligence for bothfixed!BX)and
moblie(BR) telecommunications.
You are systems engineer, or similar, interesting to work
with total solutions. Experience in IN, General network issues as well broad implementation experience from AXE and
other platforms are considered as merits.
Contact: Anders Blomgren, ETXT.ETXASB, +4687190473,
Svante Haraldsson, ETXT.ETXHAR +4687193833 or Ewa
Brandt, ETXT.ETXEWAB, +4687198289
Ericsson Telecom AB. Business Unit Switching and
Network Systems, Global Product Line Management,
Network Intelligence

SYSTEM MANAGEMENT NIP
Kontakta: Peter Högberg tel:(76)41578. Peter Hamberg
tel:(75)73886 eller Ann-Charlotte Sturesdotter tel 404
4191. Ansökan till: Kerstin Lundberg KI/ERA/LV/HS

We will extend our team for system management of Network
Intelligence Platforms (NIP) with a few persons.
The positions will be in the field of network management, network characteristics and open systems, including

distributed computing. You will primarily be working with early phases for product development of NIP products as well
as system investigation for future products.
You will work closely together with product management,
the design centres throughout the world, and even strategic
customers.
You will have an excellent opportunity to extend your contact network and to gain competence in the rapidly growing
area of Network Intelligence for bothfixed(BX)and
moblie(BR) telecommunications.
You are systems engineer, or similar, interesting to work
with total solutions. Experience in IN, relevant network issues as well as broad implementation experience from different system platform are considered as merits.
Contact Anders Blomgren, ETXT.ETXASB, +4687190473;
Magnus Bergstrand, ETXT.ETXMSBD +4687195832 or Ewa
Brandt, ETXT.ETXEWAB, +4687198289

Kontakta: Stefan Billing, 08-7196750, Memo ETXT.ETXSBIL, eller Mia Lemer, personal, 08-7194245, Memo
ETXT.ETXMLER
Ericsson Telecom. Karlstad

IN FUNKTIONS-PROVARE
Vi på XK/T söker dig som vill jobba med simulerat-funktionsprov, funktionsprov och systemprov inom INområdet. För
att klara framtida Ir+utmaningar, t.ex IN2.3, behöver vi utöka med en funktionsprovare. Området omfattar alla typer av
lr+noder, SSP, SCP, SDP,...såväl som olika plattformar,
AXE10, Unix...
Kontakta: Rikard Othelius KS/ETX/XK/T Telefon:
054-193060, E-mail: etxrioE solsta.ericsson.se memo:
ETXT.ETXRIO. Ansökan skickar du till Marianne Ohlson,
Personal KS/ETX/XK/H.

Ericsson Telecom AB, Basic Technology, Kungens Kurva
Ericsson Telecom, Design Center Karlstad

INGENJÖR SOKES
TILL OPTISKA LÄNKAR
Vi behöver Dig som vill arbeta och ansvara för optiska länkar. - Vill Du arbeta med att driva fram nya produkter eller
varianter av produkter i samarbete med kunder och leverantörer?
-Vill Du ansvara för kravspecifikationer för optiska länkar.
- Vill Du ha konstruktionsansvar för en eller flera produktfamiljer?
Vår enhet arbetar med både elektriska och optiska länkar. (Länk: förbindningen mellan två punkter t.ex. mellan
kretskort och bakplan) Du kommer att få arbeta i ett dynamiskt område med mycket kontakter både inom och utanför
koncernen, med såväl kunder som leverantörer. Du kommer
bla. att arbeta intensivt tillsammans med andra optoenheter inom Ericsson. Vi söker Dig som är mellaningenjör/civilingenjör eller motsvarande med el/tele bakgrund. Det är en
merit om Du har några års erfarenhet av opto och har ett
visst systemkunnande.
Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att trivas med detta jobb. Som person bör Du vara drivande, utåtriktad och klara <v att ha många bollar i luften samtidigt.
Kontakta: Camilla Ericsson Monica Kängström, Personal
08/719 6246 08/719 6687 MEMO: ETXS.ETXCBEN MEMO: ETXS.ETXMOKM

IN-SYSTEMINGENJÖRER
VI på XK/U söker dig som vill jobba med allt från qvickstudies till feasability inom IN-området.
För att klara framtida IP+utmaningar, Lex IN 2.3, behöver
vi utöka med ett antal systemingenjörer. Området omfattar
alla typer av IN-noder, SSP, SCP, SDP,... såväl som olika
plattformar.
Kontakta: Roger Schultz, KS/ETX/XK/U Tel 054-193135 ,
email etxresuE solsta.ericsson.se, memo ETXT.ETX RESU
Ansökan skickas till Marianne Ohlson, Personal.
KS/ETX/XK/H
Ericsson Radio Systems AB; Kista
Marknaden efterfrågar systemlösningar där radionätrealiserade i enlighet med DECT, "Digital European Cordless
Telecommunication", integreras med GSM-nät i enlighet
med nya standards inom ETSI. Denna integration möjliggör
en ny typ av applikationer på vårldsmarknadendär DECTs
höga radiokapacitet kombineras med GSMs tjänsteutbud.
Arbetet utförs i en internationell miljö där vår enhet har
ansvaret för att ta fram nya produkter inom detta område.
Vi kommer därför att bygga upp ett kunskapscenter med
globalt systemansvar förde färdiga produkterna.
VI befinner oss i ett spännande uppbyggnadsskede och
söker ett antal personer till olika befattningar.

Ericsson Telecom AB, Basic Technology, Kungens Kurva

För en lyckad presentation!
ASK Impression data/videoprojektor. För utbildning och
presentationer direkt på filmduken. Lätt inkoppling mot
PC, Mac eller arbetsstationer samt video.
• Högupplösning 1024x768 samt VGA 640x480.
• TFT Aktiv matris 16,7 miljoner äkta färger.
• IR-kontroll med trådlös mus.
• Ljusstark, lätt och smidig.
Kontakta oss gärna per tel eller fax för mer information eller
annan presentation/konferansutrustning.

INGENJÖR SOKES
TILL ELEKTRISKA LÄNKAR
Vi behöver Dig som vill arbeta med elektriska lånkar. - Vill
Du arbeta med att driva fram nya produkter eller varianter
av produkter i samarbete med kunder och leverantörer?
- Vill Du arbeta med att ta fram kravspecifikationer, dokumentera produkter och ansvara för att verifiering genomförs
på respektive produkt?
- Vill Du ha konstruktionsansvar för en eller flera produktfamiljer
Verkar det intressant? Läs i såfall resten av annonsen.
Vår enhet arbetar med både elektriska och optiska länkar samt förbindningen mellan kretskort respektive bakplan. Området omfattar olika typer av don och kablar. Från
vanliga standard- länkar till länkar med speciella signal- och
EMC krav.
Du kommer att få arbeta i ett dynamiskt område med
mycket kontakter både inom och utanför koncernen, med
såväl kunder som leverantörer.
VI söker Dig som är mellaningenjör eller gymnasieingenjör, med el/tele bakgrund. Det är en merit om Du har några års erfarenhet av el- och mekanik konstruktion eller liknande. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för
att trivas med detta jobb. Som person bör Du vara drivande,
utåtriktad och klara av att ha många bollar i luften samtidigt.
Kontakta: Camilla Ericsson Monica Kängström, Personal
08/719 6246 08/719 6687 MEMO: ETXS.ETXCBEN MEMO: ETXS.ETXMOKM
Ericsson Telecom AB, Core Unit Basic Systems, Årsta

ERFAREN PROVAREGSS
Den offensiva satsningen på framtidens gruppväljare för
AXE-10 fortsätter. Verifieringsenheten expanderar därför vidare och behöver förstärkas med ytterligare provare.

