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Spanskt
världsrekord
Aldrig tidigare har ett så stort
GSM-nåt byggts så snabbt.
Spaniens andra 65M-operatör
Airtel fick sitt nät levererat på
rekordtid. För Ericsson i
Spanien, som installerade 250
basstationer me4 tiHhörande
växlar och annan kringutrustning på några månader, blev
projektet en stor framgång.
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Skilj pa chef
och ledare!
Pia Nygård på Ericsson Data är
nästa tjej ut i Kontaktens serie
om kvinnliga chefer. Hon
tycker att det är viktigt att
skilja mellan en chef och en
ledare. Chef blir man genom
att erhålla en befattning, ledare blir man utifrån sina egna personliga egenskaper,
tycker Pia.

Närkeslätten

Ericsson går i höjden
Om drygt ett år går startskottet. År 2004 får planeten Saturnus måne Titan
besök från Ericsson. Resan tar sju år att fullborda. När rymdfarkosten
Huygens/Casini landar på Titan har den tre timmar på sig att skicka bilder
och mätdata tillbaka till Jorden. Antenner och mikrovågsutrustning från
SAAB Ericsson Space ska se till att kommunikationen fungerar.
Sid 15

Ericssons fabrik i Kumia går
för fullt. Här tillverkas bland
annat merparten av koncernens mobiltelefoner. För att
klara den höga produktionstakten på 60-80.000 telefoner
i veckan, körs fabriken dygnet
runt Camilla Wesslén och
Annica Sjöberg år två av dem
som trivs med att ta nattskiftet.

(

Nytt tänkande inom informationsteknologin
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Bli mobil
Skaffa en "Ericsson
-Du också!
Nu är det rätt tillfälle att skaffa en egen ficktelefon!
Ericsson Mobile Communications AB erbjuder samtlig Ericssonpersonal
i Sverige att köpa GH/GF 337 eller NH 238 till mycket förmånligt pris.
Erbjudandet gäller under tiden 96 03 08 till 96 04 04 och endast på
nedanstående platser vid samtidigt tecknande av Telia GSM/NMT
privatabonnemang för 12 månader. Max en telefon per anställd.
Vissa produkter har begränsad tillgång.
Du kan köpa din telefon på någon av våra filialer eller i Kumla
(se nedan). För dig som bor på annan ort, faxa din beställning till
019-584 909- Glöm inte att ange ditt namn, adress, p e r s o n n u m m e r
o c h anställningsnummer Till dig som beställer via fax och inte kan
besöka någon av våra filialer levereras varorna mot postförskott.
Abonnemangskontraktet sänds till dig direkt från Telia. Samtliga priser
inkluderar moms.
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Dessutom...tre fina paketerbjudanden på tillbehör:

Ericsson NH 258 (NMD

Ericsson GF 337 (GSM)

Billaddare för cigarettändaruttag och vindrutehållare
Reseladdare och plusbatteri
Handsfree HF 2000 inkl. montering vid våra filialer
(yttre antenn tillkommer)

Pris 395 kr
Pris 645 kr
Pris 2995 kr

Tillbehör kan givetvis också köpas av Dig som redan har telefon.
Välkommen in eller ring/faxa till våra filialer på följande platser
Filial
Stockholm-Kista
Stockholm-Bredäng
Göteborg
Malmö
Norrköping
Gävle
Sundsvall
Umeå
Kumla
Kumla

Adress
Torshamnsgatan 21
Murmästarvägen 25
Exportgatan 18
Boplatsgatan 3
Koppargatan 18
Kaserngatan 111
Norra vägen 22
Kronoskogsvägen 6
Mastgatan 2
Faxbeställning

Telefon
08-757 02 15
08-88 03 05
031-58 68 00
040-31 18 00
011-16 66 00
026-15 63 00
060-13 54 50
090-14 44 85
019-58 43 83
019-58 49 09

Här kan du också köpa mängder av tillbehör till din telefon till konkurrenskraftiga priser.

Öppettider: 07.30 - 17.00
Ericsson Mobile Communications AB
164 80 Stockholm
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50 rader

"Om en reklamkampanj är bra eller inte baseras på mätbara resultat hos målgruppen och inte på tyckande." Det skriver Anne-Christine Carlsson, personalchef
för affärsområdet Radio, och Cecilia Lund, projekdedare, i ett svar till Bo Reman,
som i ett inlägg i Kontaktens förra nummer kritiserade Ericssons reklaminslag i
TV4.

..om behoven
hos den
mekaniska tiden

"Reklam handlar om I
mätbara resultat,
I
inte om tyckande!" I

• ^ « L • lockan i vardagsrummet har blivit Iynrug.
JLm JnW. Den kommer från mitt hem där den hängde
i herr-rummet. En stor kommod med glasdörr och pendel.
När far dog kom den hit till det som då var mitt arbetsrum
där jag satt med Haldan och knackade fram sanningar och
spridde tipex på teakbordet. På den tiden var dator fortfarande bara en kurs på Högskolan.
När klockan kom i huset försvann mina sömnlösa nätter.
Man kan bara inte ha varit sömnlös om man undgått höra
klockans föga diskreta slag en gång i halvtimmen. Det blev
korta vakenperioder i stället som var mycket lättare art fördra. Väntan på en klockas slag kanske också är en lagom
msomningsaktivitet.
Men så kom datorn som var för tung för teakbordet och
skaffade arbetsrum. Kvar hos klockan blev bara fiskarAlen det räckte nog som stimulans, för den fortsatte att
.Ja, den gjorde en pilgrimsresa till Hjo e,n gång där, det
fanns en gammaldags urmakare med hipp i ögat och så, det
var den värd. Även en gammal klocka kan behöva uppträn.
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• ^ ftersom vi behöver anställa många nya
fl
a civilingenjörer med arbetserfarenhet
^ ^ ^ " ^ ~ under de närmaste åren måste vi pröva
nya sätt att rekrytera. I rekryteringskampanjen ingår reklamfilm som ett av tre media.
Vad vi vet är att till dags datum har vi fått in över
1000 svar och att sökande hör av sig dagligen.
För att ge en bild av hur ett projekt av den här typen går till följer här i korta drag ett antal områden
som genomgåtts.
• Problemanalys
• Kommunikationsanalys
• Målgruppsanalys
• Måldefiniering
• Mediaplanering
För a t t n å e t t sä effektivt resultat som möjligt
har vi haft ett tätt samarbete med
• En referensgrupp bestående av personer ur målgruppen både utanför och inom Ericsson.
• Ett externt professionellt filmbolag.
• T V 4 och T V 4 Text TV
• En speciellt sammanställd personalorganisation.
Uppföljning sker successivt under en femmånaders-period.
Fakta är att om en reklamkampanj är bra eller inte baseras på mätbara resultat hos målgruppen och
inte på tyckande.
Det ligger i sakens natur att man har åsikter om
reklamfilm. Hos vissa frambringas en positiv känsla,
hos andra motsatsen.
ANNE-CHRISTINE CARLSSON.

Personalchef, Affärsområde
Radiokommunikation

CECILIA LUND,

Projektledare

s

J a g v e t i n t e v a d d e t var som fick tiden ur led. Kanske
var det Den Tyska Klockan med förbindelse på långvåg till
Stuttgart (?) som jag fick på.min 50 årsdag. En vit sjukhusklocka som gick rätt på bråkdelen av en sekund sommar
såväl som vintertid. Plötsligt blev den gamla klockan liksom frikopplad från tiden. Min fru irriterades över att jag
inte brydde mig om att synkronisera slagverket längre så
att tidsangivelserna blev lätt stokastiska, men jag nöjde mig
med att den slog då och då. Det räckte för min sömnlöshet.
Eller också var detfiskarna.Jag tyckte art mina gamla
purpurhuvudsbarber behövde lite sällskap och skaffade några till. Men då dog de, allesamman. Den minst 15 år
gamla Kulien också. Och växterna. Nya fiskar hjälpte inte.
De låg trots kokning av sanden och flöt bland överbliven
mat på morgonen. Och så blev det inte mer underhållande
parning i akvariet
Inspelning pågår. Radiokommunikation arbetar
på bred front när det gäller att locka civilingenjörer till Ericsson. Reklaminslaget visades i TV4
under ett veckoslut och hänvisade till mer information på text-TV. Innan inslaget visades fick
dessutom samtliga drygt 10 000 civilingenjörer
man ville nå med satsningen ett brev hem.
Målet är att kunna nyanställa 50 civilingenjörer
som en följd av kampanjen.

kontakten

Tidning för persona! inom Ericssonkoncernen
Ansvarig utgivare: Lars A. Stålberg, tet: 0 8 - 7 1 9 31 62 Red;
Göran Hedin, teL 08 - 719 98 68, fax 08 - 581 27 10, memo: LMELGH Redaktionssekreterare: Pia Rehnberg, te!
08 - 719 78 69, memo: LMEPRG Adress: Teiefonalctiebolaget LM Ericsson, HM.MEA, 126 25 Stockholm
Distribution: Inger Bergman, tel: 08-719 00 69, memo: LMEBING
Layout Paues Media i Stockholm AB, tel 08 - 665 80 72 Tryck: Adargo Press AS, Göteborg, 1996 Annonsen
Information och bokning: Display AB, tel 0 9 0 - 17 79 50

Nu h a r d e n g a m l a klockan blivit kinkig. Den vägrar
helt sonika att gå om man drar upp den för hårt eller om
den hänger en millimeter snett eller om urverket rubbats
vilket är lätt hänt när man drar upp den. Det krävs flera
dagars arbete att få den att gå mer än tre minuter i taget.
Och sömnlösheten har börjat visa sitt fula tryne. Man kan
inte ligga lugnt och vänta på en klocka som inte slår.
Jag skall göra ett nytt försök med fiskarna. Om det inte
hjälper får jag skaffa mig en liten knädator så att jag kan
sitta där nere igen och hålla klockan sällskap. Man skall vara rädd om den mekaniska tiden. Vi är kanske fortfarande
mer besläktade med pendlar än elektrisk ström, vi som
fyllt 50.
BENGT BERGKVIST

Hur har du det med adressen?
Vi får många samtal till Kontakten från läsare som inte fått tidningen som de
väntat sig eller som vill ändra sin adress. Samtalen upptar en hel del av det dagliga arbetet för oss på redaktionen. Eftersom det inte alls är säkert att vi kan göra något åt din adress, vill vi informera hur adresshanteringen fungerar:
Anställda i koncernen, liksom vissa avtalspensionärer, får sin tidning
hemskickad baserat på uppgifter som hämtas ur lönedatan inför varje nummer.
För att ändra adress eller reklammera en utebliven tidning ska dessa personer
vända sig till sin tidrapportör eller direkt till det lönekontor som var och en tillhör. Redaktionen kan inte påverka dessa adresser!

I

Pensionärer och externa mottagare (ej anställda i Ericsson) får sin tidning
via ett register som uppdateras av koncernredaktionen. Dessa personer ska vånda sig till Inger Bergman, tel 08-719 00 69, memo LMEBING om adressen behöver ändras eller är felaktig. För pensionärer gäller, att en adressändring via redaktionen inte påverkar eventuella övriga försändelser från Ericsson, exempelvis inbjudningar till Guldmedaljfest och liknande.
Kontakten distribueras som A-postttidning. Det innebär att den ska vara hos
läsarna på angiven utgivningsdag eller senast dagen därpå. Om du regelmässigt
får tidningen senare, är vi tacksamma om du hör av dig till Inger Bergman!

KONTAKTEN NR 3 1996

Högtidlig invigning
Ericsson Cables öppnat ny fabrik i Malaysia
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Under en högtidlig invigning i Sham
Alam utanför Kuala Lumpur i Malaysia invigdes den 19 januari en fabrik
för tillverkning av optisk fiberkabel.
Fabriken ägs av Opcom Cables Sdn
Bdh, som bildades i oktober 95 i ett
joint venture mellan Opcom Holdings
och Ericsson Cables AB.
Invigningen förrättades av vice premiärminister YA.B. Dato' Seri Anwar Ibrahim, Mr
Mukhriz Mahatir, styrelseordförande i Opcom Cables och Bert Jeppsson, chef för affärsområde Komponenter.
- Denna lovvärda insats reflekterar de affärsaktiviteter som skaförsäkraoss framsteg
mot en välutvecklad nation år 2020, sade
Malaysias vice premiärminister.
Mr Mukhriz Mahatir avslöjade att Opcom
Cables vision är att bli dominerande tillverkare av fiberoptisk kabel i Sydostasien.
- Faktum återstår dock att optisk fiberkabel
är en global industri och en kraftfull tillverkare bör inte begränsa sig till bara hemmamarknaden. Men för att tävla med de internationella jättarna inom telekommunikation måste viförstväxa oss starka på vår egen tuva, sade Air Mukhriz.

Janne Sjödén tillsammans med personal på Opcom rabies, av vilka flera f å t t utbildning i
Hudiksvall, samt Bengt Norelius, Anders Björk och Sven-Olof Nordin från HudiksvalI. stationerade som utbildare i Sham Alam.

teknologi från Hudiksvall har pågått sedan
våren 95. Företaget etablerades för ett år sedan i ett joint venture, där Opcom Holdings
äger 70 procent och Ericsson Cables AB äger
resterande 30 procent.
Överföring av spetsteknologi
Ett antal ingenjörer från Malaysia har ut- Med den senaste spetsteknologin från bildats i Hudiksvall och maskinoperatörer i
Ericsson får Opcom möjlighet att bemästra Malaysia har fått sin utbildning av ingenjörer
kunskapen inom fiberoptisk kabel och kan från Hudiksvallsfabriken.
sätta in sin kraft på konkurrenskraftiga fiberDen 1 november rullade den första kabeloptiska kablar av högsta kvalitet, sade Mr kilometern ut från fabriken i Sham Alam,
Mukhriz.
byggd och inrättad på rekordtid. Fabrikens
Opcom Holdings valde Ericsson bland fyra kapacitet kommer att vara 12 000 km fiberkajapanska och europeiska kabelföretag. Erics- blar per år, huvudsakligen duktkablar och
son Cables imponerade mest. Överföring av luftkablar med upp till 96 fibrer, på en

fabriksyta av 6 000 kvadratmeter. Här kommer man också atttillverkaoch marknadsföra
tillbehörtillfiberoptiskakablar.
- Opcom Cables har mycket snabbt kommit igång med produktionen och företaget
har fått stor massmedial uppmärksamhet, både i Malaysias tidningar och tv, bekräftar
Janne Sjödén, VD för Ericsson Cables.
— Malaysias ekonomiska och sociala utveckling är utomordentlig. En sådan framgång är bara möjlig genom att landets människor får möjlighet att utvecklas, uppmuntras och motiveras för framtida utmaningar,
sade Bert Jeppsson i sitt högtidstal.
INGER BJÖRKLIND BENGTSSON

Ett korståg
för god miljö

Detta är modell
HPA25L 33 mm.
Beställ den, eller
100-tals andra ur vår
stora katalog!
Fråga om CYBERKIT!
Ring:

COLUMBIA
ELEKTRONIK AB
Box 5
618 21 Kolmården
SWEDEN
Tel on-398005
Fax 011-397641
e-post:
mats@columbia.se

Miljötåget är nu i mål efter
nära fyra månaders resa
kors och tvärs genom
Sverige. Sedan starten den
6 november förra året har
man avverkat 19 städer där
Gävle var den första an halten och Stockholm den sista och avslutande.
Ericsson har haft en framträdande roll ombord och var ett av
fem pilotföretag som här presenterade moderna miljöanpassade och resurssnåla lösningar
för hur idealiska arbetsplatser av
i dag bör se ut.
Effektivare energianvändning
var en av ledstjärnorna för projektet somtillsammansdrivits av
Nutek (Närings- och teknikutvecklingsverket), Naturskyddsföreningen och TCO.
På alla orter har man hållit
dagslånga miljöseminarier med
respresentanter från främst
kommuner och näringlivet.
- Att miljöfrågorna nu står
starkt i fokus och betraktas som
ett viktigt konkurrensmedel är
det ingen tvekan om, säger
Annika Roos, projektkoordinator från Nutek. Det här var rätt

budskap i rätt tid. Vi glädjer oss
också över det stora intresse som
visats från lokalpressen och att
regional TV och radio bevakat
miljötåget överallt där det varit
på besök.
Rörelsefrihet
- Vid de demonstrationer som vi
har gjort, har man först intresserat sig för våra produkter, säger
Nina Norén som tillsammans
med Anna Lena Skarin lett projektet från Ericssons sida.
Ericsson presenterade de
trådlösa Freeset-telefonerna, ett
givet inslag i dagens moderna
flexibla kontor. I och med att
systemet är trådlöst slipper man
kabeldragning, vilket är miljöfrämjande, och dessutom ges
man fullständig rörelsefrihet.
- De trådlösa Freeset-telefonerna har överallt fatt mycket
positiv uppmärksamhet, säger
Nina Norén. Att tigvärdarna
själva använde dem ombord bidrog till att ytterligare väcka intresse för Freeset
I det fyra vagnar långa tågsättet fanns en fast Freeset-anläggning som sörjde för de interna
kommunikationerna. Med hjälp

Miljöminister Anna Lindh var bland d e m som p«TT»d« på tillfället a t t besöka miljötaget i Stockholm. Hår svarar Nina Norén till
' på ministerns nyfikna frågor kring trådlösa I

av två basstationer hade man
perfekt funktion i alla vagnarna.
Ericsson presenterade också
DC 12, en lösning för mobil
kommunikation över bärbara datorer där mobiltelefonen fungerar som sändare och mottagare.
Nacka Strand visar vägen
Ett annat viktigt inslag var
Ericssons koncept för distansarbete under varumärket TeleWorker. Här kombineras Ericssons modem med programvara
från Novell till en lätt användbar lösning som gör det möjligt
att koppla in sig på ett företagsnät var man än befinner sig.

En hel skärmvägg presenterade Ericssons nya kontor i Nacka
Strand som ettföredömeur miljösynvinkel. De där konsekvent
genomförda åtgärderna för avfallshantering, insamling och
återvinning kan tjäna som ledstjärna för hela Ericssonkoncernen.
- Besökarna visade mycket
stort intresse för de lösningar
som nu kommer till användning
vid kontoret i Nacka Strand, säger Nina Norén. Vi kände stolhet över att kunna visa upp oss
som ett ledande företag när det
gäller att skapa god miljö.
THORD ANDERSSON
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IT-st rateg i
för fortsatt
tillväxt
Nya tankesätt krävs för att klara
explosionsartad utveckling
- Sekelskiftet inträffar delvis redan
under våren 1996. Därför måste vi
lägga upp en fT-strategi som klarar
fortsatt kraftig tillväxt och mycket
snabba förändringar!
Så beskriver Ericssons IT-ansvarige. Stellan Nennerfelt, läget för
koncernen och dess behov av ITstöd under de närmaste åren.
"Sekelskiftet" är i det här sammanhanget
den prognos som gjordes för bara ett par
år sedan på den mobila abonnentsidan. Då
trodde man att 100-miljonersstrecket för
antalet mobiltelefonabonnemang skulle
passeras år 2000. Nu vet man att denna
volym uppnås redan under våren 1996!
Ericssons behov av effektivt och gemensamt fungerande IT-stöd har aldrig varit
större än nu. Företagets kraftiga tillväxt,
speciellt på mobilsidan, fortsätter under
överskådlig tid. Samtidigt förändras marknads- och affärsförutsättningarna i en allt
snabbare takt.
- Vi har nu en marknadspenetration av
mobiltelefoni på ca 25 procent av befolkningen i
Sverige och Norge, och ök»
ningen fortsätter. Och på
de riktigt stora marknaderna som t ex USA, Tyskland,
Japan, Kina är vi fortfarande bara i början av tillväxtkurvan,
säger
Stellan
Nennerfelt
Detta innebär också att
det årliga antalet nya abonnenter nu är på väg att bli
fler på mobilsidan än i det
fasta nätet. Och totalt sett
finns det ändå oerhörda
möjligheter kvar. Särskilt
som vi vet att ännu så länge
har mer än hälften av jordens befolkning aldrig
ringt ett telefonsamtal...

kärnenheten för I T samt Ericsson Data
gjort en första skiss av en IT-strategi för
Ericsson med utgångspunkt från just den
snabbt förändrade marknaden.
- Hela telekommunikationsmarknaden
och dess utveckling mot en integrerad värdekedja med infrastruktur, accessprodukter, tjänstenoder och driftsstöd ställer helt
nya krav på Ericsson som leverantör och
därmed också på vårt IT-stöd, säger
Stellan. Detta kräver en helhetssyn på IT
som stödjer inte bara tillväxt, utan också
globalt arbete, en förändrad affärsmodell,
den växande informationsfloden och informationssäkerhet.
Det globala
• —
arbetet innehåller I T - k r a v
som t ex att
man kan k o p p -

För mer information...
• Första u t g å v a n och mer i n f o r m a t i o n o m Ericssons IT-strategi k a n beställas v i a m e m o i d ; ERA.ERANEN

la in sig på IT- ^ ^ » i ^ ^ f c l ^ i » i ä M S S S
nätet och få IT-stöd oavsett tid och plats i
världen. Det finns också krav på att snabbt
kunna flytta verksamhet, och därmed också flytta med IT-stödet till nya verksamhetsorter.
Den förändrade affärsmodellen innehåller
krav som t ex marknadskommunikation, orderhantering, leverans, fakturering och betalning
via nätet.
Hantering av den växande informationsfloden
handlar om att få stöd
för att söka, strukturera,
sortera, märka, specificera, sätta samman, publicera, och distribuera
information.
Kraven på informationssäkerhet omfattar
förmågan att autentiskt
återge information, samt
att skydda informationen från förlust när
den lagras och transporteras.