Fagerstagatan 54
163 53 Spånga

Tel 08-795 65 65
Fax 08-795 95 85

Du kommer att arbeta med allt ifrån testspecificering till
genomförande. Eventuellt kan även Trouble Shooting bli aktuellt Exempel på aktiviteter är Joint Test, Function Test,
Subsystem Test och Test Configuration Management mm.
Arbetet genomförs i nära samarbete med konstruktionsenheter i bla Italien och Australien.
Har du något års erfarenhet från Funktions- eller
Systemprovning inom AXE-10? Är du initiativrik, metodisk
och ansvarsfull? Gillar du att arbeta såväl självständigt som
i team?

PLATTFORMSANSVARIG
-GSM/DECT SYSTEM
Du blir ansvarig för vår telecom-plattform som utgör basen
för våraGSM/DECT applikationer. Du kommer att ansvara
för att basplattformen, inkluderande såväl hårdvara som
systemprogramvara, utvecklas i takt med nya applikationsfunktioner.
Arbetet innebär att du blir en tung resurs i teamet som
tar fram ny systemprogramvara. Du kommer att bli plattformsexpert.
Arbetet sker i samarbete med andra organisationer både
inom och utom Ericsson. Underhållsansvaret för såväl hårdvaran som basprogramvaran hanteras av våra samarbetspartners.
Du är civil- eller högskoleingenjör och Du tycker om att
arbeta i team i en kreativ miljö.
Du behärskar programmering i UNIX-miljö. Erfarenhet av
telecom- hårdvara och systemprogrammering är meriterande.

MJUKVARUUTVECKLAREGSM/DECT SYSTEM
Du kommer att ingå i ett designteam som skall konstruera
nya applikationer som knyter samman GSM och DECT till ett
integrerat system. Tjänsterna omfattar konstruktion av teleapplikationer, kommunikationsprogram, drifts- och underhållsstöd samt testprogram
Utvecklingen av vår programvara kommer att ske i
UNIX-miljö.
Du är civil- eller högskoleingenjör och Du tycker om att
arbeta i team i en kreativ miljö.
Denna annons omfattar ett antal tjänster där vi i första
hand söker Dig som har arbetat med programutveckling ett
antal år. För någon enstaka tjänst kan även Du som är nyutexaminerad komma ifråga. Är Du rätt person men behöver
komplettera Dina kunskaper sålägger vi upp ett utbildningsprogram för Dig.
Du som har arbetat med programutveckling tidigare bör
behärska programmering i UNIX-miljö. Erfarenhet SDL/SDT
och ERLANG är meriterande.
Missa INTE detta tillfälle att vara med från början inom
ett nytt spännande teknikområde.

UTVECKUNGSMIUÖANSVARIG GSM/DECT SYSTEM
Din arbetsuppgift blir att se till att vår utvecklings- och testmiljö är i toppform. Du kommer inledningsvis att bygga upp
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våra system för att därefter ansvara för att systemen år rått
installerade och konfigurerade under utvecklingsarbetet.
Utvecklingen av vår programvara kommer att ske i
UNIX-miljö.
Du är förmodligen högskoleingenjör. Du är initiativrik och
har god ordning och reda. Du har arbetat med UNIX systemadministrationtidigare.

PROJEKTLEDARE PRODUKTINTRODUKTION - GSM/DECT SYSTEM
Du blir ansvarig för planering och genomförandet av aktiviteterrelateradetill introduktionen av ett nytt system i RMOGs
produktutbud.
Detta innefattar bl a ansvar för framtagning av produktdefinitioner, beställningsunderiag manualer och kurser.
Arbetet består till stor del av samarbete med andra enheter
inom Ericsson.
Du bör vara en person som tycker om att skapa kontakter med andra människor och vara van att hålla igång
många aktiviteter parallellt. Du har tidigare arbetat med projektledning. Erfarenhetav produkthantering inom ERA är meriterande.

CONFIGURATION MANAGEMENT GSM/DECT SYSTEM
Arbetet omfattar hantering av delkomponenter för vårt nya
system. Nya arbetsrutiner skall tas fram och finslipas.
Rutinerna omfattar i första hand dokumentation och programvara inom vårt designprojekt. Dessutom kommer Du
åven att arbeta som kvalitets- ansvarig inom designprojektet
Utvecklingen av vår programvara kommer att ske i en
Solaris2/UNIX-miljö.
Du år förmodligen högskoleingenjör med några års erfarenhet. Du har god ordning och reda. Du bör ha arbetat med
UNIX tidigare. Erfarenhet av Configuration Management är
meriterande.
Kontakta: Michael Bjärhov tel 08404 4203, ERA.ERAMBJA
AnnCharlotte Sturesdotter, Personal, tel 08404 4191,
ERA.ERAASTU
Ericsson Radio Systems AB

Vi vänder oss till dig som har ett kombinerat intresse av
att jobba med bade teknikadministration och som stöd åt
våra projektledare i de tekniskt mycket intressanta utvecklings- projekten.
För den teknikadministrativa delen använder vi i huvudsak systemen PRIM och GASK. Det är fördelaktigt om du
har kännedom om dessa system.
Det projektadministrativa arbetet innebär att du deltar i
projekt- möten, samlar, bearbetar och distribuerar projektinformation av olika slag.
Du har tidigare erfarenhet av att jobba med PC och har
kunskap i användningen av Excel och Word. det år också en
fördel om Du har vana att jobba med arbetsstation. Bland
dina personliga egenskaper skattas uthållighet och ordnings- sinne högt
Kontakta: Kjell G Pettersson, tfn 087572990, memo: ECSECSKGP Ansökan sändes till: Kristina Johnsson,
KI/ECS/Y/HP
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MEKANIST TILL MOBILTELEFONI
- JAPAN BU
Vi söker en mekanist för konstruktion av mekanik till våra
radiobasstationer som ingår i mobiltelefonsystemet CMS
30. VI säljer vårt mobiltelefonsystem till den japanska marknaden med stor framgång.
I den dagliga verksamheten kommer du att ingå i en enhet som har till uppgift att konstruera såväl mekanik som
kablage för fram- tida radiobasstationer. Vi ansvarar också
för konstruktion av kylsystem samt förvaltning av tidigare
konstruktioner inom mekanik, kylning och kablage.
Vi behöver nu förstärkas med ytterligare två mekanister.
Du kommer i första hand att vara med vid utvecklingen av
nya basstationer för både inom- och utomhusmiljö.
Konstruktions- arbetet bedrivs i Urographies cadsystem. Till
vårt förfogande har vi även en mekanisk veritstad där vi kan
ta fram protof"oer.
Vi vill att d*> som söker är gymnasieingenjör med några
års arbetslivserfarenhet eller har högskoleutbildning med
teknisk inriktning. VI ser gärna att du har arbetat med mekanisk konstruktion tidigare. Har du dessutom arbetat med
både kyfteknik och vibrationspåverkan ser vi det som ett extra plus.