Vi vet att kraven
på flexibilitet och
rörlighet redan
idag betyder att vi
måste ha tillgång
till all information
oavsett var vi befinner oss

yy

Ordning och reda
Tillväxten sätter också sin prägel på personalutvecklingen, speciellt inom affärsområde Radio. Under 1995 har området ökat
från 20 000 till 30 000 medarbetare. Innan
1996 års utgång närmar vi oss sannolikt
40 000-strecket
- Detta påverkar våra IT-behov. Har vi
inte en förfärlig ordning och reda i all informationshantering, klarar vi inte komplexiteten, säger Stellan Nennerfelt.
Vi vet också att vi samtidigt måste åstadkomma en kraftig reduktion av våra ledtider, förbättra kvalitén i både processer och
produkter och öka produktiviteten för att
kunna vara konkurrenskraftiga. Även där
är IT en av grundbultama för att åstadkomma detta. Förutom detta finns ett antal andra trender som starkt påverkar
Ericssons IT-behov. Stellan har tillsammans med en grupp från affärsområdena,

IT-vision för att lyckas
- Från denna kravbild har vi tecknat en
IT-vision som beskriver var vi bör vara senast 1998. Det är en bild som innehåller
IT-stöd för att hantera fortsatt tillväxt, ge
Ericsson möjlighet att vara ännu mer
flexibelt och rörligt, öka informationskontakterna med omvärlden, öka tillgången
till information, öka den personliga produktiviteten hos medarbetarna, öka produktiviteten i processerna och ytterligare
stärka Ericssons infrastruktur för informationshantering.
I några av dessa visionsperspektiv är behoven tydliga redan idag. I andra förändras verkligheten snabbt, och därmed också behoven.
- Vi vet t ex att kraven på flexibilitet och
rörlighet redan idag betyder att vi måste
ha tillgång till all information oavsett var

- Hala telekommunikationsmarknaden och dess utveckling mot en integrerad värdekedja ställer helt nya krav pä Ericsson som leverantör och därmed också pä värt
IT-stöd, menar Stellan Nennerfelt. ansvarig för informationsteknik. IT, inom
Ericsson.
Foto: PETER NORDAHL

vi befinner oss och oavsett vad klockan är.
Och våra projektteam ska kunna flytta
mellan platser, länder och världsdelar utan
att tappa sin dokumentation och sina ITverktyg.
På det personliga produktivitetsområdet är effektiva telefonifunktioner i kombination med data nyckelstödet.
Personligt nummer, tal- och faxbrevlådor, datorstödd telefoni, videokonferens
finns redan på väg ut i användning. Till
detta kopplas också effektiv utbildning
med självinstruerande system som kan erbjudas i nätet.

Sex konkreta handlingsplaner
Motsvarande genomgång har gjorts på
samtliga visionsområden, och kommer ytterligare att förtydligas via ett antal koncerngemensamma arbetsgrupper som ska
presentera sex konkreta handlingsplaner
under våren 1996:
• Kompetensutveckling inom IT
• "Modellföretaget" (flyttbara plugg inlösningar typ "modellfabriken")
• Telefoni-service
• Desktop, lokala nät och områdesnät
• Informationshantering
• Globala tjänster (Ericsson Corporate
Network etc)
- Det är inte är brist på FT-hjälpmedel
som är vår stora utmaning, utan snarare
vår förmåga att gemensamt skapa och utnyttja ett bra IT-stöd, säger Stellan
Nennerfelt. Därför formuleras nu också
tydliga krav på affärsområdena och de lokala bolagen inom Ericsson om hur vi gemensamt ska arbeta med IT och informationshan tering.

Viktiga ord inom
informationsteknik
• Data. "Representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad
för överföring, tolkning eller bearbetning u t f ö r d av människor eller automatiska hjälpmedel" (Standardiseringskommissionen).
Grupper av tecken, vanligen siffror
och bokstäver, men också specialtecken
och symboler, som motsvarar ett visst
värde eller tillstånd.
Data som har tilldelats någon f o r m av
mening utgör byggstenarna f ö r information. De utgör med andra ord potentiell information. Data betyder " g i v n a "
på latin. Ordet år pluralis. Singularisf o r m e n datum används inte inom datatekniken.
• Infot m a lion. Ett 30-tal vetenskapliga
ämnen använder ordet med varierande
innebörd. Allmänt betecknar det dels något som minskar mottagarens osäkerhet,
dels något som ökar mottagarens kunskap. A t t tillägna sig information i den
andra meningen är svårare än i den första.
• I n f o r m a t i o n s t e k n i k (IT)- Integrat i o n av datateknik och teleteknik, överf ö r i n g , bearbetning och presentation
av ljud, data, grafik och rörliga bilder.
Utöver data-, telekommunikations- och
elektronikbranscherna ingår också radio, TV och delar av utbildnings- och
underhållningsbranscherna.
Tekniskt
håller gränserna mellan branscherna på
att suddas ut.

Det är enkelt.

föredrag och demonstrera era nya

Vårt mål är att just din konferens blir

produkter? Vill ni äta gourmetmat,

lyckad. Vi år förberedda på det mesta.
På Stenungsbaden Yacht Club kan

frossa i skaldjur eller bara njuta av
havet och den bohuslänska naturen?

vi ta emot allt från det mindre mötet

Hos oss är ingenting omöjligt.

på tre personer till den riktigt stora

Stenungsbaden Yacht Club är ett

konferensen med 600 deltagare.

konferenshotell med kapacitet utöver

Vill ni arbeta hela dagen, höra på

det vanliga. Det ska vi utnyttja.

hJJtH ( H S V E I
in hall 13 stand E 50
If you wish to have a meeting
arranged please contact:
Petra Ericson

lelogic AÖ

Konferenshotell

lone: +46-40 17 47 00>
Fax: +46-40 17 47 47,

Mat

Hav

Stenungsbaden Yacht Club, Box 67, S-444 21 Stenungsund
telefon (+46) 303-831 00, telefax (+46) 303-844 43

MnUPACS™ 1 (2 mm spacing)

S0UBIAU FIBRE OPTIC CONNECTORS

MHJJPACSr 2 (2 mm spacing)

FCI connects the world of telecommunications.
Framatome Connectors International is one of the world
biggest manufacturer of electrical connectors. Our
assortment is one of the broadest in the market. We have
connectors for telecom, computers, heavy and light industry,
Australia
Belgium
Brazil
Canada
France

61 (2) 725 52 88
32 (2) 242 33 70
55(11)51468 88
1 (416)757 87 61
33(1)39 49 21 83

Germany
Great Britain
Hong Kong
India
Italy

49(211)92 540
44(582)47 57 57
852 510 81 31
91 (484)310 132
39(11)451 96 11

aircraft, military, marine, nuclear plant, automotive,
consumer electronics and electrical power. We have the
resources to offer you either a standard connector or a
customer designed solution.
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Japan
Mexico
Netherlands
Singapore
Spain

81 44210 16 12
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Sweden
Switzerland
Taiwan
U.S.A.
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- Jag storm trivs
med mitt jobb och
den senaste tiden
har det hänt väldigt mycket positivt. l i v e t blir roligare och roligare
j u äldre
man
blir!
ia Nygård ska
snart fylla 40 och
säger att hon mår
bättre än någonsin.
Självkännedom
och självkänsla har
växt med åldern och erfarenheten och hon känner att hon nått en
personlig mognad hon saknat tidigare.
Det märks. Hon utstrålar en inneboende
energi, både med sitt kroppspråk och sitt
uttrycksfulla ansikte.
Jobbet som hon trivs så bra med började
hon vid årsskiftet. Hon är avdelningschef
för produktområdet informationssystem
inom Ericsson Data, Radio. Avdelningen
har fem sektioner med sammanlagt cirka
60 anställda och
25 externa konsulter, och ska
växa ytterligare,
30 personer ska
rekryteras i år.
— Inom min avdelning är inriktningen
att stötta framför allt Ericsson Radio med
effektiva informationssystem.

Hon vill hellre vara
god ledare än chef
tidigt som hon hade kvar en viss del operativt arbete med försäljning. Det nuvarande
arbetet som avdelningschef fick hon vid en
omorganisation som genomfördes vid årsskiftet.
- Det ger en ny kick och ny energi att
byta jobb. Och jag har verkligen ett kanongäng att jobba med, jag är jättestolt
över alla. Vi har en samhörighet som
känns.
Pia har en genomtänktfilosofitill grund
för sitt ledarskap. Och hon skiljer på begreppen chef och ledare. Chef blir man
genom en befattning men ledare blir man
utifrån sina personliga egenskaper.
- En bra ledare har en positiv människosyn och vågar b ta på människor, hjälper till
att locka fram det bästa hos var och en.
Den gode ledaren ger frihet att växa och
tillåter misstag, därför att det hör till att
vara människa att göra misstag ibland.
- För att kunna vara en bra ledare är det
viktigt att känna trygghet i sig själv, att ha
humor och kunna "bjussa" på sig själv.
Själv är jag ganska fnittrig, jag tycker det
är bra att ha barnasinnet kvar. Till det hör
också att vara nyfiken och vetgirig. Jag kan
nog vara ganska ifrågasättande ibland.

mna

& chef

Inneboende cocrgi
Som enda barnet blev hon bortskämd med
kärlek säger hon själv. Ensambarn får ofta
med sig självkänsla och tro på den egna
förmågan i bagaget.
- Mina föräldrar pratade alltid om att
jag skulle studera vidare, så mycket att jag
blev trött på det ibland, men det gjorde att
det bl ev sj alvklart för mig.
Pia föddes och växte upp i Borås, gick
naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Dit
kom man från Högskolan i Linköping och
informerade och det verkade lockande.

Yrkeskvinna och mamma
Det blev studier i industriell ekonomi på
Högskolan i Linköping mellan 1975 och
1980 och där träffade hon också sin blivande man. Efter avklarade studier flyttade de till Stockholm, bosatte sig på
Lidingö, och Pia fick jobb som marknadsassistent på ett industriföretag som tillverkade screentryckmaskiner.
Efter att första barnet, Mattias, fötts
1983 började hon på dåvarande AGA:s dataavdelning. Företaget blev så småningom

>m ska göras på
Men det är inte sa
i mitt arbete för
Foto: PETER NORDAHL

uppköpt och bytte namn tiU CAP
Programator.
- Jag varvade mellan att vara konsult
och konsultchef och det passade mig bra.
Jag anser att ledarskapet är en del av yrkesrollen, det är också viktigt att ha kompetens inom det område man arbetar och att
upprätthålla kontakter med kunder.
Under tiden kom andra barnet, Niklas,
som fyller nio i år. Att kombinera föräldraskap och yrkesliv har gått bra tycker hon.
- Min man och jag har alltid planerat
tillsammans för att allt ska fungera och så
har mor- och farföräldrar gärna ställt upp
när det har behövts. Jag tror inte att barnen har farit illa. Visst har man haft dåligt

Namn Pia
Nygård
Ålder 39 är
Jobb avdelnings
chef i n o m
Ericsson Data AB
Chef för- 60 per

söner
Familj: gift, tvä

samvete ibland när söner, 13 och 9 är
man sett dem gå
iväg med trasiga
byxor för att man inte haft tid att sitta vid
symaskinen som en del andra mammor,
men dåligt samvete har nog alla föräldrar.
Handplockad
Pia Nygård "handplockades'' till Ericsson
Data hösten 1993 och började som
Account Manager, vilket innebar att bygga
upp och hålla ihop kundrelationer. Hon
var mycket ute och träffade och lärde känna kunder, ett arbete som hon trivdes
mycket bra med. Våren 1994 fick hon ansvar för ett antal Account Managers, sam-

Priviligierad
Hon har fått goda möjligheter att ägna sig
åt sin personliga utveckling och ledarskapsfrågor den senaste tiden. I höstas deltog hon i IFL, ett managementprogram
som genomfors i samarbete mellan sex
stora svenska företag, däribland Ericsson.
Förutom att fokusera på den personliga
utvecklingen går man bland annat in på
övergripande ekonomi och styrelsearbete.
Dessutom har hon blivit uttagen, som den
ena av två Ericsson-kvinnor, att delta i
årets Ruter Dam-program.
- Jag är verkligen priviligierad som fått
de här förmånerna. Jag tror att kvinnor
behöver den extra push som en sådan här
satsning innebär.
Av Ruter Dam väntar hon sig att det ska
ge mycket att ingå i ett kvinnligt nätverk,
att se hur det fungerar på andra företag
och att hon ska få fortsätta att arbeta med
sin personliga utveckling. Hon har också
förväntningar på sina mentorer och hoppas att utbytet med dem ska bli ömsesidigt.
Arbetet tar ofta upp till 50 rimmar i
veckan i anspråk. Fritiden ägnas mest åt
familjen, ett komplicerat förhållande till
golf, ("jag har försökt i tio år att lära mig
spela") och åt den älskade korsvirkeslängan i Skåne, där hon fullkomligt kan koppla av från jobbet. Något som kan behövas
för att orka behålla samma engagemang
och entusiasm även för framtida utmaningar.
LENA GRANSTRÖM

THANK YOU ERICSSON FOR 10 GREAT YEARS!

Viewpoint offers

"It's about communication between people..."

Personalized I nglish training
Ki u 'iisA Coadiin .

Judith Miles Hedlund and Viewpoint have been helping Ericsson people to communicate
better in English since 1986. And we are still going strong!
We offer you the latest in communication and personal development training methods.

i

Training the Trainers
r no

Telephone 08-739 03 07. Telefax 08-739 00 82.
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Mästare i konsten
att lägga telenätspussel
Gänget som plockar ihop nät av Ericssons produkter
När Ericsson tar hem en nätbyggnadsaffär sker det under hård konkurrens med andra, där förmågan
att vara en komplett leverantör är
ett av de starkaste argumenten i
kampen om kunderna. Koncernens
bredd och stora sortiment erbjuder
en enorm flora av tekniskt avancerade lösningar för de flesta kommunikationsbehov. Men mer behövs för att ett nätbyggnadsprojekt ska löpa smidigt. Alla tekniska
pusselbitar måste passa ihop, komponenter finnas på plats och installationerna ske effektivt enligt utprövade metoder.
En hel del finsnickrande ska till för att så
långt möjligt garantera detta. Därför finns
enheten System Utveckling inom affärsområde Företagskommunikation och
Näts affärsenhet Network Engineering
and Construction.
- Vår huvuduppgift är Product Provisioning, säger Tore Mattsson som är chef
för verksamheten. Begreppet är svårt att
översätta men kan förklaras med att vi gör
alla förberedelser som krävs för att göra
det effektivt att genomföra alla projekt Vi
svarar för utveckling av produkter, teknik
och metoder som används i hela världen.
Skapar byggbitar
Enkelt uttryckt tar man fram de "felande
länkarna" i den komplicerade kedja som
varje projekt utgörs av. Det kan gälla utveckling av elektronikhårdvara, beskrivning av installationsmetoder och utveckling av programvara, såväl—till enskilda
produkter som komplexa, avancerade
stödsystem för planering och genomförande av hela projekt. Man har bland annat ansvar för Engineerig Support System
(ESS) som används för nätdesign.
Även till synes enkla komponenter utvecklas av Tore och hans medarbetare.
Integrationsprodukter som skåp, kabinett,
master och antenner är exempel på sådant
som måste modifieras och anpassas till
Ericssons produkter. Inom Product
Provisioning framställer man de tekniska
specifikationer som krävs, väljer ut underleverantörer och tar i samarbete med dem
fram alla grundbyggbitar som behövs för att

Tore Mattson i mitten, tillsammans med några av sina medarbetaresom jobbar med Engineering Support System (ESS). Bortre
raden från vänster Erland Schönbeck (ESS-ansvarig), Henrik Broén och Åke Demander. I förgrunden Johanna Lidesjö och Lars
Rising.
Foto: ANDERS ANJOU

alla produkter och lösningar i hela
Ericsson-sortimentet fullt ut och utan
dröjsmål ska kunna kombineras med varandra.
- Om inte vi gjorde detta skulle man för
varje projekt behöva gå ut och leta upp
lämpliga produkter och anpassa på plats,
påpekar Tore Mattsson.
Kompletta leveranser
Delar av de lokaler i Sundbyberg där
Product Provisioning huserar är från golv
till tak fyllda av provanläggningar i olika
stadier av förfining. Just nu arbetar man

bland annat med kabinett, skåp och andra
komponenter till den trådlösa access-lösningen DRA 1900. När de Ericsson-anpassade "standardkomponenterna" väl
funnit sin form lämnas de över till aktuell
enhet inom koncernen för massproduktion eller massupphandling, i det här fallet
affärsområde BZ:s enhet Supply and
Distribution i Karlskrona.
Finessen med noggrant förarbete är att
när en viss teknisk lösning valts och beställts till ett projekt kan all nödvändig
kringutrustning levereras samtidigt. Det
ska vara enkelt att planera, beställa, instal-

lera och ta i drift. Projektorganisationen
på fältet kan lita på att alla tekniska komponenter finns med och att de fungerar.
Likaså finns mallar för hur installationer
ska ske, även dessa utprövade och därför
tillförlitliga. Under genomförandet av
nätbyggnadsprojekt är tidsfaktorn alltid
kritisk och det schema som gjorts upp
måste hålla. Ändå ställs ofta krav på flexibilitet och improvisationsförmåga, som
tack vare Product Provisioning åtminstone inte behöver ägnas åt jakt på tillbehör
och komponenter.
KARI MALMSTRÖM

Nytt namn på strategiskt bolag
Ericsson Business Systems
AB är det nya namnet på
Ericsson Paging Systems
AB från den 1 mars. Den interna förkortningen PRS
förblir oförändrad. Bolaget
är sedan årsskiftet en del
av affärsområde
Företagskommunikation
och Nät efter förflyttning
från affärsområde Radiokommunikation.
Ericsson Business Systems är ett
säljbolag med i första hand den

svenska marknaden som arbetsfält. Trådlösa Freeset-telefoner,
personsökarsystem och andra
företagslösningar ingår i sortimentet.
Ny VD
VD sedan ett par månader är
Stig Fägerborn, som närmast
kommer från Ericsson Business
Mobile Networks i Holland, där
han varit försäljningschef för
Freeset.
Ett ytterligare uppsving för
denna redan etablerade och i

hög grad succéartade produkt är
att vänta framöver.
Ett 50-tal personer arbetar i
bolaget som har sitt huvudkontor i Stockholms Modecenter i
Marievik med filialer i Malmö
och Göteborg. Försäljning sker i
samarbete med Telia enligt ett
avtal som ger Ericsson en betydligt mer självständig roll än vad
vi annars är vana vid på den
svenska marknaden. Bland annat
utnyttjas Ericsson-namnet fullt
ut i marknadsföringen.
THORD ANDERSSON

De på Dect-standard baserade Freeset-telefonerna har blivit en
stor succé på flera marknader, bland annat Sverige. Telefonen
väger bara 130 gram. Batteriet räcker för 11 timmars taltid och
40 timmars väntläge.
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Telecool håller kylan
Ny generation av Ericssons kyl- och klimatanläggningar
Telecool är namnet på Ericssons
kyl- och klimatsystem. Det är anläggningar som är avgörande för
att dagens kompakta elektroniska
växlar och basstationer ska fungera
som de ska.
I ett 50-tal länder hjälper Telecool
teleanläggningar att hålla huvudet
kallt
Dagens elektroniska växlar för publik telefoni är avancerade och mycket kompakta.
Även på mobiltelefonisidan blir basstationerna allt mindre och effektivare. Detta
har givit fördelar, men även problem. Ett
sådant är den värme som uppstår exempelvis i ett telekomrum och som måste kylas
bort. Det är här Telecool kommer in.
Under tre dagar i januari samlades i
Stockholm cirka femtio personer
från olika Ericsson-bolag. D e flesta
affärsområdena var representerade
med personal från såväl Sverige
som utlandsbolagen, alltifrån Moskva till Säo Paulo.
Deltagarna fick förutom en presentation av befintliga och nya produkter en ingående information om
de viktigaste principerna kring kylning av telekomutrustning.