ORDFÖRANDE TILL PC-CMS30
- B U JAPAN
Inom CMS30 System Management söker vi en ordförande
och/eller en sekreterare för att driva vårt högsta tekniska
granskningsforum på systemnivå, PC-CMS30.
Arbetet innebär att Du driver, samordnar och administrerar forumet PC-CMS30. Ansvarar för den tekniska granskningen och godkännandet av dokumentation som tas fram i
våra projekt I arbetet engagerar du experter. Du ser över
granskningsrutinema för kontinuerlig förbättring. I arbetet
med oss får Du en inblick i hela vårt CMS30 system, skapar
kontaktnät samt får ansvara för ett centralt och viktigt tekniskt forum.
Du har en teknisk Ericssonbakgrund, gärna från systemlednings- arbete. Har arbetat med dokument som RS, IP,
FD, etc. Kunskaper inom områdena mobiltelefoni, AXE10
och/eller O&M är meriterande.
Kontakta: Björn Kaspersen ERA/JT/TUC. Memo: ERABKK.
08-75714 92 Mats Lundin ERA/JT/TU. Memo: ERAMAT.
08757 32 34. Ansökan skickas bil: Zorica Bodiroza
KI/ERA/J/H. 08-757 0191
Ericsson Radio Systems AB. Kista

METODINGENJÖR
Tag tillfället i akt och var med när vi på CMS30 för Japan
förbättrar våra metoder för "Early Design".
Arbetet innebär att Du utvecklar befintliga metoder för
systemkonstruktion (TGO till TG2) inom vår organisation,
samt arbetar med att föra in de senaste och modemaste
metoderna och stödsystemen inom området för krav- specificering, modellering och systemkonstruktion.
Du är kunnig inom AXE 10 utveckling och processer för
tidig konstruktion. Förstår hur senare konstruktion och provning påverkas av vårt resultat. Kunskaper inom områdena:
mobiltelefoni, F-SAD, Objectory och/eller CMM är meriterande.
Kontakta: Björn Kaspersen ERA/JT/TUC. Memo: ERABKK.
08-75714 92 Mats Lundin ERA/JT/TU. Memo: ERAMAT.
08-757 32 34. Ansökan skickas till: Zorica Bodiroza
KI/ERA/J/H 08-757 0 1 9 1
Ericsson Mobile Communications AB, Kista

TEKNIK-/PROJEKTADMINISTRATÖR
Affärsenheten Mobile Data utvecklar, säljer och marknadsför system och accessprodukter för trådlös datakommunikation i flera cellulära standards. Våra terminaler, mobiltelefoner och radiomodem arbetar i flera system såsom GSM och
Mobitex.

Kontakta: Mats Holte, tele 08/757 2398. Skicka din ansökan till: KI/ERA/J/H Ulrika Kvist
Ericsson MobHe Communications AB, Lund

MEKANIST - KONCEPTSTUDIER
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer och
marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår enhet
för Procuct Concept & Assembly Technology i Lund söker vi
en mekanist.
Du kommer att koordinera och driva mekanikinriktade
studier för framtida produkter. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med de olika mekanikenhetema inom RMOT,
varför god samarbets- och kommunikationsförmåga är av
största vikt.
I arbetsuppgifterna, som är mycket breda, ligger bland
annat koncept- studier, att driva kontakter med externa leverantörer och att delta i diverse expertforum rörande akustik och mekanik.
Din bakgrund år civilingenjör eller motsvarande med flera
års erfarenhet av konstruktion. Som person är du idérik,
självgående och har god initiativförmåga. Du har ett brett
kontaktnät och behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta: Claes von Scheéle, tfn 046-1814 39, för mer information om tjänsten. En skriftlig ansökan skickas till Lotta
Sundahl, Ericsson Mobile Communications AB, 223 70
LUND.

katkxissystem. Du är civilingenjör och intresserad av att
jobba i en internationell miljö. Du behärskar engelska i tal
och skrift. För vissa befattningar är kunskaper i ytterligare
språk meriterande.

KI/ERA/JT/T - Ericsson Radio Sytems AB

Ericsson Microwave Systems AB, Kista

SYSTEMINGENJÖR, DRIFT OCH
UNDERHALL FÖR PDC

ANALOGKONSTRUKTÖR

Vi söker Dig som år intresserad av att ta utmaningen att utveckla drift och underhålls funktioner för den japanska
marknaden.
Som systemingenjör arbetar du i de tidiga faserna av ett
projekt med kravställande och funktions systemering på
nätmodells nivå. Du kommer också att arbeta med tekniskt
stöd vid kund förhandlin- gar och att följa upp hur systemen
fungerar i drift. Arbetet kräver att man är drivande under
projektet och är villig att ta tag i saker när behov uppstår.
Mycket av vårt arbete bedrivs i nära samarbete med våra
kunder, vilket ger oss möjlighet att direkt diskutera de tekniska kraven med dem.
Idag är vi en grupp på 4 personer som skall växa till 6
personer. Vi behöver främst personer med praktisk driftserfarenhet av AXE10 och/eller mobiltelefonisystem. VI tänker
oss att du har jobbat på systemverifiering av AXE10 baserade system, teknisk kundsupport eller nära en operatör.
Kontakta: Peter Dahlqvist tel. 08-7570139, memo ERAPDT
Ansökningshandlingar skickar Du till Zorica Bodiroza,
KI/ERA/J/H
Ericsson Radio Systems AB, Kista, Mobile Network
Design and Product Marketing

PRODUCT MANAGERS
Enheten LP/S arbetar på världens alla mobiltelefonimarknader med att specificera mobila telefoninät för GSMJACS
och NMT. Vi arbetar huvudsakligen inom affärsprocessen
och deltar i ERA/LPsaffärsverksamhet fr.o.m. pretenderfasen genom offert- och kundförhandlingsfasen och ansvarar
frö telefoninätets dimensionering och design under implementeringen. När det är dags för våra kunder att expandera
sin verksamhet deltar vi aktivt med att föreslå hur telefoninätet skall kunna växa på ett optimalt sätt.
Våra Product Managers arbetar med trafik- och kapacitetsberäkningar, dimensionering av IN-, switching och radionoderna och ansvarar för de djupare kunskaperna omprodukterna i vårt program.
Kundkontakter är en viktig del i deras arbete. De personer vi nu söker skall ha goda kunskaper i telefoni och ha
mångårig erfarenhet av AXE-systemet. Kundpresentationer
och förhandlingar år ständigt återkommande uppdrag viklket ställer krav på de sökande att vara utåtriktade och positiva i kontakter med människor. Koncemspråket är engelska.
Kontakta: Sture S Nilsson, tel 08 76416 32 Liljana
Sundberg, tel 08 757 24 59 Ansökan skickas till
Kl/ERA/LP/UH Liljana Sundberg
Ericsson Radio Systems AB, Kista
The Product unit "Digital Switching Systems and
Applications", (DSA), provides competitive switching, service control and application products to GSM/DCS/PCS
operators through Ericsson/ RMOG marketing and sales
channels.
DSA is fastly expanding to meet the global market. At
our unit LK in Kista/Sweden we are now looking for

INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING

VELOPMENT PROJECTS

MOBILTELEFONI

We are looking for senior project managers for our main product releases within RMOG/DSA aiming at both our US and
our European customers. The ability to have a helicopter view and to focus onthe essential issues are important qualifications for this very challening position.