Okända produkter för de flesta
Vad AXE och GSM är vet alla inom Ericsson. Men det är många som inte känner
till Telecool. Detta trots att det är en serie
produkter som bidrar till att exempelvis
AXE-växlarna fungerar bra. D e växlar och
basstationer som är navet i dagens avancerade telekommunikationssystem skulle
nämligen om de inte kunde kylas på rätt
sätt, fl driftsproblem.
Därför har Ericsson, som ett av fl telekomfbretag i världen, sedan slutet av
1970-talet utvecklat och producerat egna
klimatkontrollsystem. Många andra leverantörer av tel ekomutrustning brukar förlita sig på kylsystem från andra företag.
Merparten av dessa system har ursprungligen tagits fram för andra områden, bland
annat kylning av butiker och hotellrum.
Men Ericsson har istället valt att ta fram
en serie klimatkontrollsystem anpassade
för just telekomteknik.
Precis som på alla andra områden inom

Lennart Ståhl, produktchef för kyla pä Ericsson i Dallas, USA, presenterar Ericssons kyl- och klimatkontrollsystem.
Henrik Albrecht (lilla bilden) Sr marknadschef på Telecom Cooling inom Ericsson Components.
Foto: Anden Anjou
telekom, har det varit en snabb
utveckling när det gäller utrustning för att kyla telekomanläggningar för såväl konventionell telefbni
som mobiltelefoni. Inom affärsenhet
Energisystem, en del av Ericsson Component, finns en "kylavdelning"'. Inom den
arbetar omkring fyrtio personer med klimatkon trollsystem, telecom cooling.
— Men vår personal arbetar också ute
hos andra foretag inom Ericssonkoncernen. Hos Ericsson Radio fungerar vår personal som kylteknikkonsulter och hjälper
till att ta firam lösningar så att de allra minsta basenheterna för mobiltelefoni ska
kunna kylas, säger Henrik Albrecht,
marknadschef på Telecom Cooling inom
Energisystem.

Ny generation
Under första halvåret 1996 introducerar
Ericsson en ny generation Telecool-system. D e a r tre olika system anpassade för
stora, medelstora samt små utrymmen
med telekomanläggningar, Telecool DP,
Telecool D P - S samt Telecool Split
Sedan tidigare finns Telecool Compact,

som har bidragit till att stora rum med
skrymmande kylanläggningar kunnat avskaffas. En efterföljare, Telecool Classic,
innebär att installationstiden minskas ytterligare. En effektiv och ytsnål klimatanläggning gör att hela telekominstallationen blir mycket kostnadseffektiv.
Dessutom finns ett mindre och komplett kylaggregat, Telecool Aero som leveras färdig att använda i en container. Den
är framtagen för att klara Ericsson Radios
klimatspecar och behov av en enkel installation i container.

Miljövänligt
- Kylningen sker med vatten, D e köldmedium som används i våra anläggningar innehåller inga freoner, säger Micael
Norén, ansvarig för marknadskommunikation på kylavdelningen.
Förutom att bekanta sig med produkterna fick seminariedeltagarna även ta del
av erfarenheter från försäljning av Telecool i USA. Där har Ericsson på en ganska
kort tid efter introduktionen av de olika
klimatkontrollsystem sålt mer än ett dussin system.

Hela PC kursen på
Hinner du lära dig
deprogram ni har?

Kunskapsgaranti
Med Öppna Dataskolans kunskapsgaranti får du repetera utan extra
kostnad tills du känner dig nöjd.
Denna garanti gäller ett helt år.

Tid är pengar och ofta kan det vara svårt
att hinna med både jobb och utbildning. Flexibel studietid
På öppna Dataskolan kan man välja mellan
Öppna Dataskolan har därför utvecklat
tre olika pass. Förmiddag, eftermiddag, fem
en helt ny pedagogik för inlärning.
dagar i veckan, samt en kväll. Det är bara att
Den bygger på en kombination av multi- boka in sig på det som för dagen passar bäst.
mediateknik, lärarhandledning och indiÄr behovet av nya kunskaper stort men tiden
viduell träning, vilket gör att du halverar knapp, ring då öppna Dataskolan och beställ
inlärningstiden jämfört med traditionell
ytterligare information eller boka en kurs på
utbildning.
tel 08-726 27 43.

Bl a följande kurser kan vi erbjuda
med den nya studietekniken:
Windows 95, Windows 3.11, Word,
Excel, PowerPoint, Access, MS Project,
Works, WordPerfect och kursen "Sätt
stil på dina dokument" och MS Office
Integration.
LM Ericsson Data AB
Öppna Dataskolan
Tel 08-726 27 43
Fax 08-18 76 20

ERICSSON $

Avgörande för framgången på den amerikanska marknaden var att Telecool har
en lägre totalkostnad sett över tiden vid en
jämförelse med flera konkurrenter.
Inga konkurrenter när det gäller kylning ingår i telekomföretag. Såväl i USA
som i resten av världen är det mer konventionella klimatföretag som Ericsson konkurrerar med. Vid affärer med telekomkunder är det därför en styrka att kunna
visa att Ericsson är telekomföretag som
klarar hela kedjan.
—Våra Telecool-produkter kan även installeras tillsammans med telekomutrustning från andra leverantörer, säger Håkan
Zirath, ansvarig för marknadsområdet
Europa, Latinamerika och USA.
Totalt i hela världen har hittills nästan
700 kompletta anläggningar och lika
många mindre levererats till kunder i ett
femtiotal länder.
Förutom AXE kvlerTelecool idag telefonsystem från Alcatel (E10 och 1240),
NEC, Siemens, Fujitsu, Northern Telecom, Nokia, AT&T samt System X världen över, ett bevis på systemets höga funktionalitet.
LARS BÄCK
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Världsrekord i mobilnätsbygge
Ericsson i Spanien har sannolikt satt
världsrekord i att bygga upp mobil telenät. På
nio månader, från februari till oktober,
installerades ett nät med bl a 250
radiobasstationer och 5 växlar för
landets andra GSM-operatör, Airtel.
i hade aldrig klarat det
utan det fantastiska engagemanget från vår egen
personals sida och från berörda enheter i Sverige,
förklarar Raimo Lindgren,
VD i Ericsson S A Vår belöning är en mycket, mycket nöjd kund som vi nu
fortsätter att bygga ut nätet åt
Den 3 februari förra året ställdes Ericsson SA. i
Madrid inför en verklig utmaning. Det var den dagen Ignacio Sanchez-Galan från GSM-operatören
Airtel signerade kontraktet som utpekade Ericsson
som huvudleverantör till första fasen av bolagets
mobiltelenät. Villkoret för att få uppdraget var att
Ericsson kunde lova att nätets första fas skulle vara
klart för kommersiell drift den 3 oktober. Datumet
var magiskt för Airtel, som i sin tur hade myndigheternas krav på att vara igång till den dagen.
Spelet om licensen
- Från början var det fem olika konsortier som var
med i spelet om den andra GSM-licensen i
Spanien, berättar Raimo Lindgren. Telefonica,
den dominerande teleoperatören i landet, hade redan tillstånd för ett GSM-nät.
- Vi valde att uppvakta alla fem tävlande och
upprättade nära relationer med dem alla. Ericsson
hjälpte till med planering, lade budgetofferter och
förklarade hela tiden öppet att man i det här stadiet behandlade alla de möjliga vinnarna lika.
- Samtidigt informerade vi Telefonica om vår
avsikt att bli leverantörer också till den andra
GSM-operatören. Det var förstås en mållsättning
vi delade med andra andra leverantörer på den
spanska marknaden.
- Jag tror att vi hade fatt ordern, oavsett vem
som vunnit, om inte ensamma så åtminstone i sällskap med någon annan leverantör, säger Raimo.
Som vanligt är i sådana här sammanhang, glesnade fältet av tävlande efter hand som budgivningen framskred. Någon hoppade av, andra gick samman och så var det bara två konkurrenter om licensen kvar. Då var det ingen tvekan om att Ericsson
skulle bli leverantören.
- För att inte äventyra våra relationer till
Telefonica, som vi redan levererade GSM till, delade vi upp vår radioverksamhet i två delar så att alla aktiviteter gentemot de båda kunderna blev helt
oberoende a varandra. Raimo Lindgren anser att
den åtgärden var nyckeln till att vara framgångsrik
leverantör på en marknad i full konkurrens.
- Det var också nödvändigt för att vi skulle vara
ett trovärdigt för de tävlande i budgivningen.
Enorm investering
Det slutliga valet annonserades i december 1994.
Airtel, ett konsortium med amerikanska Airtouch
som teknisk partner och ledande spanska företag
och finansinstitutioner, fick licensen. 85 miljarder
pesetas - närmare 5 miljarder kronor - kostade det
Airtel att bli Spaniens andra GSM-operatör.
- Investerar man så mycket pengar är det givetvis viktigt att "gå i luften'' så snabbt som möjligt.
Från Ericssons sida var vi väl förberedda eftersom
vi deltagit i Airtels planering från början. När kontraktet skrevs den 2-e februari hade vi försäkrat oss
om att vi verkligen hade resurserna och backupen
SOm krävdes-föt at» H a r ? Hon forcta f l c p n

Louis Lada, VD i Telefonica Moviles.

Telefonica Moviles leder kampen om de
spanska GSM-abonnenterna. Ericsson har
levererat radiobasstationer och växlar till
nätet sedan 1992. Att företaget nu också
är leverantör till konkurrenten Airtel utgör inget stort bekymmer för Louis Lada,
VD i Telefonica Moviles.
- Vi ska fortsätta det fina samarbete vi
bedrivit i många år, säger han.

byggnaden på bara 9 månader, minns Ingemar
Naeve, chef för Ericsson Radio i Spanien.
- Men det gick lite segt i starten. Airtel behövde
mer tid än planerat för att göra upp med fastighetsägare om placeringen av radiobasstationerna.

Ericssons stora kund i Spanien är Telefonica.
Sedan länge är koncernen en av huvudleverantörerna till det fasta nätet Inom mobiltelefoni kom
den stora framgången när Telefonica Moviles
utsåg Ericsson
som huvudleverantör av utrustning för sitt
GSM-nät.
- Vi öppnade
vårt GSM-nät sommaren 1992, i samband med
världsutställningen i Sevilla och de Olympiska
spelen i Barcelona, berättar Louis Lada, VD i
Telefonica Moviles. Då användes teknik från
Ericsson, vars teknologier Telefonica var väl förtrogna med sedan tidigare.
I årets början hade antalet radiobasstationer i
nätet vuxit till 1 300. De täcker 50 procent av
Spaniens yta. Utbyggnaden fortsätter med ytterligare ett tusental radiobasstationer under 1996,
vilket förbättrar täckningen till 75 procent.
- Det är viktigt för oss att förbättra den geografiska täckningen, framhåller Louis Lada. Det är
många som turistar i Spanien och förväntar sig att
kunna använda sin GSM-telefon överallt.
- Totalt har vi nu 1 miljon spanska mobilabonnenter, men det är bara 50 000 av dem som har
GSM. Utvecklingen har inte tagit ordentligt fart
ännu, men accelererar säkert nu när den andra
operatören också kommit igång. 5-6 miljoner
abonnenter är vad vi väntar oss till sekelskiftet.
Det motsvarar 15 proc av befolkningen - en siffra
som inte alls är omöjlig att nå.

Support från Sverige
- Våra kollegor inom mikrovågskommunikation i
Sverige ska verkligen ha en eloge för sitt fantastiska arbete i det skede. Trots en tuff leveranssituation för MiniLink, prioriterades de spanska behoven. Och hela tiden utökades MiniLink beställningarna till Retevision, det företag som skulle tillhandahålla transmission för nätet.
- Vi fick ett fantastiskt stöd från Borås i projektet. På shittampen planerade vi leveranser och installationer i timmar istället för dagar - och allt
klaffade!
Rauno Lindgren vill också uttrycka sin uppskattning över det arbete som gjordes på kraftsidan. Där var det den spanska kraftverksamheten
som höll i trådarna och som fick ovärderlig support frän fabriken i Söderhamn.

Inget hot
mot
Telefönicasamarbetet

Ericssons styrka
När Airtel drog igång nätet exakt på utsatt tid var
det uppenbarligen en mycket nöjd
kund som kunde konstatera att detta I A i r t e l h u v u d k o n t o r arvärldsrekord i GSM-bygge aldrig betar en del av de 1 200
kunnat klaras utan Ericssons hjälp.
personer som f ö r e t a g e t
- Hela projektet visar på vår stora h i t t i l l s anställt. Det råstyrka och förmåga att kraftsamla der en u t p r ä g l a d entrenär det verkligen gäller. Radiobas- peneuranda i det unga
stationer, AXE-växlar, MiniLink f ö r e t a g e t , som f ö r bara
och kraftutrustning, allt är våra egna e t t år sedan b l o t t bestod av en h a n d f u l l
grejor. Vår lokala erfarenhet av medarbetare.
spanska förhållanden och vår starka Ericsson S.A. har f l y t t a t
kompetens när det gäller nätplane- u t den del av radioverkring var andra faktorer som förklarar samheten som betjänar
succén med projektet, framhåller A i r t e l t i l l lokaler samJosé Maria Ibanez, chef för ma del av M a d r i d .
Ericssons Airteldivision.
Första fasen av Airtels nät omfattaFoto: SVANTE FISCHERSTROM
de 250 basstationer och 5 AXE-växlar. Nu pågår för fullt den fortsatta
utbyggnaden. I andra fasen är det
drygt 400 basstationer som ska igång. Slutmålet torIgnacio Sanchez-Galan beskriver sig själv
de ligga någonstans kring 1800, med ytterligare ett
par växlar i nätet.
som en mycket nöjd kund. Han är chef
- Airtel har bestämt sig för att ta in Siemens som
för Airtel, Spaniens andra GSM-operatör.
andra leverantör, för att inte lägga alla äpplen i en
-Tack alla inom Ericsson som ställt upp
korg. Men vi räknar med att hålla 60-70 proc av
för oss under det gångna året Det ni har
den marknaden totalt här i Spanien. Med en så flygjort har hjälpt Ericsson SA. ett gott
gande start som vi haft med de två första GSM-nästycke in i framtiden. Vi har ju många raditen, är jag optimistisk över möjligheterna.
obasstationer kvar att installera i Spanien.

kanska Airtouch. Företaget har en lång relation
till Ericsson, som inte alltid varit helt problemfri.
John Samarron, teknisk chef på Airtel, togs
över till Spanien från Airtouch. Han menar, att
Ericssons professionella instats för Airtel också
betalat sig i form av en avsevärt förbättrad image
hos det amerikanska bolaget.

Samarbetstradition
Att Ericsson också levererar till huvudkonkurrenten Airtel är inte något som Louis Lada är särskilt
bekymrad över. Han menar, att det tvärtom har
fördelar också för Telefonica Moviles.
- J u fler som köper utrustning från Ericsson, ju
lägre kan ni sätta era priser. Och så tycker vi att
får minst lika gott stöd från Ericsson idag som innan Airtel kom in i bilden. Vi har en lång tradition av samarbete att bygga vidare på och våra båda organisationer känner varandra mycket väl.
- 1 framtiden blir det minst tre, kanske fler operatörer i framtiden. Med ökad abonnenttäthet
finns det också plats för fler. Det är en stor kaka vi
alla har att dela.

Nytt samarbete
- Airtouch och Ericsson hade en del problem i
relationerna, men nu har ni visat vad ni går för.
Jag tror att Ericsson måste fortsätta att fokusera
starkt på att vara teknikledande, och inte ge sig in
på sådana äventyr som att själva engagera sig i
operatörsverksamhet, menar John. Nu när vi valt
Ericsson, är det viktigt för oss att ni är ledande
också inom nya områden.
- Vi startar t ex ett samarbete med Ericsson
kring DECT nu och i slutet av året ska vi testa
PCN/PCS.
LARS-GÖRAN HEDIN

Mindre radiobaser
Louis Lada är optimistisk om framtiden för sitt
eget företag och för mobiltelefonin i Spanien.
Mot slutet av 1997 räknar han med en halv miljon
GSM-abonnenter i det egna nätet Det förutsätter fortsatt utbyggnad, bland annat inomhus.
- Ett av våra starkaste önskemål på Ericsson
just nu är att ni tar fram mindre radiobasstationer
som är prisbilliga och lätta att installera. Med inbyggd antenn- och transmissionsutrustning så att
de lätt kan installeras i hotell, köpcentra och liknande.
LARS-GÖRAN HEDIN

- Tack för ett fantastiskt jobb

Indelec nyckeln
Framgångarna på radiosidan har betytt mycket för
Ericsson i Spanien. En viktig förklaring till dem
ligger i koncernens satsning på det spanska företaget Indelec. Det har i ett par omgångar tagits över
från Telefonica och andra aktieägare, och är nu en
viktig produktionsresurs för radiosidan, både i
Spanien och på andra håll.
- Engagemanget i Indelec vägde tungt redan när
vifickTelefönicas GSM-kontrakt I förutsättningarna för andra licensen ingick också krav på lokal
tillverkning, så utan Indelec hade vi stått oss slätt
äveadär
„
LARS-GÖRAN HEDIN

Airtel har på ett år vuxit från en handfull till 1 200
anställda. Företaget har snabbt etablerat sig som
ett alternativ till Telefonica, med 40 000 abonnenter i nätet efter bara fyra månaders drift.
Ignacio Sanchez-Galan, företagets VD, tvekar
inte att ge Ericsson en stor del av äran för Airtels
framgångar hittills.
- Vi hade bestämt vårt val av leverantör redan
innan vi fick licensen. Det är ett val vi inte ångrar.
Det har gått extremt bra att samarbeta med
Ericsson. Aldrig har jag sett utlänningar som är så
välintegrerade i den spanska kulturen.