Du kommer att arbeta med våra mobiltelefonsystem
GSM och NMT mot ett stort antal marknader och dotterbolag inom regionen. Detta innebär att Din uppgift blir bred.
Du kommer i stor utsträckning att arbeta med teknisk
marknadsföring direkt mot våra kunder. Du kommer även
att utarbeta de tekniska delarna av våra offerter och kontrakt samt under kundförhandlingar bidra med Din tekniska
kunskap.
Arbetet kommer att vara mycket intemationelft inriktat
och omfatta en hel del resor.
För att lyckas med den här uppgiften måste Du ha minst
ett par års erfarenhet av arbete med telekommunikationssystem (gärna AXE), radio/mobiltelefoni- eller datakommuni-

liserad till Sundbyberg och Veddesta och producerar installationsunderlag och dokumentation för teleanläggningar.
Du som söker har teleteknisk utbildning på lägst gymnasienivå samt kunnande/erfarenhet inom områdena:
Transmission, Radiolänk, Radioväxlar och Fibersystem.
Kontakta: Lars-Olov Andersson, tfn 08-764 3268, EBC.EBCLOAA; JanOlov Lundberg, tfn 08-764 0310, EBC.EBCJOLU; Kurt Trogen, tfn 08-764 0811, EBC.EBCKUTR

TOTAL PROJECT MANAGER FOR DE-

Vi arbetar med marknadsföring och implementering av mobiltelefonsystem i Central- och Östeuropa. På grund av den
mycket snabba expansionen på våra marknader söker vi nu
ytterligare några kundorinterade Technical Managers.
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Kontakta: Ulf Borison, tel 08-75715 80 memoid: ERA.ERAUBOR Anita Malmström, tel 08404 24 29 memoid:
QRA.QRAANMA Ansökan skickas till KI/ERA/LP/UH Anita
Malmström

Ericsson Radio Systems AB, Kista

TECHNICAL MANAGER

Kontakten nr 20 1995

Contact Per Leking, phone +46 8 7572219, or memoid:
ERA.ERAPLG, or fax +46 8 4047840. Kjell-Gunnar
Königsson/ Human Resources, phone +46 8 4047946.
Send your application and CV to KI/ERA/LK/HS Mia Hjertén
phone +46 8 4047364, memoid: ERA.ERAMIHJ, or Fax +46
84047840.
Ericsson Business Networks AB, Sundbyber

PROJEKTOR
- PROJEKTLEDARE - DRIFTSÄTTARE
Enheten "Projektledning Försvaret" inom "Marketing &
Sales & Sweden Projects" anställer för projektering, projektledning och driftsättning. Enheten har 40 anställda, är loka-

Arbetsuppgifterna omfattar konstruktion (simulering i
P-Spice), framtagning av tillverkningsunderlag samt konstruktions- verifiering av flygande utrustningar inom framför
allt presentationsteknik- och telkrigområdena.
Du är erfaren gymnasieingenjör eller SOpoängs- till crviling, gäran med några års erfarenhet. Du har goda kunskaper i engelska samt god förmåga att uttrycka dig i tal och
skrift. Beroende på kvalifikationer kan även objektledarssap
ingå i arbetsuppgifterna.
Kontaktperson: Henrik Bjömek, tel 08-757 07 62 eller Kurt
Carlson, tel 08-757 28 30. Ansökan skickas till:
KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg
Ericsson Microwave Systems AB, Kista

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
Arbetet innebår att specificera, koda och test programvaruenheter ingående i motmedelssystemet eller presentationssystemet till flygplan JAS 39 Gripen. Programmeringsspråk
är PASCAL-D80 och grafikspråk. Arbetet omfattar såväl underhåll som nyutveckling av tilläggsfunktioner. Du har några
års erfarenhet av programmering i realtidssystem. VI ser
gärna 80- och 120poängs ingenjörer som sökande.
Kontakta: Ulf Magnusson, tel 08-757 38 97 eller Peter
Grunde, tel 08-757 2018 Ansökan skickas
till:KI/EMW/L/LZ Irene Adenborg
Business Unit Network Engineering - ZNEP

SYSTEM DEVELOPMENT
The Business Unit Network Engineering is expanding rapidly
with a large number of contracts for turn key projects in e.g.
Far East, Pacific Rim, Middle East, Africa and Eastern
Europe. New high-tech network solutions, like DRA 1900,
DECT-based Radioin-the Local Loop and broadband/CATV
networks are included.
System Development within the BU is responsible for
Product Provisioning and development of Support Systems
and Methods to be used in the implementation of the projects.
In order to be able to meet the increased requirements *
from the Marketing and Sales organisations and the Project
Implementation organisations we are now looking for candidates for the following positions:

SPECIAUST - RADIO PROPAGATION
EBC/Z is currently launching the DRA 1900 platform which
is a small cell Radionrvthe-Local-Loop (RLL) system based
on the DECT standard. To optimise installation methods,
antenna techniques and study in service characteristics of
the system from the propagation point of view we are now
seeking a person with already in-depth knowledge of radio
propagation who wishes to become our expert in the field.
The work will be focused on defining and carrying out test
programs and theoretical studies (both short and long
term), analyse results and create prediction models in order
to improve planning tools and processes. The work will be
done in close cooperation with implementation projects
and EMN in the Netherlands who are developing parts of
the system. We believe that you have a Ph.D. degree or
equivalent and an documented solid background in outdoor
radio propagationresearch,e.g. with experience from studies of mobile telephone systems. Good cooperation skills
and fluent English in speech and writing is a must.
Contact Tore Mattsson, 08-764 0839, EBC.EBCTEMA Gert
Eric Lindqvist, 08-7643252, EBC.EBCGRU Richard
Tersander, human res, 08-7640326, EBC.EBCTERS

SYSTEM ENGINEERS - RADIO &
TRANSMISSION PLANNING
For DRA 1900 and other customer projects we are seeking
two System Engineers to work with radio and transmission
planning activities. The job consists of both "home planning" of the network using topographical maps as well as
performing radio surveys and acquisition of planning data
world-wide. Application software RAPS is used for microwave link planning and for radio calculations of the DRA 1900
network EET will be introduced.
Position 1 is a senior engineer and the successful applicant should have at least 4 years of experience in similar
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work. Position 2 is a position for applicants with less specialised experience but interested to work in this field.
Common for both positions is that you as a background
should have a M.Sc. degree In electrical engineering or equivalent, or B.Sc. with additional 5 years of work experience.
Since we have many contacts with foreign suppliers and
Ericsson local companies fluent English in speech and writing isamust.
Contact Gert Eric Lindqvist, 08-764 3252. EBC.EBCGRU
Richard Tersander, human res. 08-764 0326. EBC.EBC
TERS

SYSTEM ENGINEER
- ELECTRONICS DESIGN CATV

SYSTEM ENGINEER
-ENVIRONMENT/CUMATE ENGINEER

TRAINING/SUPPORT COORDINATOR -

For development of equipment mainly for CATV (pay-TV) solutions we are now seeking an experienced electronics engh
neer. The work focus is on system design, test and integra
tion but we appreciate if you also have knowledge ofrealtime SW development and HW design of high speed circuits.
WebelieveasuitaMebackgRjundforthisjobisaB.se.
or M.Sc. degree in Electrical Engineering or equivalent with
at least 5 years experience in electronics design. Good
(»operation skills, methodical work approach and fluent
English are desired personal qualities.

For Product Provisiorung and for internal consultancy serveeswearelcokingforaskjBedergineerwirJigcolknowledge of standards and requirements on heat cooing, va>
tilation etc. Knowledge of EU rules and regulations is arso
Mnportant
Your background should be a B.Sc. or M.Sc. degree in
Mechanical Engmeenng and at least 5 years experience.
Good cooperation slulls. methodical work approach and
fluent English are desired personal qualities.

As main responsfcte for coordination of training and sup
port of staff m Outside Plant Projects m Installation
Methods we are looking for an engineer with experience in
trairung. träning planning and work in Outside Plant
Projects.
You will also participate in teams that work with Outside
Plant Methods.
Your background is rjrobabfy a &Sc. and at least 10
years relevant experience.

: Peter Berg. 08-764 0877. EBC.EBCGREB Richard
Tersander. human res. 0 8 7 6 4 0326. EBC.EBCTERS

: Peter Berg, 0 8 7 6 4 0877, EBC.EBCGREB Richard
Tersander. 08-764 0326, EBC.EBCTERS

SENIOR SYSTEM ENGINEERS - NETWORK INSTALLATION METHODS

ENGINEERING SUPPORT SYSTEM

SYSTEM ENGINEER • TRANSMISSION
SOLUTIONS DRA 1900
DRA 1900 is Ericsson's new RadiCHn*e-tocaRoop (RU.)
solution based on the DECT standard.
We are seeking an experienced engineer who is interested in being the 'drrvrng force' for development and "productification" of new technical solutions for the transmission part (= link between base stations and local switch) of
the radio access network. Optimised use of conventional radiolink and other transmission systems (e g fibre optics
anOd HDSL) as well as e g application of different new radio
technologies are of prime interest but an important part of
the job will also be to build up competence and implement
solutions to improve network availability in total.
We believe a suitable background for this job is a Master
of Science degree in Electrical Engineering or equivalent
with at least 4 years of experience from work in related fields. Work experience from development or implementation
of radiolink systems is an advantage. Since we have many
contacts with foreign suppliers and Ericsson local companies fluent English in speech and writing is a must.
Contact Gert Eric Lindqvist. 08-764 3252. EBC.EBCGRU
Richard Tersander. 08-764 0326, EBC.EBCTERS

SYSTEM ENGINEER • CUSTOMER
SERVICES DRA 1900
DRA 1900 is Ericsson's new Radio-in-the-Local-Loop (RU.)
solution based on the DECT standard. In order to build up
and be able to supply second level technical assistance to
local companies we are seeking an engineer with experience from technical support/customer service. You will become the "spider in the web' between emerging local support
organisations (level 1) worldwide and development organisations located in the Netherlands and Sweden. To master
complex system problems you need to become one of our
system specialists with deep knowledge of the system. For
a start you will also occasionally be involved in network acceptance tests and support start-up of network operation.
We believe a suitable background for this job is a B.Sc.
degree with at least 5 years of job experience in customer
service or field installation of telecom equipment Since we
have many international contacts good cooperation skills
and fluent English in speech and writing is a must
Contact Gert Eric Lindqvist. 08-764 3252. EBC.EBCGRU
Richard Tersander. human res, 08-764 0326, EBC.EBCTERS

Contact Gert Ene Lindqvist. 08-764 3252. EBC.EBCGRU
Peter Berg, 0 8 7 6 4 0877. EBC.EBCGREB Richard
Tersander. human res. 08-764 0326. EBC.EBCTERS

SYSTEM ENGINEER - CATV SYSTEM/FUNCTION TESTING
We are also looking for a system/function tester. This person shall verify the system and make sure that requirements in standards are met and that the product is easy to
install and test at customers premises. The responsibility
also include transfer of competence to the different projects
where the product is to be implemented.
We believe that this person should nave at least 7 years
experience in system/function testing and B.Sc. degree.
Contact Peter Berg. 0 8 7 6 4 0877, EBC.EBCGREB Richard
Tersander. human res, 08-764 0326, EBC.EBCTERS

For development, irnplemematJon and maintenance of
Outside Plant Installation Methods we are looking for two
senior engineers, both with long experience and excellent
knowledge, one in Civil Works and Cable Works and one in
Fibre optics, cables and equipment
Capability to support and train people in international
projects as well as taking care of feed back from field installations.
We believe your background is a B.Sc. and well above 10
years of relevant experience. Fluent or good English is important.
Contact Peter Berg, 08-764 0877, EBC.EBCGREB Richard
Tersander, human res, 08-764 0326. EBC.EBCTERS

For Provisioning projects we are looking for a mechanical
designer, skilled in AutoCad, for design of containers and
building practice for telephone- systems in containers.
(SWESTTE) and for a new DECT system (DRA 19O0), design
of masts, racks, cabinets, boxes for electronic equipment
etc.
We believe that this person should have at least 7 years
experience of mechanical constructions and B.Sc.
Contact Peter Berg. 08-764 0877, EBC.EBCGREB or
Richard Tersander. human res. 08-764 0326. EBC.EBCTERS

DOCUMENT ADMINISTRATION
For Product Documentation administration using the computer systems PRIM, GASK, R/2 and ELIS we are looking for
an engineer with good knowledge of most of these systems.
Experience in building product structures meeting requirements from Marketing & Sales, Procurement, Production
and Project Implementation is also highly valued.
Your background is probably a B.Sc. degree and at least
7 years experience in document administration.
Contact Peter Berg. 08-764 0877. EBC.EBCGREB Richard
Tersander, human res, 08-764 0326, EBC.EBCTERS

SYSTEM ENGINEERWithin the section for Support Systems we are mainly working with an Ericsson developed Planning & Design Tool for
Networks called ESS (Engineering Support System). Our
main responsibilities are to coordinate and provide support
to projects, training of users, hot-line support and release
verification of ESS. Additional responsibilities are product
management of the ESS (specifications etc.) and to provide
technical sales support to our marketing organisations i.e.
(presentations/oemonstration, tender preparations).
We are now looking for an additional system engineer
who is interested in these challenging tasks. We believe
you are a person who like to learn about new network technologies and work abroad for longer or shorter periods.

SYSTEM ENGINEERSNETWORK INSTALLATION METHODS

Your background should be a Master of Science degree
or University Diploma in Computer Engineering. You should
be experienced in UNIX and C++. It is an advantage if you
have experience in either GIS or AutoCad. Fluent English in
speech and writing is a must.

We are looking for two younger engineers willing to learn
Outside Plant Installation Methods and participate in development , irnplementation and maintenance of Installation
Methods.

: Erland Scfwnoeck. 764 3210, EBC.EBCESCH
Richard Tersander, human res. 08-764 0326, EBC.EBCTERS

Your background is probably a B.Sc. and 2-5 years telecom experience. Your English is fluent or good.

Ericsson Microwave Systems AB,

SYSTEM ENGINEER • MECHANICAL
DESIGN AUTOCAD

NETWORK INSTALLATION METHODS

Contact Peter Berg. 08-764 0877. EBC.EBCGREB Richard
Tersander, human res, 08-764 0326, EBC.EBCTERS

DOCUMENTATION COORDINATOR NETWORK INSTALLATION METHODS
As main responsible for the Installation Methods
Documentation Database including Configuration
Management, handling and attribution we are looking for
an engineer with long experience in documentation databases and systems. You have probably also knowledge of mo
dem methods for worldwide archiving, handling and distribution of large Document volumes such as multimedia techniques and network distribution.
Your background is probably at least a B.Sc. and at least
7 years relevant experience.
Contact Peter Berg, 08-764 0877, EBC.EBCGREB Richard
Tersander, human res, 08-764 0326, EBC.EBCTERS

Avdelningen för Ftygradio, Y/K, utvecklar ett nytt avancerat
digitalt luHTWTRiTikationssystern för det svenska flygvapnet
(TARAS). VI har beställning på marksystemet och räknar
med att snart även få beställning pä flygradiosystemet.
Avdelningen har ett totalansvar för systemen, vilket ger goda möjligheter till direktkontakter med slutkund och underleveran- törer i Sverige och USA. Vi utnyttjar moderna utvecklingshjalpmedel och bedriver arbetet i små funktionella team r r ^ mecVerkancte från såväl systerrv och verifieririgs
sektionerna som maskin- och prograrrwarusektionerna.
Till sektionen for Signal- och Databehandling. Y/KD. sokes:

SIGNAL- OCH DATABEHANDLINGSKONSTRUKTÖRER
Sektionen söker ett flertal medarbetare för programvaruutveckling till flygradiosysternet i TARAS. Arbetet innebär konstruktion av komrnunikationsprograrnvara till generella processorer och digitala signalprocessorer.