- Det var en fantastisk gestation att ha nätet
klart till den 3:e oktober. Jag vet att det är många
inom Ericsson ställt upp tiél hundra procent och
som jobbade nästan dygnet %nt den sista tiden.
Folkrikast i Europa
Airtel började bygga sitt nät i storstäderna. Efter
den andra fasen, vid årets slut ska 80 procent av
Spaniens befolkning täckas av nätet. 1997 ska
täckningen vara 95 procent. Det innebär nästan
40 miljoner potentiella abonnenter, men möjligheterna är mycket större än så i detta turistland:
- Vi planerar nätet för att klara av också den
fördubbling av folkmängden som sker i turistområdena om sommaren. Faktum är att Spanien under delar av året har flest människor i hela
Europa. Med GSM som en alleuropeisk standard
öppnar det fantastiska affärsmöjligheter för den
som har en väl fungerande GSM-service att erbjuda.
En av de stora intressenterna i Airtel är ameri-

Ignacio Sanchez-Galan, chef för Airtel,
Spaniens andra GSM-operatör.
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Nyhet! Midrange Disk och tape
När du kräver extrem prestanda och pålitlighet
Så vada om det allra senaste blir omodernt. Det bryr väl inte du dig om.

under drift Den lagrar upp till 336 GB, har en otroligt snabb i960 processor,

Men ha en låt-gå attityd till RAID-lagring och du kan bli märkt för livet.

och stödjer UNIX och OS/400 så väl som Novell och NT-nätverk. Ta gärna

Möt den nya 5700-serien från Hitachi Data Systems som gör riskmedvetna

risker. Men när det kommer till avdelningen kritiska data, var en NOLL-

IT-chefer till kompromisslösa NOLL-RISK-tagare över en natt. Du väljer

RISK-tagare. Vill du veta mer om våra nya midrange disk och tape lagrings-

själv RAID 0,1 eller 5 och får samtidigt ett MTDL* längre än en livstid.

produkter? Ring oss i Stockholm på tel 08-610 11 00 eller Göteborg på tel

5700 utstrålar säkerhet med möjlighet att byta systemvitala komponenter

031-701 18 00. Eller nå oss på WWW: http://www.hds.cauk/hdsopen/.

Hitachi Data Systems
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Forskning i världsklass
Svenska forskare visade upp sin forskning på Nutekkonferens
Svenska forskare visade
upp sina resultat efter tre
års forskning inom mikroelektronik när Nutek höll
konferens på Svenska
Mässan i Göteborg i slutet
av januari. Fyra internationella utvärderare från
Japan, Frankrike, England
och Finland var inbjudna
för att ge sin syn på svensk
forskning. Idag kan några
av synpunkterna presenteras.
Närings- och teknikutvecklingsverket, Nutek, har givit förutsättningarna i Mikroelektronikprogrammet, ett forskningsprogram vars syfte är att via samarbete mellan högskolor och industriföretag utveckla nya strategiska teknologier.
Nutek har finansierat mikroelektTonikforskningen med 135
miljoner kronor under tre år och
resultaten av denna första treårsperiod ger en plattform för bedömning av forskningsanslagen
under kommande treårsperiod.
Sammanlagt fjorton projekt i
form av konsortier har pågått på
tekniska högskolor i Uppsala,
Stockholm, Göteborg, Lund och
Linköping och ett antal forskare
bland annat från Ericsson, Telia,
ABB, Allgon, CelsiusTéch och
Saab Dynamics har deltagit.
Ericsson har deltagit i tio av de
fjorton projekten.
Stark motor
Bland resultaten som presenterades i Göteborg fanns världens
starkaste motor i förhållande till
sin vikt, en endast 4 mm stor motor med kraft att lyfta föremål tusen gånger tyngre än dess egen
vikt!
En laserteknik (Ericsson/KTH/CTH) som gör det möjligt att överföra en miljard telefonsamtal samtidigt via en enda
optisk fiber. Det är världsrekord!
En likriktare som är bäst i världen, framställd av ett nytt material, kiselkarbid, som väntas för-

Nuteks mikroelektronikonferens i Göteborg samlade svenska mikroelektronikforskare under tvä dagar pä Svenska Mässan i Göteborg.
Foto: GUSTAV ULLIESKÖLD

ändra kraftelektroniken i grunden.
Hur ligger då Sverige till i en
internationell bedömning?
- Utvärderarna har bedömt att
alla projekt håller en internationell klass, men emellanåt är dåliga
på att exploatera forskningsresultaten till en större bredd av företag, berättar Anders Sjölund, som

Anders Sjölund, ansvarig för Mikroelektronikprogrammet pä
Nutek.

är ansvarig för Mikroelektronikprogrammet inom Nutek.
Ledarskapet
Lite klagomål fanns på att
Ericsson är för dominerande.
Det skulle vara att föredra att det
skapas möjligheter för en vidare
sektor, särskilt små och medelstora företag
De ansåg vidare att forskningsarbetet accelererat tack vare sättet att samarbeta i konsortier
mellan industri och universitet.
Men tiden mellan slutförandet av
forskningsprojekt och exploatering i industrin var emellanåt
oproportionerligt lång.
- Att ett flertal konsortier är
koordinerade av universiteten,
ansågs inte vara bra. Grundsynen
måste vara att fokusera universitetsresurserna på industriella
problem vilket skulle naturligt
innebära ledarskap från industrisidan, påpekar Anders Sjölund.
Professor Hermann G. Grimmeiss, Lund, inledde med en historisk överblick av mikroelektronikens utveckling i Sverige. Han
ställde därmed frågan; Ger
svensk forskning inom mikroelektronik ett löfte för framtiden?
Att 90 procent av alla integrerade kretsar är tillverkade i kisel,

påpekade Hermann Grimmeis,
var tack vare god ekonomi. De
världsomspännande investeringarna i kiselteknologi är enorma
och yielderna är mycket höga på
kisel (CMOS), betonade Hermann Grimmeiss.
Tillfredställande resultat
Av detta skäl och flera andra
kommer halvledarteknologin att
vara ett prioriterat område i ytterligare åtminstone tio år.
- Om svensk forskning är ett
löfte för framtiden vet vi inte
ännu, men det är helt klart att
forskningsaktiviteterna som initierats av svenska regeringen på
sjuttiotalet har bidragit till att
avsevärt öka omsättningen hos
svenska elektronikföretag och
ökat vår nationella inkomst.
- Med hänsyn till Sveriges
storlek är nivån på forskning inom mikroelektronik just nu tillfredsställande, men det finns svårigheter i den speciella forskningsstruktur som finns i Sverige
idag. Det finns inte någon beredskap att ändra den, så den effektivaste vägen till kunskapsöverföring är att öka antalet doktorer i
svensk industri, sade Hermann
Grimmeiss.
- Det skulle öka innovations-

nivån och konkurrenskraften hos
svenska företag avsevärt och
samtidigt rättfärdiggöra Nutek
som bidragsgivare.
Satsa på kisel och byggsätt
Med utgångspunkt från konferensen ska Nutek börja planlägga hur forskningsprogrammet
ska se ut för de kommande tre
åren.
- Vi kommer antagligen att
satsa på kisel och byggsätt. Byggsätt har egentligen ingen etablerad forskning på högskolorna
och vi är beredda att fortsätta våra satsningar på kisel som i exemplet med Ericssons nya submikronfabrik.
- De finns de som anser att det
bara är att köpa komponenter utomlands, men jag anser att om vi
inte har kompetens på komponeneter, så kanske vi i ett längre '
perspektiv inte klarar att tillverka
systemen.
- Hur ska svensk forskning i
kiselteknologi utformas så att vi
har en bra infrastruktur för tillverkning av integrerade kretsar i
kisel även år 2005? Det är en stor
fråga att fundera över, anser
Anders Sjölund.
INGER BJÖRKLIND
BENGTSSON

Vem har råd med
HPs kvalitetsprodukter?
Det har du!
Strömförsörjning med
prestanda i högsta klass.

O:-- O D U

•

•

HP34401ADMM
Multimeter med 61/2
siffrors upplösning.

HP33120A
Kan generera godtyckliga
kurvformer

HP!
frekvensräknare
10 och 12 srffror/sek
upplösning

HP54620AI
Den första logikanalysatorn,
lika lätt att använda som ett
osciiloskop.

HP!
Sex osciiloskop du
verkligen kan lita på.

Du kanske inte förväntar dig
att företag som HewlettPackard kan täcka ditt behov
av basinstrumentering med
höga prestanda till ett lågt pris.
Det är ganska förståligt Men
det är snarare så att det är tack
vare vår höga teknologi som vi
har lyckats utveckla en serie av
billiga, högpresterande basinstrument
Vilka behöver då dessa
produkter?
Det gör du och tusentals andra
ingenjörer och tekniker som
frågar efter instrument. Alla
våra basinstrument innehåller
precis vad du behöver för att
utföra jobbet, inget mer, inget
mindre.
Men vi har inte tagit några
genvägar. Vi har använt vårt
kunnande vid både utveckling
och tillverkning för att komma
fram med kompromisslösa
produkter.
Sedan skall det också vara
enkelt att köpa från oss.
Det är det hos Test-& Mätsystems Kundcenter. Där kan
du också diskutera mätproblem,
få förslag på lösningar och
naturligtvis beställa ditt basinstrument direkt Telefonnumret är 08-444 22 77,
faxnumret 08-444 25 25.
Vem tror väl att HP kunde
leverera en komplett serie
basinstrument till lågpris?
Det gör du!

HEWLETT»
PACKARD
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I oktober nästa år
ger sig projekt
Cassini/Huygens
av på en av de längsta rymdresorna
hittills. Först sju år
senare har farkosten nått sitt mål
och då skall utrustningen från Saab
Ericsson Space
utföra sitt tre timmar långa uppdrag.
Målet är jätteplaneten Satumus' måne
Titan.

Huygens - på väg till
Saturnus' måne Titan

u är de levererade
och betalda - sex
antenner och tre
mikrovågsförstärkare från Saab Ericsson
Space för landningsfarkosten Huygens. Därmed har företaget
fullgjort sina åtaganden inför den hittills
längsta rymdresan. Men först om åtta år
skall utrustningen komma till användning
och då gäller det att allt fungerar. En
chans, tre timmar lång, är allt som då står
till förfogande.
Öka kunskapen om solsystemet
Cassini/Huygens är ett samarbete mellan
den amerikanska rymdorganisationen
NASA och europeiska ESA Syftet med
projektet är att utforska solsystemet, och
framför allt jätteplaneten Satumus. Det
handlar om grundforskning för att öka
kunskapen om solsystemets uppkomst.
Cassini är moderfarkost till Huygens som
skall landa på Titan, Satumus största måne.
I oktober nästa år planeras uppskjutningen ske från Cape Canaveral i USA.
Tidpunkten för uppskjutningen är mycket
viktig eftersom ett antal planeter i det inre
solsystemet skall utnyttjas för sk gravitations-assistans. För att fä tillräckligt med
fart måste rymdfarkosten använda de inre
planeterna för att bygga upp rörelseenergin. Den kommer flyga förbi Venus två
gånger och jorden en gång för att på så sätt
få tillräcklig fart för att gå ut till Jupiter
och sedan till Satumus. Restiden beräknas
bli sju år.
Liknar kanske jorden
När Cassini/Huygens kommer fram till
omloppsbanan runt Satumus kopplas
Huygens loss för att landa på den största
månen, Titan. Titan anses extra intressant
eftersom det är den enda månen med en
tät atmosfär. Atmosfären och de kemiska
ämnena i de yttre delarna av solsystemet
tros vara intakta ända sedan solsystemets
bildande. Sammansättningen på Titan kan
därför kanske liknas vid jorden när den
bildades, och vid livet som föddes med

Artistisk illustration med landningsfarkosten Huygens, bromsad av fallskärmssystemet pä väg mot ytan av Titan efter att den
kopplats loss frän moderfarkosten Cassini.Photo courtesy: NASA/JPL

hjälp av just den kemiska sammansättningen.
Huygens skall bromsa in i atmosfären
med hjälp av en värmesköld. Därefter
kommer den att hänga i ett fallskärmssystem för att man skall hinna utföra mätningar av den hittills okända atmosfären.
Atmosfärens kemiska uppbyggnad, temperatur, tryck och vindhastighet är exempel på sådant som farkosten skall mäta.
Ombord på Huygens finns också ett bildvisande instrument som skall visa molntäcket, geografin och förhoppningsvis
ytan.
Minus 220 grader
Efter cirka tre timmar, hängande i fallskärm, landar Huygens på Titan. Vad som
väntar där är det ingen som vet. Kanske
landar den i berg, snö eller ett hav av någon slags vätska. Temperaturen på ytan är
kyliga -220 grader Celsius, så det kanske
finns sjöar av flytande metan eller ammoniak. Förhoppningen är att Huygens skall
överleva landningen och även vidarebefordra mätningar från ytan.
- Gör den det så är det att betrakta som
en bonuseffekt, berättar Jan Persson, projektledare på Saab Ericsson Space i

Göteborg. Huvuduppdraget är att göra
mätningarna i atmosfären och vidarebefordra dem till Jorden.
Den proceduren går inte heller till på
traditionellt sätt. Cassini har kontakt med
jorden ända tills mätningarna av Titan påbörjas. Då vänder den sig bort från jorden
mot Huygens för att under de tre timmarna ta emot informationen som Huygens
samlar in. Därefter skall den åter vända sig
mot jorden, få kontakt med och förmedla
informationen till våra forskare.
- Det är ett mycket krititskt ögonblick i
projektet. Lyckas inte Cassini "hitta" jorden igen så är det hela ogjort och vi får aldrig veta resultaten av Huygens mätningar eller vad som hänt överhuvudtaget, berättar Jan Persson.
Cassini/Huygens skickas ut på den
långa resan alldeles ensam. Det har också
gjorts förut, men vanligast är att skicka två
satelliter på samma uppdrag. En i reserv
som kan ta över ifall något skulle gå snett,
dessutom kan man via 'reserven' få reda på
vad som hände med den andra farkosten.
Om sådär åtta år, närmare bestämt år
2004, då hoppas vi få veta hur det gått för
Cassini/Huygens.
LISS TÄNGER

Den över sex meter höga moderfarkost e n Cassini, med landningsfarkosten
Huygens monterad pä sidan, görs klar
för mekaniska tester vid Jet Propulsion
Laboratory, USA.
Photo courtesy: NASA/JPL
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Klockan är 23.06. Kvällen övergår i natt och de flesta går nu till sängs för att
sova, men inte Camilla Wellsén och Annica Sjöberg. De arbetar på Ericsson
Mobile Communications fabrik i Kumla och tillhör den växande skara inom koncernen som jobbar nattskift. Drygt sex timmar senare, klockan 05.42, är deras
arbetspass över.

Det är natt och dags
att gå till jobbet!
å, när andra börjar
vakna upp till en ny
dag, är det dags för
Camilla och Annica
att åka hem och sova.
Normalt brukar
de sova till omkring
klockan 14-15. Därefter har de eftermiddagen och större delen av kvällen på sig
innan det är dags för nästa arbetspass.
Camilla och Annica har vant sig vid denna omvända dygnsrytm och stortrivs med
att jobba ständig natt.
I - Det passar mig perfekt, säger Camilla
som tycker att hon får ut mer av sin fritid.
En bra möjlighet att kunna jobba heltid
samtidigt som jag får mer tid över för mina barn, säger Annica som är ensamstående mamma.
Och att intresset för nattarbete är stort
syns på köerna till de skifttjänster som
finns på mobiltelefon-fabriken i Kumla.
Camilla arbetade tidigare tvåskift men
"tjatade" sig till ett nattskift för drygt 2,5
år sedan.
-Jag trivs bäst med att få jobba på natten, jag är nämligen både morgon- och
kvällstrött, berättar hon.
Och som friluftsintresserad hundägare
och aktiv innebandy-spelare sätter hon
stort värde på sin fritid.
-Jag hinner med mycket mer samtidigt
som jag känner mig mindre stressad, konstaterar hon.

Hinner med barnen
Annica har också arbetat ständig natt i
drygt 2,5 år.
- Jag behöver arbeta heltid av ekonomiska skäl, förklarar hon.
Och då är nattskiftet perfekt eftersom
det är bra betalt med alla tillägg samtidigt
som arbetstiden är kort, drygt sex timmar
per natt.
Normalt märker hennes barn; sju respektive åtta år gamla, knappt att hon arbetar.
- När jag åker till jobbet har de gått och
lagt sig, berättar Annica som har en kompis som sover hos barnen (när de inte är
hos pappan).
När Annica kommer hem på morgonen
är det dags för barnen att vakna och gå till
skolan - och när de är i skolan sover mamma.

Passar inte alla
Camilla och Annica har funnit sig till
rätta med att jobba ständig natt, men de
är väl medvetna om att det inte passar alla.
- Det gäller att kunna vänja sig vid den
omvända dygnsrytmen. Man måste kunna
sova ordentligt, även om solen skiner och
det finns mycket annat som lockar en förmiddag.
Och man ska helst behålla de vanliga

matvanorna - dvs frukost, lunch och middag på normala tider, säger de.
Under matrasten, en halvtimme runt kl
01.30, äter de bara lättare mellanmål som
frukt och soppor
- Allt annat, inklusive kaffe, bör man
undvika, råder Camilla och Annica.
Dessa och många andra värdefulla tips
har de fatt bland annat genom företagets
sömn- och kostrådgivning till alla som arbetar skift.
- Det gäller att tänka långsiktigt och leva klokt i dag för att orka med jobbet även
i framtiden, säger de.

Helgerna svårast
Nattskiftet arbetar fem nätter i veckan;
från söndag kväll till fredag morgon.
- Den stora svårigheten ligger i att anpassa sig till ett normalt liv under veckosluten.
Naturligtvis drabbas även Camilla och
Annica av trötthet under sina arbetspass.
- Värst är det framåt tre-tiden strax före
"eftermiddags-fikat", berättar Annica.
Men då tar hon Ute frukt och gör lite
pausgymnastik för att piggna till igen, precis som man gör på dagtid.
Därför, menar de båda, är skillnaderna

egentligen inte så stora mellan att arbeta
på dagen respektive på natten.
Camilla och Annica känner stor delaktighet i företaget.
- Nattskiftet har blivit en allt viktigare
del i produktionen och det har gjort oss
mer accepterade.
Tidigare fanns det gott om fördomar
mot nattskiftet. I dag är attityderna helt
annorlunda och nattarbetarna ses som en
naturlig del i verksamheten.
Företagsledningen har numera informationsmöten för såväl dag- som nattpersonal, och även andra aktiviteter såväl möten som utbildningar anpassas till de som
jobbar natt
Till och med Metall-klubbens expedition har nartöppet en gång i veckan.

Hög produktivitet
Den som tror att produktionen går på
sparlåga under natten har helt fel.
- Vi på nattskiftet har faktiskt den högsta produktiviteten på vår produktionslina, konstaterar Camilla och Annica stolt.
De arbetar på Daphne-linan, Camilla
som instruktör och Annica som montör.
Linan körs i tre skift: förmiddags-, eftermiddags- och nattskift.

Wellsén och
Annica Sjöberg.
De arbetar nattskiftet pé Ericsson
Mobile Communications fabrik i
Kumla.
Foto: THOMAS
MAGNUSSON

- Vi har 44
montörer och är
därmed det största skiftet, berättar Camilla.
Därtill slipper
nattskiftet produktionsstörande
moment som besökare, telefonsamtal och prototypkörningar.
- Vi kör för det mesta för full fart, och
det märks naturligtvis i produktionsresultatet.