Exakt
vad konkurrenterna fruktade
Exakt
vad kunden önskade
Ericsson Components har
tagit fram en 240 pinnars
grindmatris på rekordtid.

ERICSSON

Den första produktionskretsen i 0,5 my VLSI ASIC som används i
AXE har tagits fram av Ericsson Components i samarbete med
kunden Ericsson Telecom och Ericsson Telecomunicazioni.

Kontakta oss, Ericsson Components, och du får snabba
mikroelektroniklösningar med högsta kvalité!
Ericsson Components AB
Tel +46 8 757 5000
S-164 81 Kista-Stockholm, Sweden

E-mail: ekakjbo@eka.ericsson.se

JOBB-NYTT
Din inriktning kan vara mot allt från övergripande specifr
ceringtill maskinvarunära realisering. Arbetet sker huvudsakligen i små grupper tillsammans med övriga sektioner
varför arbetsuppgifterna kommer att variera under projektets olika faser. Specificering och realisering sker dels i
hognivåverktygen SPW och SDL/SDT, dels i C och Ada.
Du ar troligen civilingenjör D,E,F eller har annan högskoleutbildning med liknande inriktning. Flexibilitet och samarbetsförmåga vårdesätts och det är bra om Du har tidigare
erfarenhet av t ex signalbehandling, databehandling eller
objektorienterad design.

OBJEKTLEDARE / GRUPPLEDARE
Vi söker en ledare för vår programvarugrupp med ansvar för
vidareutveckling och underhåll av programvaran i grundsystem mark.
Vi arbetar i huvudsak med C som programspråk och OSE
som operativsystem. Maskinvaran är uppbyggd runt
MC68360- och TMSC30- processorer.
Du ar troligen civiling D,E,F eller har annan högskoleutbildning med liknande inriktning. Flexibilitet och samarbetsförmåga värdesätts och Du bör ha tidigare erfarenhet från
ledning av programvaruprojekt.
Kontakta: Tor Ehlersson. tel 031-671750, memo EMWTOR
eller Y/KDA Klas Bengtsson, tel 031-673888, memo
EMWKSB. Övriga upplysningar Annika Bergbom, personalavdelningen, tel 031-673349, memo EMWAB.
Till sektionen för Systemteknik, Y/KX, sokes:

SYSTEMINGENJÖR
Arbetet innebär att för TARAS-systemets marksegment utforma systemlösningar, stödja konstruktions- och verifieringsarbetet, handlägga nya kundförfrågningar och användarproblem. System- konstruktionsarbetet sker i ett team
om för närvarande tre personer samt i nära samarbete med
kund, konstruktionsinstanser och verifieringspersonal.
Vi söker Dig med några års erfarenhet av system- eller
konstruktionsarbete. På grund av arbetets karaktär värdesätts god samarbetsförmåga.

SYSTEMINGENJÖRER
Att för radiosystemet RA 90 (del av TARAS) utföra systemkonstruk- tionsarbete på hela eller delar av systemet. Ett
par delsystem baseras på power-PC med SDL/SDT som
verktyg medan andra utnyttjar TMS 32f>processorer med
SPW som verktyg. De funktioner som skall utformas är signalbehandling, nätstyrning, basbandkonstruktion, viss data
bashantering, övningssimulatorer, BIT etc.
Vi söker civilingenjörer med några års erfarenhet av konstruktionsarbete och eller systemutveckling. Arbetet bedrivs
i team bestående både av systemutvecklare och konstruktörer. God samarbetsförmåga värdesätts.
Kontakta: Börje Kristiansson, tel 031-671162, memo
EMWBKS eller Annika Bergbom, personalavdelningen, tel
031-673349, memo EMWAB.
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg

SYSTEMSTÖD
Till avdelningen "Project Supply & Support" söker vi en energisk, initiativrik och serviceinriktad person för arbete på enheten för systemstöd till våra internationella tumkey-projekt.
Arbetet innebär att tillsammans med övriga inom enhe
ten underhålla och vidareutveckla innehållet i vår "toolbox"
som består av rutiner, metoder och mjukvaruverktygför
"Project Control". Arbetet kommer till största delen att utföras på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Dessutom ingår ett
antal kortare utlandsuppdrag per år. Dessa uppdrag kan innebära allt från initial implementering av valda system vid
projektstart till att assistera projekten under genomförandeskedet.
Du som söker bör därför vara generalist inom IT och intresserad av verksamhetsutveckling. Du bör ha erfarenhet
av arbete i projektmiljö och goda kunskaper i engelska. Vi
ser gärna kvinnliga sökande.
Kontakta: Arne Asplund, Project Supply & Support, 08-764
3335, EBC.EBCAASP, eller Richard Tersander, Personal,
08-764 0326, EBC.EBCTERS

Bjerstedt, tfn 0455-39 5919, memoid: ERI/EPK/EPKHB,
e-mail: job epk.ericsson.se
Ericsson Business Networks AB. Sundbyberg

PROJEKTORER/TEKNIKER
Till avdelningen "Marknad Nätoperatörer" inom "Marketing
& Sales & Sweden Projects" söker vi projektorerAekniker
till enheterna Försäljningskontor och Teknikstöd. Enheterna
har 15 resp 4 anställda och ligger i Sundbyberg.
Försäljningskontoret ansvarar för marknadsföring, försäljning och genomförande av projekten inom sitt geografiska
område för mark- nadssegmentet Nätoperatörer.
Teknikstöd svarar för att ge tekniskt stöd till marknadsenheterna. I funktionen ingår även ett koordineringsansvar
rörande produkter, kompetens och hjälpmedelssystem.
Arbetsuppgifterna är i huvudsak att på uppdrag av ansva
rig säljare ta fram komplexa systemlösningar bl a inom områdena:
- Network Management and Billing
- Switching inkl IN och VPN - PBX, datanät
-Transmissionm
I arbetsuppgifterna ingår intensiva kundkontakter med
presenta tioner av lösningar.
Du som söker bör ha lägst gymnasieutbildning och erfarenhet från våra tekinikområden. Då produktområdet är
stort kommer intern- utbildning att erbjudas som komplement.

Kontakten nr 2 0

Tjänsterna gäller kväll- och nattskift.
Kontakta: Helmut Wirdl, produktionstekniker, tel
08/7574163 eller Charlotte Bräsch, personal tel 08/757
4687. Ansökan, märkt Serviceingenjör - K/YP, med meritförteckning skickar Du till Ericsson Components AB, Sofia
Stoltz M/PA, 164 81 Kista.

Vi söker dig som vill arbeta med utveckling av nya testsystem och testprogram för slutprovning av DC/X omvandla
re. Arbetet innefattar även programutveckling för funktionstrim, styrsystem och robotar.
Du ska som test/lasertrim utvecklare ha god teoretisk
bakgrund, d.v.s 4-årigt tekniskt gymnasium med elektronikinriktning eller motsvarande. Erfarenhet av elektronikprov
ning är meriterande. Personliga egenskaper som flexibilitet,
noggranhet och teamkänsla behövs, samt goda språkkunskaper. Vi ställer även höga krav på kvalitetstänkande hos
Dig som ska arbeta med oss.
Kontakta: Björn Assarsson, enhetschef, tel 08/757 4020
eller Charlotte Bräsch, personal tel 08/757 4687, för närmare upplysningar. Ansökan, mårkt Test/trimutvecklare K/YP, med meritförteckning skickar Du till Ericsson
Components AB, Sofia Stoltz M/PA, 164 81 Kista.

Ericsson Components AB, Microelectronic Access
Devices, Kista

IC-KONSTRUKTÖR RF DESIGN

Enheten Service & Underhåll inom vår verksamhet
Nätoperatörer expanderar och vi söker därför ett antal tekniker för teknisk service och servicetjänster som säljs av divisionens Sverige verksamhet.

För ett nystartat projekt söker vi en Konstruktör. Projektet
syftar till att ta fram en ny generation produkter för mobilte
lefoniområdet. Vi bildar därför ett litet sammansvetsat team
vars uppgift är att ta fram dessa produkter.

Tjänsterna är placerade i Stockholm, Göteborg och
Malmö men även placering utanför storstadsområdena kan
bli aktuell.
Vi arbetar inom teknikområdena telefoni och data och vä
ra pro- dukter är IDNX-muxar, BIM datanätsprodukter, telefo-

Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand

SYSTEMINGENJÖRER
Fältprov - Introduktion
Vi ökar vår ambition gällande introduktion av MD110 samtidigt som produktutbudet blir större och större. Därför behöver vi initiart förstärkning med två ingenjörer.
Vi arbetar med fältprov och introduktion av MD 110 samt
applika-tions produkter runt MD110 såsom video- och data
konferens på PC, ISDN telefoner, etc. Din uppgift blir att
delta i fältprovprojekts verksamhet som omfattar uppbyggnad/support av system i lab, hos lokalbolag och hos kund,
felsökning utvärdering av produktkvaliten m m. Du kommer
att arbeta med de senaste produkterna på marknaden, utvecklade på EBC eller inköpta. Arbetet sker ofta i direkt
samarbete med våra lokalbolag vilket innebår att Du förväntas göra kortare eller längre tjänsteresor utomlands.
Du är förmodligen gymnasieingenjör eller hög- skoleingenjör och har PC-erfarenhet inom operativsystem och kommunikation. Erfarenhet inom följande områden år meriterande: MD 110, 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: Du av Zjelka Senesan, enhetschef, tel 22024
EBC.EBCZS, eller Mike Huges, tel 22011 EBC.EBCMIHU eller av Hans Hamrin, tel 22055 EBC.EBCHAMR. Ansökan
sänder Du snarast till Susanne Pettersson, NA/EBC/FH memo EBC.EBCSP.

niprodukter MD 110 och BMX samt fiberoptiska nät och radiolänk.
Erfarenhet inom något eller några av våra produktområden tror vi är nödvändig för att bygga upp en god relation
med våra kompetenta kunder. Du som söker bör ha gymnsiekompetens från el- teknisk linje och förmåga att arbeta i
team. Du måste också vara beredd att ta egna och helt nya
initiativ.
Kontakta: Örjan Edlund tfn 026-156314 EBC.EBCORJA;
Karl Evert Backlund tfn 08-764 3238 EBC.EBCKAEB; Kurt
Trogen tfn 08-764 0811 EBC.EBCKUTR

TEST/LASERTRIM UTVECKLARE

Ericsson Business Networks AB

Mera information får du av Jonas Tirén, tel 757 4954, eller
Birgitta Vinje, Personalavd., tel 757 4508, email ekabivi
eka.ericsson.se. Ansökan sänder du till Ericsson
Components AB, M/PA Sofia Stoltz, 164 81 Kista.
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Ericsson Components AB, Energy Systems, Kista Modules

Kontakta: Dan Carlsson, tfn 08-764 3346, EBC.EBCDANC;
Anders Rydström, tfn 08-764 0739, EBC.EBCANRY; Kurt
Trogen, tfn 08-764 0811, BEC.EBCKUTR

Din uppgift blir att delta i konstruktion av kretsen så att
den slutliga produkten möter ställda behov, samt att utveckla den långsiktiga kompetensen inom området för att skapa
nya produkter. Du är civilingenjör eller motsvarande med intresse för och erfarenhet av RF-design och/eller IC-konstruktion. Du har gärna erfarenhet från mobil telekommunikation.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

1995

LM Ericsson Data, Kista, Customer Support Telephony

HELP DESK-TEKNIKER
Vi är en nybildad grupp som ger support inom telefoniområdet till våra kunder i Kista. Vi söker dig som vill arbeta med
support i en kraftigt expanderande verksamhet. Dina arbetsuppgifter blir att via telefon ge support på frågor rörande t e
lefoni. Du kommer att ingå i ett team där servicemannaskap
och eget ansvarstagande utgör grunden för vårt agerande
mot kund.
Vi tror att du har erfarenhet av hur man använder telefonen på ett effektivt sätt och är intresserad av nyheter inom
telefoniområdet. Du har pedagogisk läggning och har lätt att
sätta dig in i olika problemsituationer, för att på ett metodiskt sätt förklara hur användaren kan komma vidare. Är du
utrustad med en hög stresströskel och tycker om ett stundtals högt tempo, och tycker för övrigt att beskrivningen passar på dig, ta då kontakt med oss snarast!

SERVICETEKNIKER

MMDS
PL«

Kontaktpersoner: Anna-Karin Norman, 08 - 404 23 88, memoid EDT.EDTAKN Camilla Söderström, 08 - 404 75 04,
memoid EDT.EDTCASO Hans Hansson, 08 726 23 27, memoid EDT.EDTHHN, Personal Skicka din ansökan mårkt
med sökt tjänst och enhet till Johanna Kariing, Personal,
ÄL/EDT/PA.

Bastu, tvättru, förråd, garage. Huset är värderat
till 1.295.000. Adress: Skallgångsbacken 3 1 .
Säljare: Henrik Albrecht, memoid EKA.EKAHEWA. Tel (arb) 08-7216190, (bost)08-36 10 08.
BYTES:

Finnes: 2.a, 47 kvm ca 3.000/mån Vasa/Östermalm. Äldre stil, 1880-tal. Fin!
Önskas: Större Vasa el. Östermalm. Äldre stil.
Tel: 08-15 44 9 1 , ECN: 850 942 35. Memo:
ETXT.ETXROG.

Bostadsmarknaden
SÄUES:

UTHYRES:

2:A BROMMA. Mkt välplanerad, 66,5 kvm med
balkong mot s. och gården. 3.900 kr/mån. Allt
nytt och fräscht, fören. med god ekonmi. 12
min. bilväg till Kista C, 15 min bilväg till City.
Pris 150.000 SEK. 7641343 L Lagevik.
Spånga Sohem, nära till Kista, 6 r o k, 188+44
kvm. by- 74, Souterrängvilla i mexitegel, tomt
936 kvm, lungt och högt läge. Uteplats mot allmänning. ÖV: Stort vardagsrum i vinkel, 3 sovrum, badrum, gästtoalett, rejält kök med matplats- UV: Gilletuga, sovrum, med egen ingång,
toalett, dusch samt pentry, denna del kan hyras ut eller användas som generationsboende.

Salen-Tandadalen/Hundfjallet
Centralt och vackert läge, 700 m till liftarna (33
st) i Tandådalen/Hundfjället, nya fräscha stugor med 4 / 6 / 8 bäddar, alla bekvämligheter.
Rök- och djurfritt! 08-7193227 (a); 087049050 (b). Memo: LME.LMERISE.
Idrefjäll - Fjällstuga med bastu. Nära liftar och
spår. Rökfritt. Tel 0156-160 68.
Salenfjallen. Trevlig, välutrustad stuga- Centralt
och vackert läge, m. öppen spis, kabel-TV, bastu. Prisvärt. Tel 08716 8 1 60, 08404 72 56.