Rullar friktionsfritt
Nattskiftet har också tillgång till teknikfunktioner som gör att produktionen, för
det mesta, rullar på friktionsfritt. En kontrollingenjör och ett par processtekniker
löser tillsammans de flesta teknikproblem
som man stöter på. Därtill finns alltid ett
par servicetekniker på plats i fabriken för
att ta hand om eventuella maskinreparationer.
Och genom en organiserad beredskapsverksamhet, som man når via ett fast journummer, hanteras datafel.
SVEN CARLSSON
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"Det är inte
alla som
passar för
nattarbete"
Allt fler vill arbeta nattskift när
fabrikerna gar dygnet runt.
Lönetillägg, kortare arbetstider
och andra fördelar lockar.
Ericssons fabriker som tillverkar mobiltelefoner går nu dygnet r u n t - och med det följer att
allt fler behöver arbeta nattskift.
- Intresset är stort och vi har många
som söker våra skiftjobb, berättar
Björn Luthman - "nattchef* på Ericsson Mobile Communications fabrik i
Kumla.
Fabriken är igång dygnet runt och
stängs egentligen bara vid storhelger
som jul, nyår och midsommar.
Samtidigt utökas produktionskapaciteten kontinuerligt och med
det ökar behovet
av allt fler nattöppna avdelningar. I dag är fabrikens alla produk- Björn Luthman,
tionsdelar igång " nattchef " på
dygnet runt - ytmontering, slutmontering
och fabrik i Kumla.
satspackning.
Inom kort kommer även ankomsthallen att ha nattbemanning för att
trygga materialtillförseln. Och snart
kommer fabriken att dra igång en helt
ny automatline för dygnet runt-drift.
Två skiftmodeller
Ericsson i Kumla arbetar med två
skiftmodeller: Ett traditionellt tvåskift
som alternerar mellan för- och eftermiddag i kombination med ett ständigt nattskift under vardagar.
Ett kontinuerligt treskift, även kallat "femskift" eller "pappersbruksmodellen", som har ett rullande schema
medförmiddag,eftermiddag och natt
även över helger.
- Vi har i dag omkring 250 medarbetare som arbetar ständig natt, berättar Björn.
Samtidigt är ytterligare ett 70-tal
som arbetar kontinerligt treskift igång
varje natt på fabriken i Kumla. Och fler
kommer det att bli, framför allt när det
gäller det rullande treskiftet.
Positiva erfarenheter
- Vi har bara positiva erfarenheter av
"pappersbruksmodellen'' som är relativt ny inom Ericsson, fortsätter
Björn.
Många söker sig till denna typ av
skiftgång. Och avhoppen bland dem
som provat på arbetsformen är mycket
fl.
- Treskift passar betydligt fler än att
jobba ständig natt, menar Björn.
Han har själv arbetat ständig natt
under närmare tre år.
- För min egen del fungerar det
mycket bra och jag trivs med mitt
jobb, säger han.
Samtidigt har han flera exempel på
medarbetare som inte klarat av att arbeta ständig natt.
- Viljan har verkligen funnits, men
de har helt enkelt inte klarat av anpassningen till den omvända dygnsrytmen.
SVEN CARLSSON
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BOSTÄDER SÄUES:
BRF villa i Vendelsö
Byggår 93, LB-Hus 4 rok, 99 kvm + 50 kvm
enredningsbar vind, utv förråd 10 kvm.
Tvättstuga med grovingång. Diskmaskin, kabelTV. Inredning av vind påbörjad, material ca
20.000 inkluderas. Hörntomt 1.200 kvm m nerfart till baksida. Hyra 5.667 kr, drift 1.000
kr/mån. Mycket stabil förening. Priside
275.000.
Memo: EDT.EDTKABE. Tel arb: 08-726 24 25,
hem: 08-777 98 73.
2:a i Katrineholm
2 rum och kök på 62 kvm. 2.300 kr/mån,
andra våningen. Ligger söder om centrum.

10 min till centrum. Ljus och fin, balkong med
markis.
Pris 100.000 kr. Ring för visning. Hem: 0150541 63 efter 16.30. Karin Liljeholm, Katrineholm.
1 :a, 35 kvm i Kärrdal/Sollentuna.
Lugnt område mitt emellan Rösjon och
Edsviken. Goda kommunikationer, direktbuss
till Kista, matarbuss till tunnelbana (Oanderyd).
Hyra 1.550 kr/man inkl el, kabei-TV.
Pris: 98 000 el bud. Kontakta: 08-757 59 65
eller 08-758 31 26. Memo: ERM.ERMLISA.
Naturnära stor 4 » i Vi by, Sollentuna
Modern arkitektritad lägenhet om 115 kvm,
stort, härligt kök, egen tvättstuga, helkaklat

badrum samt extra WC. Stor balkong i söder,
carport och förråd.
Gemensam trädgård med fruktträd, bärbuskar,
sandlåda, uteplats och gräsplan. Nära dagis,
skolor, Järvafältet, bad, ridstall, motionsspår
och golfbana. Förening med god ekonomi!
Prisidé 85.000 kr.
För info och visn. ring, kvällstid: 08-754 83 32,
dagtid: 08-757 35 42 eller skicka ett memo till
ERA.ERAACR.

LÄGENHETSBYTE
Finnes: Fin 1:a vasastan, 40 kvm, 2.850
kr/mån.
Önskas: 2:a el större, innerstan, ej nb.
Svar till memo ERA.ERACFRL.

The new generation
The Rohde & Schwarz signal generator range
With our long frock record as a leading manufac-

time and a fast IEEE bus for high throughput in

turer of analog and digital communications testers,

production. And high flexibility for perfect integra-

coverage measurement systems and analyzers,

tion into automated production test systems. And all

you would expect us to be masters in
signal generation. And we are.
Backed b y years of experience, our
state-of-the-art range of signal generators offers the right solution for every

this backed by the full service and ex-

High reÖabiiiff
and accuracy
Analog and digrtel
signal generation
3-year calibration cycle

pertise of a leading supplier of communications and measuring equipment.
Interested ?
Simply contact us at Rohde & Schwarz

application, whether in R & D, engineering, produc-

Sverige AB, Flygfältsgatan 15, S-128 30 SKARPNÄCK,

tion or service.

tel+46 8 683 67 00, f a x + 4 6 8 94 19 78. We'll tell you

With time-saving features such as a short settling

more about Rohde & Schwarz generators.

ROHDE&SCHWARZ
Rohde & Schwarz Germany: Fax +49 89 4129 3777, Signal Generator Intemaeortd HoAne+49 89 4129 3774.
Fax+33 1 4136 1110, Japan Fax +813 33 420905, Sweden Fax +46 8941978, UK Fax +44 252 811447, USA Fax +1 503 627 2565.
Oner countries: Rohde 4 Schwarz Germany will put you intouchwith on* of our offices in M t 70 coumriM worldwide
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Halva storleken
med moduler
Flera chip i samma kapsel - nästa steg i krympningen av produkter
För de flesta innebär att
krympa elektronik detsamma som att allt hårdare integrera standardkretsar och
skräddarsydda kretsar. Men
t det finns också en annan
teknik som nu börjar ta
fart, flerchipsmoduler, där
man monterar flera nakna
chip i en och samma kapsel.
Ericsson planerar att om något år släppa sin första volymprodukt med flerchipsmoduler.
Flerchipsmoduler, eller multichipmoduler, MCM, är en teknik
som funnits ett tag, men först nu
blivit mogen för att börja använ'' das mer allmänt i konstruktionen.
- Många datortillverkare har
t ex använt MCM för digitala
chip i sina stordatorer i tiotalet
år, berättar Einar Mårtensson,
projektledare för MCM på
Ericsson Components, och visar
en konstruktion med upp till 133
chip och 30 lager inom samma
kapsel.
För Ericssons konstruktioner
blir det nog mest vanligt med två
till tio chip på 3-10 lager och då
handlar det både om digitala och
analoga funktioner där man har
ett antal standardkomponenter
samt ett par eller flera skräddarsydda kretsar, sk ASIC-ar.
Typiska användningsområden
blir processorer, väljare, optisk
transmission, accessnoder och
radiobasstationer samt alla former av bärbara apparater.
Nakna chip
Ett chip är en liten bit kisel som
kan bestå av flera miljoner komponenter, t ex transistorer, motstånd, kondensatorer etc.
Flera hundra chip kan sågas ut
från en större cirkelrund kiselskiva som först har testats och godkänts. Varje enskilt chip kapslas
sen i ett plasthölje för att skyddas
och för att med ben anslutas tillsammans med andra komponenter på ett kort.
Med multichipmoduler, där
man monterar och förbinder flera nakna chip i samma kapsel,
vinns utrymme och material.
Dessutom spar man effekt och
får upp bearbetningshastigheten
(prestandan) genom att ledningarna blir kortare. Driftsäkerheten blir också bättre eftersom
en vanlig felkälla, lödningen av
anslutningsben från varje kapslat
chip, minskar i antal. På köpet
blir produkterna i flera avseenden miljövänligare.
Man bör också försöka minska
antalet kapslar och anslutnings-

Två nya
hjälpmedel
- Multichiptekniken med flera chips inom samma modul har gått starkt framåt, både för enkla moduler och högprestandamoduler, demonstrerar Einar Mårtensson på Ericsson Components. Tekniken är
nu mogen för volymprodukter.
Så här fungerar modulen: Ett antal IC-chip (integrerade kretsar) limmas på en bottenplatta, som är i
form av ett f leriagerssubstrat, och ansluts elektriskt med guldtrådar. Passiva komponenter löds sen på
substratet. För att substratet ska kunna ytmonteras på ett kretskort har det ben.
Foto: ANDERS ANJOU

ben för att få en snabbare och
säkrare montering och test av
systemprodukten.
Bäst resultat nås om MCMtekniken kombineras med ASICutveckling, så att det som är möjligt att integrera läggs på en
ASIC medan kretsar som görs i
olika processer eller kommer
från olika leverantörer stoppas
som flera chip i samma kapsel.
En annan fördel med MCM är
att en funktion som ingår i ett
kretskort och har höga krav på
prestanda och i normala fall skulle kräva ett dyrt kretskort, kan
läggas i en modul som sen kan
monteras på ett kort av enklare
och mindre kostsamt utförande.
Packningsgrad
Ett mått på vad som är möjligt är
kiselpackningsgraden det vill säga hur stor del av modulens eller
kortets yta som består av kiselchip.
På ett normalt kretskort idag
är packningsgraden cirka 5 procent, på en modul kan den bli två
till fem gånger så hög dvs 10-25
procent.

- Det finns faktiskt en teknik
med vilken man kan packa ännu
tätare och nå värden på upp till
4 0 - 5 0 procent, berättar Einar
Mårtensson. Den kallas flipchipteknik och bygger på att man i
stället för att förbinda chipen
med tunna guldtrådar (trådbondning) använder små tennkulor mot substratet.
Men precis som i fallet med
flerchipsmoduler handlar det inte så mycket om tekniska svårigheter som om kultur och investeringar i ny teknik.
Nödvändig utveckling
Allt tyder på att flerchipsmoduler är ett nödvändigt steg i utvecklingen. Inte minst för konkurrenskraft och prestanda.
Det är inte säkert att en flerchipsmodul blir billigare än sex
motsvarande komponenter, men
ser man till totalkostnaderna i
form av mindre storlek på kretskort och system, enklare montering och provning mm är vinsten
uppenbar. Inom radiotekniken
ger MCM också möjlighet att
kombinera nakna chip med ett

substrat med RF-funktioner, som
filter och transmissionsledare.
Det som bromsat utvecklingen
hittills har dels varit svårigheten
att få tag på väl provade nakna
chip med samma kvalitet som
kapslade, dels den ofrånkomliga
trögheten när det gäller att ställa
om konstruktion och produktion.
Eget och samarbete
Idag tillverkar Ericsson Components hybridmoduler för radiobasstationer, moduler som kan
ses som föregångare till MCMradiomoduler med högre integrationsgrad.
För digitala MCM är det samarbete med ledande tillverkare
och leverantörer som gäller, t ex
att få leverantörernas konstruktionsregler laddade i de egna
CAD-systemen och att utnyttja
deras standardteknik.
Ericsson arbetar nu ihop med
amerikanska IBM och Micro
Module Systems, men man har
kontakter med flera andra leverantörer och bevakar vad som
sker i såväl Europa som i
Amerika och Asien.

• Förutom normal simulering
och CAD har man börjat använda system som riktar sig
mot två aktuella frågor.
För att underlätta bedömning av när det år fördelaktigt att använda MCM-teknik
har man installerat en programvara, "Design Advisor",
med vilken man kan kombinera resultat från elektriska
och termiska analyser med
byggsättsdata. Och utifrån
detta få vågledning för hur
systemet bör delas upp i
ASICar, MCM och kort.
• Ett annat hjälpmedel för
MCM är att man på EKA
byggt upp ett menybaserat
system
"Micropackaging
Guidelines", som kan köras
på PC eller arbetsstation och
ge information om KGD
(Known Good Dies, dvs testade nakna chip) och mikrobyggsätt i allmänhet.

- J a g tror inte på något explosionsartat genombrott, säger
Einar Mårtensson, men den allmänna trenden är att man går
mot flerchipskapslar och att billigare material och processer öppnar vägen också för massmarknaden och konsumentelektroniken.
Vi kommer att få se mycket av
modultekniken de närmaste åren.
LARS CEDERQUIST
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Vi ses i rutan!
Videokonferens - ett smart sätt att mötas
Att träffas i en videokonferens är effektivt, billigt och
personligt. D u spar både tid och pengar. Att låta tre personer åka exempelvis till London för ett tretimmarsmöte
kostar, lågt räknat, med flygresa och hotell ca 17 000 kr.
O m du istället väljer att träffas via video kostar samma
konferens strax under 2 000 kr. Då har du dessutom sparat
in en massa vänte- och restid etc. Och vad kostar inte det?
KONFERERA MED VÄRLDEN FRAN H F !

På Ericsson vid Telefonplan finns ett välutrustat rum för
videokonferens, som du kan hyra. Här finns plats för åtta
personer. Övriga mötesdeltagare träffar du via en TV-monitor och du kan samtidigt både se och kontrollera den bild
du själv sänder ut. Från en manöverpanel med förprogrammerad kamerainställning kan du enkelt styra avgående bild.
Du får givetvis instruktioner om hur systemen fungerar och
hjälp med uppkopplingen. Motsvarande utrustning finns
på flertalet svenska och utländska Ericssonanläggningar.
Vill du ha mer information är du välkommen att ringa till
H F / E T X / F K / R Helpdesk, tel. 08-681 25 00 eller Anders
Sävås 08-719 0896. Vi ordnar gärna en demonstration.

ERICSSON
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Ericsson GmbH, Dusseldorf Germany

PRODUCT MANAGERS
Ericsson GmbH, Dusseldorf Germany, is urgently looking for PRODUCT MANAGERS for fixed
network solution based on VPN- and ISDN-standards.
The German marketplace is the biggest in Europe and will be fully deregulated 1 January 1998.
Today Corporate Voice and Data are already deregulated. The German authorities will, following EUdirections, license a number of new operators which will truly secure full competition
on the German telecommunication
market.
In this existing environment Ericsson GmbH will serve several new national and international
operators with total solutions.
End 1995 Ericsson GmbH in consortium with IBM Germany were awarded the contract of
building an integrated German-wide voice and data network based on VPN and ATM standards
from Vebacom daughter Meganet. Vebacom is partner and partly owner of Cable & Wireless.
To support one of the world's strongest marketplaces with telecommunication solutions we are

PRODUCT MANAGER
NETWORK MANAGEMENT
For new operators Network Management is the
key product for efficient and customer oriented
operation. In serving our customer MEGANET
we are looking for an experienced person who
will become the customers main interface
towards Ericsson for Network Management questions. You should have the following skills:
* M.Sc. or equivalent
* knowledge of Ericsson Network Management
Solutions (TMOS, XMATE)
* knowledge of Network Management standards
and principles (TMN, OSI* be able to translate
customer needs into products and services
* enjoy working close to a new operator in an
exiting start-up phase
* experience from similar customer tender or
implementation projects
* team work in a group of high qualified Product
Managers
* think and work solution oriented
Your tasks will be:
* discuss, define and describe features, functions
and configuration of Network Management in
close cooperation with customer experts
* "carry" your knowledge into the customer orga-

* support sales activities with presentations
* handle product requirements and make sure
that they are fulfilled in tenders and other sales
activities
* support implementation activities
* coordination with and interface to Ericsson
Central Product Management
* work with product strategies, sourcing, consolidation of the requirement of the German market,
business cases and life cycle management

PRODUCT MANAGER NETWORK
SOLUTIONS
Our role as network providers is to provide customers with complete, cost effective and revenue
generating solutions tailored to their business
needs. The solutions based on
appropriate products from the entire Ericsson
product portfolio, as well as from third parties.
Ericsson GmbH will customize, engineer and
implement total solutions for our customers. For
our customer MEGANET we need a person to
manage, develop and expand over technical solution in close cooperation with technical experts
from the customer. We are looking for a person
with the following skills:
* M.Sc. or equivalent

urgently looking for a number of Product Managers. In addition there will also be vacancies in
fields of:
' Marketing and sales
'Operations
' Implementation
We are looking for long term employments, but all types of employment terms can be discussed.
We will need some experienced key persons from other Ericsson units in helping us start up,
recruit and train the long term employees.
Does this sound interesting to you? Please contact Mognar Ringas, pbone: +49 221
8O8 2188, mobile: +49 172 242 8675.
* knowledge of total solutions for combined
voice and data networks
* see above (Prod. Man. Network Management).
Your tasks will be:
* see above (Prod. Man. Network Management).

PRODUCT MANAGER IN/VPN
VPN-Networks based on Ericsson AXE IN/VPNSolution are cornerstone of new networks for
several new voice operators in Germany. In serving our customer MEGANET we urgently need
a Product Manager IN/VPN with the following
skills:
* M.Sc. or equivalent
* knowledge of Ericsson AXE IN/VPN Solutions
* see above (Prod. Man. Network
Management). Your tasks will be:
* see above (Prod. Man. Network Management).

PRODUCT MANAGER AXE
The switching system AXE is the cornerstone of
the network solution for network operators. In
our group of Product Managers we need a young
person with ambitions within technical product
management. We are looking for a person
coming directly from university, technical high-

school or with a few years experience. You
should have the following skills:
* M.Sc. or equivalent
* knowledge of switching techniques
* knowledge of ISDN and IN
* see above (Prod. Man. Network Management).
Your tasks will be:
* see above (Prod. Man. Network Management).

PRODUCT MANAGER
SERVICE MANAGEMENT SYSTEMS
Ericsson Service Management System (SMAS) is
the key tool for operators implementing VPNService based on IN and other IN-Services. In
serving our customer MEGANET we urgently
need a Product Manager Service Management
Systems with the following skills:
* M.Sc. or equivalent
* knowledge of Ericsson Service Management
System (SMAS)
* general knowledge of HW- and SW-platforms
(UNIX)
* general knowledge of distributed solutions
(Client/Server)
* see above (Prod. Man. Network Management).
Your tasks will be:
* see above (Prod. Man. Network Management).

kontakten

POSTTIDNING A

Från världens alla hörn samlades i början av februari tjugo
skaparglada lag i Japans nordliga stad Sapporo för att delta
i "Sapporo Snow Festival", ett av Japans största vinterarrangemang med över två miljoner besökare.

T T

Febrilt arbete pågår med att få skulpturen klar i tid. Från vinster till höger ovan mark: Martin Ingels, Oiristofer Geijer, Lars
Hagebris och Karin Geijer alla från Ericsson.
Foto: CHRISTINE CARS

Hård kamp om trofén
i Sapporo Snow Festival
ag från bland annat
Malaysia, Nya Zeeland, USA, Grönland, Indien och
Sverige skulle under tre och en halv
dagar söka förvandla var sin snökub på tre gånger tre meter
till en vinnande snöskulptur.
"A-gruppen", som bestod av femton nationer hade alla någon gång lyckats vinna
första pris i "B-gruppen" och hade därmed avancerat till grupp A.
Det svenska laget ställe tappert upp i
B-ligan för fjortonde året i rad.
Det var en något förvirrad samling
svenskar som på festivalens första dag
mottog folkets jubel framför TV-kameroma i en fullpackad studiosal. Under
festivaldagarna hyllas nämligen skulptörerna som tillfälliga "Sapporo-hjältar"
och skapandet störs oavbrutet av fotograferande mournalister och fans. Deltagarna får till och med skriva autografer, och det var inte utan en viss förnöjsamhet som svenskarna tryckte de förväntansfulla japanernas händer.
Efter ett praktfullt öppnande av festivalen satte fem svenska amatörer sina

spadar i snökuben. Lagledaren Christofer Geijer från Ericsson Toshiba och
hans grupp - läraren Karin Geijer, Lars
Hagebris, Ericsson Toshiba, Martin
Ingels, Nippon Ericsson samt undertecknad - hade oroväckande titlar att
konkurrera med, som "Ice Carver",
"Artist", "Decorator", och "Sculptor,
men åskådarna uppmuntrade och ropade
"upp med hakan".
Den väldiga snökuben gav alla möjligeheter, men vad skulle egentligen
skulpteras? Vad var riktigt typiskt för
Sverige och vad överensstämde med
årets tema"kommunikation"? Svenskarna slog sina kloka huvuden ihop och vips
var idén född - en hand som håller en
mobiltelefon - "Cool Communication".
Efter ett mycket intensivt och slitsamt
skulpterande vad det på den fjärde dagen
till slut dags att kora vinnarna.
Deltagarna ställdes lagvis upp på festivalscenen och konferenciéen tog till orda. Spänningen var olidlig när vinnarna
tillkännagavs: "the winner of the Sapporo Snow Festival in the B-group 1996
is... United Kingdom. Danskarna och
svenskarna tittade snopet på varandra.
CHRISTINE CARS

Det färdiga resultatet efter mycket slit:
"Cool Communication".

På flykt
undan
istiden

% /
intern har hållit sitt stränga
^kf
grepp om Sverige i flera må•
nåder nu. Det har varit kallare
än på många år. Många av oss
svenskar har oroligt kastat blickarna
norrut, rädda for en ny istid. Ska glaciärerna i våra vackra fjäll nu börja växa,
förena sig och bege sig på samma resa
söderut som for 100 000 år sedan?
Ericssons nordligaste verksamhetsort är, så vitt jag förstår, Luleå i norra
Sverige. Därifrån rapporteras att inlandsisen ännu inte blivit synlig, så det
finns förmodligen gott om tid att
packa sina väskor för att dra söderut.
Frågan är bara vart man ska bege sig.
Kanske skulle man söka jobb på den
där enheten som kallas "Global Responce Center", där man hjälper kunder som har trubbel dygnet runt genom att bolla ärendena mellan olika
världsdelar. Jag menar, tänk om man
hade ett rotationssystem på en sådan
arbetsplats så att man också kunde
flytta från det ena kundtiänsccentret
till det andra, i takt med årstidernas
växlingar. Börja några månader i
Melbourne under september-januari,
flytta till Dallas februari-april och runda av med Stockholm maj-augusti.
På så vis inbillar jag mig att man
skulle kunna pricka in de två behagligaste årstiderna tre gånger om. Tänk
att få vårkänslor om och om igen, tre
gånger varje år!
På köpet skulle man få stimulansen
av att byta miljö och kultur med jämna
mellanrum. Att få nya trevliga Ericsson-arbetskamrater att umgås med några månader och sedan längta tillbaka
till. Det är nämligen en av mina positivaste erfarenheter av att jobba på det
här företaget - de allra flesta arbetskamraterna, oavsett var i världen man
träffat dem - är förbaskat trevliga.
Till sist en liten språkfundering
igen: "Global responce center" är det
enda ord jag känner för denna enhet
som det vore så trevligt att jobba på.
Det är synd att det inte finns något
svenskt namn på verksamheten. Även
om engelskan är vårt koncernspråk så
borde det vara obligatoriskt att i varje
land också döpa sina enheter till något
begripligt på det egna tungomålet.
Själv jobbar jag på "koncernredaktiönen" och inget annat när jag snackar
med svenskar. På engelska heter det
"Ericsson Publications". Vi är en del
av "koncerninformation" som också
heter "Corporate Relations" Svårare
än så är det inte.

• Här finner du aktuella
lediga tjänster inom
Ericsson. Tjänsterna utannonseras också i N y t t där
listan uppdateras varje
vecka. För införande av
annonser, skicka manuset
till Memo-brevlådan
LME.LMEJOB.
• Nästa utgåva: 21 mars

UPPDATERAD 26 FEBRUARI

PLATSANNONSER I KONTAKTEN NR 3 1996
vande förmåga samt en förmåga att arbeta strukturerat.
Kontakta: Andreas Nietsch (chef IS/IT enheten), tel
015058185 Intresseanmälan till Personal AnnaCarin Gynt KH/ERA/PK/XH, tele: 0150-58389

Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

DRIFT-/SYSTEMANSVARIG
PRODUKTIONSSYSTEM

Ericsson Telecom Sverige (MMU Telia)

IS/IT-enhetens arbetsområde omfattar drift, administration och utveckling av systemplattformar,
PC-nåt och applikationssystem. Vår infrastruktur
bygger i huvudsak på minidatorer (Alpha med
OpenVMS), PC-nåt baserat på OpenVMS plattform
(Pathworks) och standardsystem baserade på relationsdatabaser i lokal OpenVMS miljö. IS/IT enheten
består idag av 9 personer.
• Ericsson Radio Systems ABs satsningar i
Katrineholm innebär att ytterligare verksamhetskritiska system inom områdena material-, godshantering samt kvalitetsuppföljningar introduceras i lokala driftsmiljöer.
HUVUDSAKLIGA ANSVARSOMRÅDEN:
* Införande/ driftsättning av applikationssystemen
MAS, ERIC QSP. * Upprätta/uppdatera driftrutiner.
* Skötsel av driften. * Sammanhållande för användarstödet. * Koordinera/driva ortens utveckling av
systemen. * Delta i kompetensgrupper
KVALIFIKATIONER: Du som söker bör ha eftergymnasial utbildning med inriktning mot ADB/System,
gärna också erfarenhet som drift- och/elier systemansvarig av liknande system baserade på relationsdabaser. Kunskaper i RDB och Oracle är meriterande, liksom erfarenhet av SQL och frågesystem
samt kunskaper om OpenVMS. Önskvärt är också
att du har viss programmeringsvana samt att du behärskar engelska i tal och skrift. Personliga egenskaper som vi värdesätter högt är ansvarskänsla, dri-

om Novell Netware och UNIX är en merit liksom erfarenhet av liknande arbete.
Vi arbetar i fräscha lokaler i Årstadal nära
Liljeholmen.

Ericsson Mobile Communications AB, Kista
Kontakta: Peter Runeborg tel 08-719 8224 Rune
Skyllberg 08-719 1358 Britt Paju, personal 08-719
5600

IS/IT-SUPPORT

Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand

Ericsson Telecom Sverige består av knappt 400 personer, som säljer och installerar systemlösningar
samt ger driftstöd för telekommunikationsnät till
Telia AB.
Enheten Processer, IS/IT ansvarar för att verksamheten inom den svenska försäljningen mot Telia, har
det bästa informationsstödet för att uppnå affärsmålen. Vi är totalt 13 personer, varav 7 ar- betar
med beställar- och användarstöd. Vi driver också
LAN-nät iÅrstadal och Älvsjö på 300 nätanslutningar.
• Vi söker en medarbetare som skall arbeta med
IS/rr-Support.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar i
huvudsak: * systemförvaltning * ansvara för infrastrukturen vad gäller planering, utveckling, införande och förvaltning * beställarstöd för HW och SW *
utvärdering och införande av nya system * utbilda
och informera användare samt tillhandahålla program- dokumentation * användarstöd i IS/lT-frågor
* upprätta och ansvara för att olika programlicenser/avtal efter- levs * projektstyrning

SYSTEM MANAGER

Jobbet är rörligt och självständigt och ställer stora krav på Din förmåga att ha många bollar i luften
och kunna fatta egna beslut. God servicekänsla och
samarbetsförmåga erfordras.
Vi vänder oss till Dig som har goda kunskaper om
PC-miljöer och Microsofts programvaror. Kännedom

FT. rnrrrr^ rm rrrm

• The Business Support Department, is looking for
an additional System Manager within Sales and
Marketing Systems as well as Direct Marketing /Tele
Sales. We need to strengthen our team in the above
field to meet the future requirements from our
Local Companies.
Experience in the following areas would be of value: - Direct Marketing/TeleSales, - Sales & Marketing automation tools as an end-user, - Database
Marketing - Collection or Management Within Sales
& Marketing Information,
The following requirements are desirable:
- Understanding how IT can help increase business performance - Understanding and knowledge
of how to translate business needs into the corporate datamodel and application functionality. Conceptual understanding of relevant RDBMS Understanding of Client/Server technology - Sound
understanding of Windows - Good command of
Swedish and Englich
Contact: Göran Possander, Manager - Business support Systems Phone: 08/422 0119, Memoid:
EBCEBCGPO,
Mail:
ebcgpo
ebc.ericsson.se
Applications t o Susanne Pettersson, EBC.EBCSP
Ericsson Business Networks AB 131 89 Stockholm

SEKRETERARE
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår nybildade Client Server-enhet i Kista söker vi en sekreterare.
• Du kommer att arbeta tillsammans med både
projekt-, produkt, och marknadsledning och arbetsuppgifterna omfattar sedvanliga sekreteraruppgifter. Vi kan erbjuda Dig ett intressant arbete i en dynamisk och internationell miljö, där Du får vara med
ifrån början och bygga upp en enhet som ska arbeta med mobiltelefoni för 2000-talet.
Vi ser gärna att Du har flera års erfarenhet av sekreterararbete. Som person är Du seriviceorienterad, initiativrik och självgående. Du tycker om att
arbeta under press och har goda kunskaper i engelska.
Kontakta Gunnel Bergman , tfn 08-404 69 68, för
mer information om tjänsten. En skriftlig ansökan
skickas till Yvonne Areflykt, Ericsson Mobile
Communications AB, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Radio Access AB, Kista

SEKRETERARE/ADMINISTRATÖR TILL TEKNIKENHETEN
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 trans-

AL/ERA/LK - Ericsson Radio Systems AB
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.

Ericsson Radio Systems AB
establishing

a new Design Centre in Älvsjö t
As the result of the continued success for Ericsson's GSM systems, the Business Unit for GSM, NMT and TACS (RMOG) has decided to start a new Design Centre for
development of AXE 10 products for Mobile Switching. Initially the organisation will have a responsibility for Short Message Service products. The organisation will be
based in Älvsjö. For this new Design Centre we are now looking for people within the following areas:

System Management

System Design

Integration/Verification

To participate in and lead Pre-Studies,
Feasibility studies and OPM work we are
looking for experienced AXE System
Engineers.

You will be a part of a design team that
will design and implement new
functions for subsystem SHS (Short
Message Services).

You should have a solid background
within system design and management
and have a long experience of AXE 10.

You should have earlier experience as
Designer and have experience of
AXE10.

You will be working with system
integration and verification. You will
specify and perform Function Testing
in close co-operation with our designers.
The testing will be performed both in a
simulated environment locally and in test
plants abroad.
You should have a background within
testing and experience of AXE 10.

For all positions it is essential that you are open-minded, flexible and enjoy working in a fast growing organisation. A good knowledge of English is a requirement.
Earlier experience from GSM is not a requirement but a merit.
Contact: Jan Zaar, 08-757 0269, Memo ERAJZA, Ingela Bonnevier, 08-404 78 41, Memo EXTR.QRAINB, Claes Lillerskog, 08-757 12 91, Memo ERALILG
Please send your application to: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LK/H Mia Hjertén, 164 80 Stockholm
:
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JOBBNYTT
missions-system för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi år
idag cirka 1100 anställda.
• 70S av din tid åtgår till anvåndaradministration, dvs beställningar av konton och lösenord för bl
a VAX/AXP och IBM-datorsystem. Resterande tid arbetar du som teknikenhetens sekreterare med sedvanliga sekreteraruppgifter.
Du har sekreterarutbildning gärna påbyggd med
någon datoradministrativ utbildning. Du har arbetat som sekreterare/administratör gärna inom någon datorsuppportorganisation. Du är noggrann,
tycker om direkta kundrelationer, har känsla för service samt förmågan att avsluta uppgifter.

förhållningen samt att skapa sig en god kännedom
om leverantörernas leveransförmåga och anseende
i övrigt genom att hålla kontakt med dom och våra
internbeställare.
Kontakta: Lars Wiberg, 422 0069, Memoid
EBCEBCLWI eller Peter Hult, 422 0067, Memoid:
EBC.EBCHULT. Välkommen med Dina ansökningshandlingar så fort som möjligt dock ej senare än
den 1:a mars, till Personalavdelningen. NA/EBC/FHR,
Susanne Pettersson, Memoid: EBC.EBCSP.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson

SEKRETERARE

• Vi söker en sekreterare som skall ge administrativ support inom Koncernledningsfunktion Finans.
Enheten hanterar frågor inom extern finansiering, bankrelationer, kontakter med börser och ratinginstitut, valutaexponering, likviditetsplanering
och dotterbolagsstöd.
L M Ericsson Fastigheter AB, REM
Arbetet innebär förutom sedvanliga sekreteraruppgifter att assistera vid planering av seminarier
KVALIFICERAD SEKRETERARE
och andra aktiviteter riktade mot externa och interL M Ericsson Fastigheter AB har samlande ansvar för na målgrupper. Du kommer även att sköta kontakEricssonkoncernens fastighetsbestånd. Verksamhe- ter med banker, börser och ratinginstitut ta hand
om
administrativ
hantering
av
Ericssons
ten omfattar förvaltning, fastighetsutveckling och
Allemansfond samt uppdatera information på
byggnation.
Internet och i andra system.
• Vi behöver förstärka vår organisation med ytterDu bör uppskatta ett utåtriktat arbete eftersom
ligare en kvalificerad sekreterare. Befattningen är
tjänsten innebär många kontakter externt såväl
centralt placerad inom REM och Du kommer att sersom internt Du är serviceinriktad och kan arbeta
va flera av ledningsgruppens medlemmar med alla
självständigt.
typer av förekommande sekreteraruppgifter. Vi vill
För arbetet krävs att Du har flerårig erfarenhet
att Du hargymnasieutbildning och flerårig erfarenav kvalificerat sekretera rarbete. Du bör ha god vana
het av liknande uppgifter. Du behöver ha goda kunoch intresse att arbeta i PC-miljö och har goda kunskaper i engelska samt erfarenhet av MS Word och
skaper i engelska.
Power Point Som person behöver Du ha hög känsla
för service och hög integritet samt vara flexibel och
Kontakta Ann Westergren Ekstedt, 08-719 0202,
positiv.
memoid LMEAEWE eller Cecilia Walman, 08-719
1496, memoid LMECWAL Din ansökan skickar Du
snarast till: Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Kontakta: HF/REMA/DS Ulla-Britt Renman 08/
HF/LME/P Cecilia Walman 126 25 STOCKHOLM
7193519 eller TB/REM/P Ulf Lagerkranz 08/7196344.
Kontakta: Thomas Heed, tel 08-757 1772 eller An ky
Planstedt, personal tel 08-757 1575. Ansökan skickas
till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren. Box 11, 164 93 STOCKHOLM.

PROJEKTADMINISTRATÖR
• Vi behöver förstärka vår byggenhet med en projektadministratör som kan avlasta våra projektledare. I arbetet ingår: - kopiering och distribution av
dokument - filning av dokument i projektpärmar
och närarkiv - tillse att projektpärmar finns färdiga
med insatta register - korrekturläsning och rättning
av dokument - ordbehandling MS Word - reseadministration - telefonservice och besöksmottagning Vi
vill att Du har gymnasieutbildning samt några års
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Det är en
fördel om Du behärskar engelska. Som person behöver Du vara serviceinriktad, stresstålig, snabb och
noggrann.
Kontakta: HF/REM/BC Sven-Rune Svensson 08/
7193292 eller TB/REM/P Ulf Lagerkranz 08/7196344.
Ericsson Mobile Communications AB, Kista

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Corporate Audit
and Security

SECURITY CONTROLLER
• We are looking for a security controller whose
main responsibilities will be to co-ordinate security
issues within the Ericsson group, as well as t o hold
the position as Security Coordinator for Ericsson's
parent company. Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
The successful candidate will run projects and
work groups, the main tasks derived from security
committee work in Ericsson's various Business Areas
and companies. Additional tasks are mapping, investigory work, amd preparatory work within the decision-making process, as well as conducting security surveys and running security assessment programs. The successful candidate will also be responsible for co-ordinating reporting procedures for incident handling as well as compilation of the risk
outcome for the Ericsson group.

Additional tasks are to support the implementation of Ericsson's Security Policy and Directives
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säl- world-wide. When necessary, for example in crisis situation, the ability t o handle relevant parts of the
jer och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår RMOT inköpsenhet i Kista söker vi en se- Corporate Security Director's routine business will
be expected.
kreterare.
Prospective applicants would benefit by having
experience from, but above all knowledge of, the
• Arbetsuppgifterna omfatttar sedvanliga sekresecurity field and be comfortable with independent
teraruppgifter men också att ansvara för icke proand target oriented project work. The ideal candijektrelaterade inköp samt sköta administrationen
date should have good interpersonal skills and be
kring konsultuppdrag.
good at working in teams. Broad knowledge about
Din bakgrund åren kontorsutbildning med minst
the Ericsson group and a good command of English
två års erfarenhet som sekreterare eller inköpsassisare essential, and a university education or equivat e n t gärna inom koncernen. Som person år Du serlent as well as knowledge about statistical methods
vireorienterad, initiativrik och självgående. Du har
are preferable.
ett strukturerat arbetssätt och har lätt för att knyta
kontakter. Vi förutsätter att Du behärskar engelska
Contact Ingrid Udn-Mogensen, LME.LMEUDEN,
i tal och skrift.
+46 8 719 9335 or Per Svahn, LME.LMEPSVA, +46 8
Kontakta Camilla Jansson, t f n 08-404 77 82, för
719 8037. Applications should be sent as soon as
mer information om tjänsten. En skriftlig ansökan
possible to: Telefonaktiebolaget LM Ericsson
skickas till Yvonne Areflykt Ericsson Mobile
HF/LME/P Per Svahn 126 25 STOCKHOLM
Communications AB, 16480 STOCKHOLM.
Ericsson Microwave Systems AB, Kista Divisionen
Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand
för Presentation- och Spaningssystem, Marknad &
Systemdefinition

SEKRETERARE - INKÖP

INKÖPSASSISTENT/
SEKRETERARE

SEKRETERARE

• Vi år en avdelning med tio anställda med Dig inräknad. Du kommer huvudsakligen att arbeta som
assistent till våra inköpare men även ha sekreteraruppgifter till avdelningen i övrigt.
Täta interna och externa kontakter ställer krav
på att Du år ut- åtriktad och serviceminded. Lägst
ekonomiskt gymnasium utbildning eller liknande
samt erfarenhet av sekreterarjobb, helst från en
miljö med internationella kontakter och med anknytning till vår bransch , är en lämplig bakgrund.
Dataerfarenhet kunskaper i engelska och ekonomi,
noggrannhet och flexibilitet har vi också på vår önskelista.

• Tjänsten på vår enhet är helt ny så den person vi
söker behöver ha erfarenhet av hur det administrativa flödet på en enhet fungerar. Arbetsuppgifterna
innebär att vara administrativt stöd till chefen och
sedvanliga sekreteraruppgifter för hela enheten.
Arbetet kräver att Du behärskar MS Off ice-paketet, har goda kunskaper i svenska och engelska
språket och har lätt för att uttrycka dig i tal och
skrift.
Dessutom har du förmåga att arbeta självständigt och kunna ta egna beslut vara flexibel och ha
god samordningsförmåga. God kännedom om
Ericsson är meriterande.