PENSIONÄRSFÖRENINGEN
Önskar er alla En God Jul och Ett Gott Nyår!
Sjukvårdskvitton för pensionärer med 20 års anställningtid skall inlämnas i januari, ej senare.
Obs! Minimibeloppet är 240 kr. Endat 1995 års kvitton gäller. Ovanstående gäller ej avtalspensionärer.
Medlemsavgiften 50 kr inbetalas i januari 1996.
Första samkvämet den 18/1 kl 14.30 HF/Södra Matsalen. Väl mött.

Ericsson Software Technology AB, Karlskrona
Ericsson Components AB, Energy Systems, Kista Modules

PC-TEKNIKER
SERVICEINGENJÖR
Vår enhet Teknisk Support behöver förstärkas med en
PC-tekniker.
Vi söker Dig som har flera års erfarenhet av support och
underhåll av PC, inom både hårdvara och mjukvara. Tidigare
erfarenhet av datakommunikation år mycket meriterande.
Vår PC-miljö består idag av ca 300 PC, som är anslutna
till ett Novell nätverk.
Kontakta: Kell Andersson, tfn 0455-39 59 56, memoid:
ERI.EPK.EPKANK. Ansökan till: KA/EPK/EH Helene

Vi söker dig som vill arbeta med service och underhåll av våra avancerade produktionsutrustningar för tillverkning av
DC/DC omvandlare.
Du ska som serviceingenjör ha god teoretisk bakgrund,
d.v.s 4-årigt tekniskt gymnasium, samt erfarenhet av service och underhåll inom etektronikbranschen, elektriskt och
mekaniskt. Personliga egenskaper somflexibilitetoch utåtriktad läggning behövs i arbetet, samt goda språkkunskaper.

ERICSSON

^

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

KONTAKTEN

Posttidning A

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

Rekordmånga
guldmedaljörer
Årets Guldmedaljfest var den
52:a i ordningen. Den 1 december samlades 1 000 gäster i
Stockholms Stadshus, dar guldmedaljer för 30 års trogen
tjänst delades ut av Lars
Ramqvist och Björn Svedberg,
med hjälp av fruarna Barbro
och Gunnel.

En pionjär
drar vidare

Sedan 1952 har Guldmedaljfesten hållits i
Stockholms Stadshus - i Gyllene Salen
sker själva medaljutdelningen. Förutom
medalj och en aktiepost får de belönade
också en klocka eller ett guldarmband -

I

449 guldmedaljörer fick
sina pris under
pompa och ståt
efter eget val. Den pampiga ceremonin
blir allt större, i år var det inte mindre än
449 personer som skulle få sin lön för lång
och trogen tjänst.

1 0 0 0 gäster hade samlats i Stockholms Stadshus for att
Jörerna - for 30 är läng och trogen tjänst. Här avnjuts

de 449)
i Blä HaHen.
Foto: Anders i

Middag i Blå Hallen
Efter festen avnjöts en pampig middag i
Blå Hallen. Den ackompanjerades av högtidstal och underhållning. Björn Svedberg, koncernens styrelseordförande, höll
högtidstalet som kretsade kring Ericssons
utveckling de senaste 30 åren.
- 1965 när jag som ingenjör kom till
Ericsson fick man sätta på sig en vit rock.
Idag är rocken blå - vilken utveckling! inledde Bjöm Svedberg skämtsamt. Han
satte på sig en blå ingenjörsrock och
bläddrade igenom historiska diabilder.
- Trots att Ericsson redan för 30 år sedan fanns i 100 länder, var vi inte representerade i England, Frankrike, Tyskland,
Nordamerika, Kina eller Sydafrika. Det är
en fantastisk expansion som genomförts
och som ni guldmedaljörer bidragit till!
Tekniken ligger visserligen i botten, men
det är uthålligheten, på gränsen till tjurighet, som ligger i botten!
- Idag kan vi konstatera, att egenskaperna professionalism, medmänsklighet och
uthållighet tydligt kan skönjas i dagens
Ericsson. Det är något unikt som ni, dagens medaljörer har bidragit med.

"Wow it's Monday"
Kjell Sörme höll i år medaljörernas tacktal. Han är VD för Ericsson Australia.
- Många känner igen begreppet 'TGIF",
"Thank God it is Friday", men när jag en
gång i tiden arbetade för Ericsson i USA
myntades begreppet "WTM", "Wow it's
Monday". Det är min och säkert många andras uppfattning av arbetet i Ericsson. Visst
har det känts bra att komma till Ericsson.
- Att jobba i Ericsson kan jämföras med
ett äktenskap. Man träffas, upptäcker att
man trivs tillsammans, det bara blir så att

årets elfte timme kungjordes att
Ericssons informationsdirektör sedan 10 år, Nils Ingvar Lundin, nu
lämnar företaget. "Ludde" tar sig an
ännu en utmaning. Nu ska han göra
maktbolaget Investor mer allmänt känt.
Jag blir inte förvånad om detta företag
om några år är ett av de mest omtalade
i landet.
Ludde har inte bara betytt mycket för
Ericsson, som under hans år blivit ett
av de mest kända och mest uppskattade
företagen i landet. Han har också betytt
oerhört mycket för den tidning du just
nu håller i handen.
Som ansvarig utgivare för Kontakten
har han rent formellt alltid sista ordet i
vad som ska eller inte ska vara med i
tidningen. En rätt som jag tror att han
aldrig utnyttjat. Han har litat på redaktionens eget omdöme istället för att
själv detaljgranska vad vi skriver i tidningen. Det är ett praktiskt och för all
del ganska vanligt arrangemang i den
svenska tidnings världen.

S

Gulmedaljsmottagare Ernst Wernerz, Börje Isaksson, Dorothy Munther, Ove
ljung och Åke Skoglund. Nedan syns efterrätten bestående av glass och
net socker - och sä Ericsson-loggan förstas.

det fortsätter, man lever ihop, har kriser,
man får ömsesidigt utbyte och man trivs
ihop. Jag är säker på att det känns så för
många av oss "30-åringar".
Ericsson Events höll som vanligt i alla
arrangemang kring festen - projektledaren Gunnel Eriksson kunde se tillbaka på
ett lyckat evenemang.
- Det känns mycket bra. Allt har gått
som på räls. Nu startar vi planeringen för
festen 1996, då vi redan nu vet att det blir
nytt rekord. Då blir det fler än 600 guldmedaljörer.

in stora betydelse har Ludde haft
genom att han, på uppdrag av dåvarande VD Björn Svedberg, formulerat och förankrat en informationspolicy som har "öppenhet" som ett av
sina grundläggande begrepp. I den andan har han också aktivt verkat för att
ge redaktionen en relativt självständig
ställning inom företaget. I det avseendet har han varit en pionjär inom
svensk storföretagsamhet.
När det någon gång blivit diskussioner kring vad som skall sägas i en artikel, har han - som den journalist han
faktiskt i grunden är - varit en det fria
ordets försvarare. Inom vissa gränser
förstås...
Kontakten är ju en företagstidning den är företagets språkrör ut till de anställda och inte tvärtom, så den kan i
det stycket ibland säkert upplevas som
en "Pravda" i koncernledningens
tjänst Det hör till sakens natur, men
jag lovar att det finns många företagstidningar här i landet som upplever en
avsevärt högre grad av styrning än vad
Kontakten är utsatt för. Det är något vi
som jobbar i redaktionen kan tacka
Ludde för.
Lycka till, Ludde, i maktens korridorer! God Jul på Dig och Ett Gott Nytt
År! Det sista får gälla alla Kontaktens
läsare. Vi hörs...