I Dina arbetsuppgifter som inköpsassistent ingår
att ansvara för att skriva inköpsorder i R2, leveransbevakning, registrering av ordererkännanden, påminnelser om leveranser etc. En viktig del är fram-

Kontakta: Per-Erik Sundberg, tel 08-757 37 79 eller
Eva Granström, tel 08-757 30 81. Ansökan skickas
till: KI/EMW/AK/ZC Eva Granström

Ericsson Microwave Systems AB, Linköping

ADMINISTRATÖR/
SEKRETERARE (50%)
• Vi söker en administratör/sekreterare till vår enhet i Linköping.
Arbetet innebär att utveckla och utföra de administrativa rutinerna vid EMW:s Linköpingskontor.
Vi söker dig som har sekreterarutbildning eller
gymnasieutbildningArbetet ställer stora krav på bra
ordningssinne och förmåga att arbeta självständigt
samt lätt för att samarbeta. Du har dessutom goda
kunskaper i engelska.
Kontakta: Henrik Strandberg, tel 013-28 41 92.
Ansökan skickas till: KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Ericsson Microwave Systems AB,
Försvarskommunikation, Kista

DIVISIONSSEKRETERARE
• Du kommer främst att assistera divisionschefen i
hans administra- tiva arbete samt fungera som ett
stöd och hjälp åt divisionen i olika servicefrågor.
Tjänsten innebår förutom sedvanliga sekreteraruppgifter att för- bereda, deltaga i och vara protokollförare vid ledningsgruppens möten samt självständigt planera och organisera rese- och konferensarrangemang samt övriga möten. I Ditt arbete
kommer Du att ha stora kontaktytor såväl inom som
utanför divisionen.
Arbetet kräver att Du behärskar MS Off ke-paketet, har goda kunskaper i svenska och engelska
språket och har lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
Självständighet initiativkraft och god kännedom
om Ericsson värdesätts.
Kontakta: Robert Etteborn, tel 08-757 36 19 eller
Bim Ahlström, tel 08-757 19 66. Ansökan skickas till:
KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Ericsson Business Networks - Nacka Strand

SEKRETERARE
- vikariat ca 1.5 år
• Vi söker en sekreterare till affärsområdesfunktionen för verksamhetsutveckling innefattande
strategisk planering, IT och TQM.
Du kommer främst att assistera stabschefen i
hans administrativa arbete. Arbetet innebär sedvanliga sekreteraruppgifter såsom telefonpassning,
utskrifter, redigering, framställning av presentationsmaterial, att planera och organisera rese- och
konferensarrangemang samt koordinera interna
/externa kontakter. Du behärskar MS Office-paketet, har goda kunskaper i svenska och engelska
språket och har lätt för att uttrycka dig i tal och
skrift. Vi ser helst att du har några års erfarenhet
som sekreterare, att du är initiativrik, noggrann, ansvarsmedveten och van att arbeta självständigt.
Kontakta: Claes Broström, 08 - 422 0054, EBCCSBR
Anette Axelsson, 08 - 422 0051, EBCAAXE Elisabet
Lindgren, personal, 08-422 0361, EBCELN. Ansökan
skickas till: NA/EBC/BZ/O Anette Axelsson
Ericsson Telecom AB Switching and Network
Systems GPLM-Switching

AVDELNINGSSEKRETERARE
• GPLM-Switching är ansvariga för produktledningen av AXE inom affärsenheten. En av våra avdelningssekreterare flyttar utomlands, och vi behöver därför hitta en ersättare efter henne.
Avdelningen består av ca 35 personer, och de
flesta arbetar mycket utåtriktat med bolagskontakter och kunder.
Din arbetsuppgift blir att självständigt sköta avdelningens administration, vilket förutom sedvanliga sekreteraruppgifter också omfattar bl a ekonomisk uppföljning.
Du behärskar engelska i både tal och skrift och
har arbetat några år som sekreterare. Du har erfarenhet av att arbeta i MS Office, vilket är vår
LAN-miljö. Du är initiativrik, positiv, och självständig, och intresserad av att lära dig nya saker.'
Kontakta: Ulf Avrin 08-719 33 24, memo ETXT.ETXULAV Kerstin Hal'n, personal 08-719 20 54, memo
ETXT.ETXKER Inger Olsson, enhetssekr 08-719 22 73,
memo ETXT.ETXGIO
LM Ericsson Fastigheter AB - Förvaltning Norr,
Kista

KONTAKTEN NR 3 1996

Kontakta: Sven Riddarström, tel 08-757 00 68.
Ansökan till KI/REM/N/P Vivi Skoog. tel 08-757 00 85.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Koncernledningsfunktion Personal och
Organisation

SEKRETERARE
• Till Koncernledningsfunktion Personal och
Organisation söker vi nu en duktig och intresserad
sekreterare.
Arbetet innebär sedvanliga sekreteraruppgifter
såsom telefonbevakning, utskrifter, mötesbokningar etc. Du kommer även att producera flertalet av
avdelningens overhead-bilder på PC varför Du måste vara van att arbeta i Word och Power Point.
Då vi arbetar med koncernövergripande policyfrågor medför arbetet många kontakter, såväl interna som externa. Det år därför en fördel om Du
har en god inblick och kunskap om Ericssonkoncernen och dess organisation. Givetvis har Du ett öppet
och vänligt sått och har lätt för att samarbeta med
andra människor.
Du har en hög känsla för service, är flexibel i Ditt
tankesätt och är bra på att organisera. Du har en
god språkbehandling orh väl dokumenterade kunskaper i svenska och engelska. Du har lägst gymnasieutbildning och helst någon form av formell sekreterarutbildning.
Kontakta Cecilia Walman, personalavdelningen,
t f n 91496, LMECWAL Din ansökan vill vi ha snarast
dock senast 1996-03-01.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTADMINISTRATÖR
• Projektkontoret på enheten Base Transceiver
Stations inom RMOG leder produktutvecklingsprojekt för GSM-basstationer. Vi söker nu en glad och
positiv administratör vars huvudfunktion är att biträda projektledare vid planering, uppföljning och
avslutning av projekt.
Du kommer bl a att ansvara för administrationen
av projektets planer och ekonomi samt informera
projektmedlemmarna om gällande administrativa
metoder och rutiner.
För att du ska trivas med arbetet och oss måste du
ha förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
samtidigt som du har ett glatt humör och mycket
god samarbetsförmåga i en dynamisk miljö. Du bör
ha egenskaper som god stilistisk förmåga, erfarenhet och kunskap i projektarbete, mycket goda kunskaper i engelska samt kunna hantera flera olika datamiljöer.
Utbildningskrav vi har är att du är tekniskt/ekonomiskt orienterad på akademisk nivå.
Kontakta: Johan Nylund, tel 08-7571610. memoid
ERA.ERANYL Bo Lundeli, tel 08-4045169, memoid
ERA.ERADELL, personal. Ansökan skickas till:
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LR/HS la Pettersson 164 80 STOCKHOLM

HHiUliilMlliMiM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MEDARBETARE TILL LEVERANTÖRSREDOVISNINGEN. E/EVL
Serviceenheten Ekonomi inom ERA är den centrala
operativa enheten för löpande redovisning och
ekonomiadministration med ansvar för båda bolagen ERA och ECS. totalt finns 45 personer anställda
på enheten som geografisk finns i Kista.
Leverantörsreskontraenheten består för närvarande av sju person. Eftersom den löpande leverantörsråkningshanteringen till största delen är decentraliserad till bolagens affärsenheter inriktas enhetens arbete mer motfrågor som samordning, utbildning, bokslut utredningar och systemutveckling.
• Till denna enhet söker vi en ekonom som självständigt i nära samarbete med enhetschefen, skall
svara för dessa arbets- uppgifter.
Arbetet innebär många kotakter både inom våra
företag och externt
Den vi söker bör ha god ekonomiutbildning, erfarenhet avres- kontraarbete och PC/Windows,
samt behärska minst koncernspråket engelska.
Kontakta: Lars-Åke Kronqvist tel 08/7570066
Memo ERA.ERALKT, Eva Kållberg, Personal tel
08/4042381 Memo ERA.ERAEVKG

PROJEKTSAMORDNARE

Ericsson Mobile Communications AB, Kista

• Dina arbetsuppgifter innebår att bistå projektledaren med administrativ service samt ansvara för
samordning och kontroll av mindre projekt.
Du har gymnasieutbildning med några års erfarenhet av liknande arbete samt kunskaper i dataprogram, såsom Word och Excel.
Du har en flexibel, positiv och kundorienterad
läggning. Du är initiativrik, noggrann och lätt att
samarbeta med. Dessutom har Du god förmåga att
uttrycka Dig i såväl tal som skrift.

EKONOMIASSISTENT
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår ekonomienhet för Sverigeorganisationen söker vi en ekonomiassistent
• Du kommer att granska reseräkningar, registrera och analysera leverantörsräkningar. Andra arbetsuppgifter blir kassahantering, kundfordringar
och utveckling av rutiner.

Din bakgrund är gymnasieekonom eller motsvarande med minst 2-3 års erfarenhet av liknande arbete. Som person är Du noggrann, serviceinriktad
och inte rädd för förändringar. Du har PC-vana och
goda kunskaper i engelska.
Kontakta Tomas Hellqvist, t f n 08-764 14 03, för mer
information om tjänsten. En skriftlig ansökan skickas till Yvonne Areflykt Ericsson Mobile Communications AB, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Telecom AB, Function Unit Procurement,
HF

CONTROLLER
BX PROCUREMENT
• Inom vårt affärsområde har inköpverksamheten
genomgått stora förändringar och vi har format en
helt ny organisation för att möta de framtida utmaningarna. Till enheten för verksamhets- styrning söker vi nu en controller som kommer att ansvara för
hela inköpsenhetens omkostnadsuppföljning samt
koordinera budget och estimat processen inom enheten. Vidare kommer Du att svara för bokslutskommentarer, investeringsuppföljning, pris- uppföljning och budget för inköpta produkter, kontering samt reklamationer.
Du år en mycket sjålvgående, öppen person med
stor initiativ- förmåga som trivs med många kontakter såväl internt som externt. Lämplig bakgrund är
civilekonomexamen och minst 3 års Ericsson- erfarenhet. Du måste ha goda kunskaper i Engelska och
vara väl förtrogen med olika PC hjälpmedel.
Kännedom om SQL och QMF år ett stort plus.
Kontakta: Tove Ulmanen, tel 08-719 3358, Anders
Lindberg, tel 08-719 6316 eller AnnLouise Wiklander, personal.tel 08-719 4358
LM Ericsson Fastigheter AB, Förvaltning Söder

EKONOM (vikariat)
• Till vår ekonomiavdelning söker vi en gymnasieekonom som är serviceinriktad och noggrann för
ett vikariat i cirka 1 år.
Arbetsuppgifterna innebär ansvar för hantering
av leverantörsfakturor.
Vikariatet ska tilltrådas snarast!
Kontakta: Lars Bulow, 08-681 22 41. Ansökan till
TB/REM/P Ulf Lagerkranz
Ericsson Telecom, Broadband Network Systems,
Kungens Kurva
Ericssons Affärsenhet Broadband Network systems
leder vägen in i framtidens informationssamhälle.
Vår vision är att underlätta skapandet av den nya
generationens globala nätverk. Vår utmaning är att
göra Ericsson lika framgångsrika inom bredband
som vi idag år inom smalband. Vi arbetar med totala nätlösningar som innehåller produktområdena
bredband-, transport-, access och drift- och underhållssystem.

EKONOM
- Global Marketing
• Vi söker nu en ersättare till Karin som beräknas
bli mammaledig i maj månad. Enheten B/M har f u n nits sedan april 1995 och befinner sig i ett expansivt
läge vad gäller såväl verksamhetsutveckling som
försäljning. Vi finns i KX1 (Kungshuset) i närheten
av IKEA, 12 min med direktbuss från Liljeholmen eller ca 10 min med buss från Skärholmen. Arbetsuppgifterna innefattar bl a; - Sammanhålla budget
och estimat processerna inom enheten. - Aktivt arbeta med ETX/B/M:s RR/BR - Månatligen sammanställa rapporter till såväl enhetens lednings- grupp,
central controller stab och ETX/E. - Månatligen analysera och följa upp B/M:s enheters resultat. - Arbeta
med förbättring av enhetens ekonomistyrning. Bistå enhetens staber med ekonomitjänster. Konsolidera Market Contribution för BU:s Bolag. Ansvara för enhetens controller forum. - representera enheten i BNS controller forum.
Den vi söker skall vara en erfaren ETX-ekonom,
ha god kännedom om de ekonomisystem som användes, gärna SQL-kunskap. DU är van att arbeta
självständigt och gillar att arbeta med verksamhetsutveckling. Det krävs att Du har goda kunskaper i
engelska. Du kommer givetvis inte att vara ensam.
Vi år idag 3 ekonomer inom enheten.
Kontakta: Christer Åsberg, t f n 08-719 1896.
Memoid: ETXT.ETXCRIS eller Stefan Mögel, Personal
t f n 08-719 6941, Memoid: ETXT.ETXMOGS.

ffiiimD
L M Ericsson Fastigheter AB, REM

INKÖPARE
L M Ericsson Fastigheter AB har samlande ansvar för
Ericssonkoncernens fastighetsbestånd. Verksamheten omfattar förvaltning, fastighetsutveckling och
byggnation.
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Ericsson Cables AB, Network Products Divison, avd
för Inköp och Logistik, Sundbyberg

samt ansvarar för avtalsskrivningen. Projektinköparens roll är vidare att i samarbete med övriga affärsområden koordinera den kommersiella delen av
den externa teknikförsörjningen så att bästa möjliga resultat kan uppnås.
Lämplig bakgrund är gymnasieingenjör med affärsmässig bakgrund, gedigen branscherfarenhet
inom mjukvaruområdent och/eller OEM-området
och utbildning inom inköpsområdet (t ex Silf, IHM)
eller nyexaminerad civilingenjör med intresse för
mjukvara och OEM-system men även juridik och
kommersiella frågor som vill utveckla sin affärsmässighet i ett av världens ledande teknikföretag.
Arbetet ställer höga krav på självständighet flexibilitet förmåga att driva projektorienterat arbete
samt goda språkkunskaper.
Du måste vara stresstålig och trivas med internationella kontakter.

PRODUKTBEREDARE/
PRODUKTKALKYLERARE

Kontakta: Bo Holmstedter tel 08-719 34 71, John
Lind, (SW), tel 08-719 7324 eller Michael Kronkvist
(OEM), tel 08-719 2379

• Vi söker en inköpare till byggenheten. Som inköpare har Du ansvaret för att genomföra inköp av
konsulter och entrepenörer i en del av våra projekt
samt att ansvara för inköp av årsleverantörer till vår
förvaltningsverksamhet i Stockholm. Vi vill att Du
har både bred och lång erfarenhet som inköpare vilket bl a givit Dig en gedigen förhandlingsvana. Vi
vill dessutom att Du är utåtriktad, initiativrik, ordningssam samt att Du har lått för att uttrycka dig i
tal och skrift. Vi förutsätteratt Du har goda kunskaper i engelska samt intresse för att arbeta med
ADB-hjälpmedel.
Kontakta: Sven-Rune Svensson 08-7193292 eller
Ulf Lagerkranz 08/7196344.

• Avdelningen ansvarar för inköp och planering
av material, av- talstecknande, prisförhandlingar, leverantörsbedömning samt leverantörsutveckling. Vi
ansvarar även för produktberedning och produktkalkylering. Vi söker nu en person som skall ansvara
för produktberedning och produktkalkylering inom
området nätprodukter. Nätprodukter inne- fattas
av koppar och fiberbaserad nätmateriel för terminering och skarvning av telekommunikationsnät.
Arbetet medför täta kontakter med kollegor inom
inköpsavdelningen samt vår teknikavdelning.
Lämplig bakgrund är 4-årigt tekniskt gymnasium
samt kompletteran- de ekonomisk utbildning. Du
bör även ha minst 5 års erfarenhet av arbete med
produktionsteknik och kalkylering. För arbetet
krävs goda kunskaper om mekaniska tillverkningsprocesser, logistik samt produktkalkylering.
Kontakta: Inköpschef Jukka Måki, t f n . 764 0221 eller Eva Tronelius, personal, t f n . 764 0799. Din ansökan skickar du snarast till SL/ECA/N/AP Eva Tronelius
Ericsson Mobile Communications AB, Kista

PROGRAMVARU-INKÖPARE

Ericsson Microwave Systems AB, Kista
Försvarskommunikation

INKÖPSCHEF
• Till vår division för Försvarselektronik söker vi
dig som vill blivår nya Inköpschef. Du kommer att bli
en viktig länk i våra teknik- och kundprojekt och
handlar på uppdrag av bl a våra projektledare. Som
inköpschef ansvarar du dels för inköpen till teknikprojekten och dels avropsinköp av handelsvararor
mot lager.
Du upprättar och följer upp avtal med underleverantörer av handelsvaror samt bedriver en aktiv
TK-rationalisering genom att bearbeta nuvarande
leverantörer och kontrakterar nya i nära samarbete
med fabriksinköp.
Vi söker dig som är ingenjör inom tele eller mekanik med en kommersiell utbildning. Du har flerårig erfarenhet av inköp, leverantörs- avtal och- utvärderingar samt arbete i projekt Vi förutsätter att
Du har erfarenhet av engelska i tal och skrift samt
har en förmåga att arbeta över ett brett produktfält.

Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säl- Kontakta: Börje Blomroos, tel 08-757 08 03.
jer och marknadsför mobiltelefoner över hela värlAnsökan skickas till: KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
den. Till vår RMOT-inköpsenhet i Kista söker vi en
software-inköpare.
Ericsson Telecom AB - HF
• Du kommer att anvara för upphandling av software och licensavtal för enheten samt ansvara för
STRATEGISK INKÖPARE produktintegrerad och projektunik mjukvara. Ditt
KOMPONENTINKÖP
arbete med leverantörsval, förhandling samt avtalsslut kommer att ske i en internationell miljö. En vik• Till vår inköpsenhet söker vi en strategisk inköt i g del i Ditt arbete är koordineringen med andra
pare för komponentinköp. Du blir inom Ditt proEricssonenheter.
duktområde kommersiellt totalansvarig och kommer att svara för förhandlingar och avtal, utveckling
Din bakgrund år civilingenjör med några års erfaav leverantörsbasen mot framtida komponentberenhet från software och licensrelaterade arbetshov, samt inköpsstrategisk utveckling av våra nuvauppgifter. Som person är Du strukturerad, drivande
rande leverantörer. Vidare kommer Du att stödja våoch har en god förhandlingsförmåga. Du har ett
ra lokala inköp på MLCn resp produktionsenheter.
tekniskt kunnande samt behärskar engelska i tal
och skrift
Du måste ha god förmåga att leda projekt samt
förhandlingar på företagsnivå. Du har mycket goda
kunskaper i engelska samt en ekonomisk alt teknisk
PROJEKTKOORDINATOR examen motsvarande högskolenivå. Arbetet ställer
INKÖP
höga krav på resultatinriktning, kreativitet samt
samarbetsförmåga.
• Du kommer att vara inköpsfunktionens koordinationsansvarige i utvecklingsprojekten. Häri ingår
TK-beråkning och uppföljning, att ansvara för maKontakta: Kenneth Liljeström, tel 08-719 5046,
terialtillgång,
rapportera
inköpsstaben
vid
etx.etxklim eller AnnLouise Wiklander, personal, tel
Milestone reviews samt koordinera överlåmning
08-719 4358, etxs.etxanlo
från projekt till produktionsinköp.
Din bakgrund är en akademisk examen med erfarenhet från inköps- eller projektarbete. Som person
är Du strukturerad, drivande och har god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du behärskar Excell
samt har goda kunskaper i engelska.
Ericsson Radio Systems AB, Linköping

livriniii

SEKRETERARE - INKÖP

• Arbetsuppgifterna omfatttar sedvanliga sekreteraruppgifter men också att ansvara för icke projektrelaterade inköp samt sköta administrationen
kring konsultuppdrag.
Din bakgrund är en kontorsutbildning med minst
två års erfarenhet som sekreterare eller inköpsassistent, gärna inom koncernen. Som person år Du serviceorienterad, initiativrik och självgående. Du har
ett strukturerat arbetssätt och har lått för att knyta
kontakter. Vi förutsätter att Du behärskar engelska i
tal och skrift.
Kontakta Camilla Jansson, t f n 08-404 77 82, för mer
information om tjänsten. En skriftlig ansökan skickas till
Yvonne
Areflykt,
Ericsson
Mobile
Communications AB, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Telecom AB, Function Unit Procurement,
HF

2 PROJEKTINKÖPARE
- MJUKVARA - OEM-SYSTEM
• Projektinköparen är inköpsenhetens representant i systemutveckling/teknikprojekt och är där delansvarig för den externa teknikförsörjningen både
för intern Ericssonanvändning och OEM. Vi bidrar
med juridisk och kommersiell kompetens, driver
självständigt förhandligar gentemot leverantörer

KVALITETSKOORDINATOR
• Inom avdelningen ZD/J finns ett projektkontor
med ansvar för proje ktledning och kvalitetskoordinering inom utvecklingsprojekt för CMS30. Avdelningen ansvarar för ett delsystem, MRS (Mobile
Radio Subsystem), som ingår i MSCn och är byggt
på AXE 10 teknikplattform.
Vi söker nu ytterligare en kvalitetskoordinator.
Du kommer att arbeta i projektledningsteam och
tillsammans med projektledaren ansvara för att aktivt genomföra kvalitetsarbete i projektets alla delar och faser.
Arbetet innebär bl a att initiera och driva förbättringsarbeten, upprätta kvalitetsplaner och formulera kvalitetsmål för projektet. Det innebär också att
verka för att i tidiga skeden kunna verifiera kvalitetsnivån på våra SW-produkter och identifiera svaga punkter och aktivt verka för att dessa åtgärdas.
Du bör ha högskolebakgrund, där programvaruutveckling och/eller kvalitetsteknik är speciellt
meriterande.
Vi söker Dig som har god samarbetsförmåga, är
utåtriktad, initiativrik och samtidigt har förmåga att
arbeta självständigt.
Kontakta: Ingrid Sunden-Falk. tel 013-284860.
Skicka Din ansökan till Ulla-Britt Johansson,
LM/ERA/27MH, memo:eraulon. Märk ansökan med
ref nr 9626.

Ericsson Radio Messaging Systems, Kista

VERKSAMHETSUTVECKLING
RMEG är Ericssons nybildade Business Unit för
Messaging och Mobil Data. Vi har försäljning i alla
världsdelar och egna bolag i Sverige, Holland och
England.
• Inom "Operational Development" arbetar vi inom ett brett fält av verksamhetsutveckling - allt från
det formella verksamhetssystemet- ISO 9000 - till
det övergripande TQM-arbetet. Inom vårt ansvarsområde ligger också att driva och utveckla processen för det strategiska affärsutvecklingsarbetet.
Andra angelägna arbetsuppgifter är att vidareutveckla metodiken för kundundersökningar och att
genomföra sådana. Du kommer också att själv driva
projekt i det efterföljande förbättringsarbetet din
roll blir både att vara initiativtagare och att stödja
det operativa arbetet i processerna.
Du år högskoleutbildad inom ekonomi eller administration. Om du har erfarenhet från marknadsbevakning eller marknadskommunikation är detta
en extra merit Du bör också ha erfarenhet från
verksamhetsutvecklingsarbete inom något område.
Kom med och bygg upp RMEG!
Kontakta: Märet Ström, tfn 08-757 2233, memoid
ECSMSTR. Ansökan skickas till: Doris Hagala,
KI/ECS/Y/HS

fiiFTiWI
Ericsson Business Networks AB - Nacka Strand

AREA SALES MANAGERInternational Sales
• Vår medarbetare Jörgen lämnar Sverige för nya
utmaningar i England inom ETL varför vi nu söker
hans efterträdare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att marknadsföra våra produkter genom befintliga dotterbolag och externa distributörer. I arbetsuppgifterna
ingår också budgetering, planering och genomförande av marknadsaktiviteter mot dotterbolag, distributörer och slutkunder. Tjänsteresor förekommer
regelbundet.
Du har akademisk examen inom ekonomi, marknadsföring, teknik eller motsvarande. Du bör även
ha några års erfarenhet av försäljning/marknadsföring, gärna inom data- eller telekommunikation. Vi
förutsätter att du har lått för att uttrycka dig på såväl svenska som engelska i tal och skrift.
Kontakta: Bo Gustavsson, tel 08-422 15 10 eller av
Erik Edhag, Human Resources, tel 422 02 88.
Välkommen med ansökan till: Ericsson Business
Networks AB Business Communications Division 131
89 STOCKHOLM - Nacka Strand
Ericsson Radio Systems AB, Kista

CELLULAR SYSTEMS
- AMERICAN STANDARDS
Business Unit Cellular Systems - American Standards
is the market leader in providing products and services based on Cellular Systems - American
Standards D-AMPS/AMPS. Today, over 45 million
subscribers worldwide rely on D-AMPS/AMPS cellular system. We are working with the development
sales and provisioning of products and services to
carriers providing wireless services.

AREA SALES MANAGER,
NEW BUSINESS US
• The US market is currently our most important
market. It is the market that takes a leading role in
the development of new and future products. It is
also evident that we will be providing products and
services for an increasing number of customers.
In order to strengthen our position and meet all
the demands in the US market we are expanding
our New Business function within Market Support
US. One objective for setting up this function is t o
better understand the specific market requirements
in the US so that our Business Unit can coordinate
the resources in an even more efficient way.
Your responsibility will be to support and coordinate new business activities in very close cooperation with the New Business team in the US. This means you will work w i t h the latest products and w i t h
our newest customers.
We are looking for people that currently are involved with international systems selling and are
willing to take a further step in their career. You have a B. Sc or M. Sc. or similar. Good knowledge in telecommunications as well as experience from working within Ericsson is desirable.
Contact: Harald Nabseth, Manager New Business,
+46 8 404 5828. Memo-ID ERA.ERAHANA or Lars
Jehrlander, Manager Market Support USA, +46 8
404 7838 Memo-ID, ERA.ERALAJE. Send your application to: Mariana Olsson AH, Ericsson Radio
Systems AB, 164 80 STOCKHOLM

JOBBNYTT
AREA MANAGER,
BUSINESS SUPPORT, US
• The US market is currently our most important
market. It is also the market that takes a leading role in the development of new and future products.
It is also evident that we will be providing products
and services for an increasing number of customers.
In order to strengthen our position and meet all
the demands in the US market we are expanding
our Business Support function within Market
Support US. One objective for setting up this function is to better understand the specific market requirements in the US so that our Business Unit can
coordinate the resources in an even more efficient
way.
Your responsibility will be to support and coordinate business support activities in very close cooperation with the US organization. This means you
will work with the latest products and with our largest customers.
We are looking for people that currently are involved with international! market/sales support and
are willing to take a further step in their career. You
have a B. 5c or M. Sc. or similar. Good knowledge in
telecommunications as well as experience from
working within Ericsson is desirable.

SERVICES MARKETING
MANAGER

SENIOR SALES
SUPPORT ENGINEERS

• This position require both commercial and technical competence. Thesuccessful candidate will be
able to translate the detailed content of the services
into clear, concise commercial arguments which
highlight the advantages and values of our services
offerings. As services marketing manager, you will
be responsible for the definition of sales objects
and introduction of these to the market. You will also be responsible for production of service descriptions and sales bulletins within your field of responsibility. Additionally, you will be formulating marketing messages and coordinating the development
of marketing material to convey those messages to
the field.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

SERVICES MARKETING &
MARKET COORDINATION

SERVICES MARKET COORDINATION
-AREA MANAGER

Around the world, wireless and PCS markets are
growing rapidly. D- AMPS/AMPS mobile systems today serve nearly 60% of the worlds subscribers. CMS
8800, is the worlds most sold system, all standards
considered
Our new concept The Alliance for services has
been successfully deployed world-wide during
1995. We now need to strengthen our resources
within Sales S Market Operations in order to meet
increasing demands from our markets with professional marketing, market coordination and sales
support of services Within our business unit
Cellular Systems - American Standards(RMOA), the
Services Marketing £ Market Coordination unit is

• Your task is to drive sales of services, and together with our sales and account managers organize
sales of services from offering to order. You will also
be responsible t o analyze and evaluate the potential of sales of services within your area. Your focus
will be on former USSR and Eastern Europe.
This position will involve co-ordination of different functions within the RMOA organization. it is
therefore essential that you are outgoing, independent and self-motivated. You should possess strong
interpersonal and communication skills. You should
have a university degree, with a minimum of five
years experience in the telecom industry, where you
have gained knowledge of commercial issues per-

Contact: Per H Bramefert, Manager Business
Support, +46 8 404 6654. Memo-ID ERA.ERAPEBT or
Lars Jehrlander, Manager Market Support USA, +46
8 404 7838 Memo-ID, ERA.ERALAJE. Send your application t o : Mariana Olsson AH, Ericsson Radio
Systems AB, 164 80 STOCKHOLM

haps from an operators perspective. You should also be comfortably working in an international context and demonstrate professionalism both in regard to your work output and image. Fluency in
English is required as well as being able to communicate in Russian.

responsible to drive sales, to develop arguments
and strategies, to support the commercial deployment of our service offering and to provide sales
support to our sales channels.

This position will involve co-ordination of different functions within the RMOA organization. It is
therefore essential that you are outgoing, independent and self-motivated.
You should possess strong interpersonal and
communication skills. You should have a university
degree, with a minimum of five years experience in
the telecom industry, where you have gained knowledge of commercial issues perhaps from an operators perspective.
You should also be comfortably working in an international context and demonstrate professionalism both in regard t o your work output and image.
Fluency in English is required.

KONTAKTEN NR 3 1996

• Your task will be to support our sales and account managers with responding t o request for
proposals and quotations, and also writing statement of compliance. You will prepare offers and give commercial support regarding services. You will
assist in negotiations of service contracts.
This position will involve co-ordination of different functions within the RMOA organization. It is
therefore essential that you are outgoing, independent and self-motivated. You should possess strong
interpersonal and communication skills. You should
have a university degree, with a minimum of 3 years
experience in the telecom industry, where you have
gained knowledge of commercial issues perhaps
from an operators perspective. You should also be
comfortably working in an international context
and demonstrate professionalism both in regard to
your work output and image. Fluency in English is
required, Spanish is a plus.
Contact: Fredrik T. Strandh, phone 08-757 3834,
memoid: ERAFSH. Please send your application to:
Karin En berg AH Ericsson Radio Systems AB 164 80
STOCKHOLM
Ericsson Telecom AB, Regional Marketing Unit
Europe, Africa and the Americas

MARKNADSFÖRARE,
M E L L A N OCH ÖSTEUROPA
• Ta chansen att bli en del av den unika utvecklingen inom telekommunikation som nu sker i
många länder på våg att ta steget från centralstyre
till marknadsekonomier. Våra 31 marknader sträcker sig från Osterike och Tjeckien i väster via
"stan"-republiker och hela Ryssland till Berings
sund i Öster. Från ishavet i norr till Grekland och
Turkiet i syd.
Behovet av en modern infrastruktur är skriande
och vår uppgift är att definera konkurrenskraftiga
lösningar om det så gäller nya accessnät med radio,
fiber eller koppar, intelligenta nät eller något annat
inom smalband switching.

Vi på PMAR ( Product Marketing ) inom Marknadsenheten för Central och Östeuropa har det yttersta tekniska ansvaret för det vi offererar och levererar till kund. För att lösa våra kunders krav och
behov arbetar vi i en nära relation med många andra enheter inom Ericsson. Om vi inte hittar det
stöd vi söker finns det alltid någon på vår egen enhet att diskutera med.
I jobbet ingår kundpresentationer, att besvara
tekniska frågor och beskriva tekniska innehållet i
offerter. Vi ansvarar också för t.ex. nätbeskrivningar.
Vi är ett gång som trivs bra tillsammans och har
mycket roligt, i en stimulerande miljö med massor
med utmanande uppgifter. Det blir en hel del resor,
ibland jobbiga men ofta minnesvärda. En del kan
till och med bli riktiga äventyr.
Du har troligen erfarenheter inom switching. Du
är villig att ge dig ut i nya områden för att finna lösningar och bredda dina kunskaper. Du är också villig
att dela med dig av det du vet till kunder och kollegor.
Troligen har du teknisk utbildning på högskolenivå men annan utbildning kombinerat med en gedigen erfarenhet kan väga tungt.
Kontakta: Ib Byder ETX.ETXIBBY 08-719 5092
Anders Pousette ETX.ETXPOUS 08-719 2217 Barbro
Södergren (Personal) ETX.ETXBASO 08-719 5775
Ericsson Telecom AB, Regional Marketing Unit
Europe, Africa and the Americas

BID A N D CONTRACT
ENGINEERING
• För att möta krav från våra marknadsenheter så
söker vi omgående ett antal personer som år intresserade av att arbeta mot marknad/kund med alla
detaljer som rör Ericssons system och produkter i offertsammanhang.
Du kommer att arbeta ihop med våra Business
/Account Managers eller i kundprojektteam.
I vårt ansvar ligger analys av kundspecifikation,
trafikala frågor, dimensioneringsfrågor, kostnadsanalyser och andra göromål i samband med kundofferter eller specif icering mot kontrakt.
Vår enhet år inte direkt knuten till en marknad
utan utgör ett centralt stöd mot samtliga marknadsenheter inom Regional Marketing Unit för
Europa, Afrika och Amerika.
Lämplig bakgrund tror vi är tidigare erfarenhet
av offereringsverksamhet , "Installation Engineering" och/eller "Product Marketing". Har du an-

CMS 30
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Ovanstående betyder JAPAN CHALLENGE vilket är precis vad jobb hos ERA/JM/O innebär. Den Japanska
marknaden är en av de snabbast växande mobiltelefoni-marknaderna i världen. VI är en ung och snabbt
växande organisation med medarbetare som gillar utmaningar och att själv ta initiativ.
Kundproiektledare

Huvudplanerare. RBS

Huvudplanerare. AXE

En fortsatt expansiv utveckling
inom RMOJ,
Business Unit Japan, gör att vi behöver förstärka
vär logistikenhet med resurser. Du kommer att fä
hela logistikansvaret för en av vara kunder dvs
orderinläggning och -uppföljning samt även fakturering mot ERJ, som är värt lokala bolag i
Japan. Vi vänder oss i första hand till dig som
redan tidigare har erfarenhet av AXE- och/eller
RBS-logistik.
Engelska i tal och skrift.

Till enheten ORDER & SUPPLY-CMS30 söker vi en
ny medarbetare.
Du kommer att ansvara för att vara
marknadsprognoser
omvandlas
till
produktions/inköpsplaner. Detta gäller i första hand
Radiobasutrustning
mot
den
Japanska
marknaden. Arbetet innebär nedbrytning i
produktnivå samt dimensionering av lager så att
kapitablndningen blir i nivå att våra kunder får
sina produkter vid exakt tidpunkt. Du har troligen
en högskoleutbildning samt erfarenhet inom
området planering/lagerstyrning. Du som söker
bör tycka om att ta initiativ, driva saker fram till
resultat, gilla att förhandla både med instanser
inom Ericsson såväl som externa leverantörer.

Till enheten ORDER & SUPPLY-CMS30 söker vi en
ny medarbetare. .Arbetsuppgifterna består bla av
att optimera och värda våra lagerniväer så att vi
kan möta våra kunders krav på leveranstid.
Dessutom ansvarar du för in- och utfasningar av
nya och gamla produkter så att maximal lönsamhet erhälles.Du kommer därutöver medverka i
och aktivt driva logistikfrågor.
Du är troligen gymnasieingenjör med god
organisationsförmåga, och gärna erfarenhet från
planering/lagerstyrning. Du som söker bör
behärska Engelska i tal och skrivt, kunna arbeta
självständigt och vara utåtriktad dä kontakter
med såväl marknad som produktion krävs.En
merit är om du kan använda datorhjälpmedel
såsom EXCEL, ACCESS och WORD och även har
kännedom om mobiltelefoni.

Kontakta: ERA/JM/OTC Clas Jönsson,
Tel 08-404 6563, MEMO: ERACUN
Ansökan till: KI/ERA/J/HS Gunilla Åsberg.

Kontakter: ERA/JM/OR Björn Brorson, Tel 08-746 16
54, MEMO ERA.ERABBRO.
Eller:
ERA/JM/OPC Håkan Wallin, Tel 08-404 56 31,
MEMO ERA.ERAHWAL
Ansökan: KI/ERA/J/HS Gunilla Åsberg.

Kontakt: W/ERA/JM/OXC Leif Söderström Tel 08757 56 47.
Ansökan: KI/ERA/J/HS Gunilla Åsberg.

nan bred erfarenhet inom något av Ericssons produktområden men vill jobba mot publik telekommarknad, vilket omfattar teleförvaltningar och operatörer, så hör gäma av dig.
Erfarenhet av att jobba med PC-applikationer
och stordatormiljöer år värdefull.
Du behärskar minst engelska i tal och skrift.
Exempel på användbara personliga egenskaper år
analys-, samarbets- och planeringsförmåga.
Kontakta: Klaes Thudin 08-7195914 eller Barbro
Södergren personal 08-7195775.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

CMS 30 "AFTER
SALES SERVICES"
• We are looking for a person who has experience
from ' A f t e r Sales Services", Repair and Reclamation
Handling.
The work is to support our local company in
Japan regarding "After Sales Services". Communication will be by phone and/or electronic mail.
The work will require close contacts with other local
Ericsson companies. The handling is for both RBS
and AXE products. You will actively work for improvement of our processes. You will participate in
meetings and projects for HW quality and process
improvements.
Skills and abilities required: You are used to keep
good order. You have own experience and initiative
in solving problems. You have a technical and/or logistics background. You are good in writing and
speaking English.
Experience of similar work is a plus.
Contact: Hans-Robert Olson, tel 08-4045635, memoid: ERAHAOL or Håkan Wallin, tel 08-4045631,
memoid: ERAHWAL Please send your application
to: KI/ERA/J/HS Gunilla Åsberg
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg

MARKNADSANSVARIG
"PUBLIC ACCOUNTS"
• Vi söker en ansvarig för enheten "Public
Accounts" som har marknadsansvaret mot Försvaret
och Telia inom "Marketing & Sales & Sweden
Projects". Enheten har f n 15 anställda och är lokaliserad till Sundbyberg. Åven marknadsansvar för
produkten "Swesite" ingår.
I arbetsuppgifterna ingår att som ansvarig leda,
planera och budgetera för verksamheten samt att
tillsammans med andra enheter bredda kundunderlaget.
För befattningen krävs erfarenhet av kontakter
med kunder typ Försvaret eller Telia på hög nivå.
Erfarenhet av att hantera komplexa telekomprojekt
är också ett krav.
Kontakta: Per Berg, 08-764 0953, EBCPSBE eller
Kurt Trogen, 08-764 0811, EBCKUTR, personalavd
Ericsson Telecom AB, Marketing Far East HF

PRODUCT MARKETING
• Till marknadsavdelningen för Japan, Taiwan och
Korea söker vi två personer med gedigen bakgrund.
År du civilingenjör, E eller D, självständig och utåtriktad. Har du dessutom erfarenhet från arbete inom något eller några av Ericsson produktområden
kan detta vara ett tillfälle för dig. Rätt person får en
fyra månader lång marknadsföringsutbildning samt
ett mycket intressant jobb inom Marketing Far East.
Du kommer att arbeta med marknadsföring av BX
produkter och/eller nätlösningar, via lokalkontor
och direkt mot våra kunder.
Kontakta: Per Boström ETXHEPE 08-7199904 eller
Torn-Åke Hellberg ETXTAAH 08-7194343.

in the WWW! That's why it is a merit if you have experience of using the Web as a distribution channel.
You should be able t o express yourself easily, clearly and instructively in English. Other languages,
such as Spanish, are a merit.
Previous technical writing and technical editing
experience is required. Goal orientation, flexibility,
self-sufficiency, problem-solving and cooperativeness are other requirements. Technical education/
experience, computer familiarity, graphical experience, educational experience and knowledge of
AXE are merits.
Contact: Elsi Brandström, 404 6915 or Debra Grahn,
404 2152. Please send your application to: Ericsson
Radio Systems AB, KI/ERA/AH Karin En berg 164 80
Stockholm
Ericsson Standard Components, Kista

PRODUKTCHEF

COMMUNICATORS

• Your task is t o make the technology comprehensible, clear and accessible for users. You will research, write, edit, and review documents w i t h all as
pects of content style, readability and usability in
mind. You will proof- read documents, assist w i t h
vocabulary control and support others in information structure and layout. You will also function as
an advisor in matters of content and style, readability and usability.
So far, our Marketing Manuals have been distributed as binders. Now, they will be made available

niEDMJ
Ericsson Telecom AB, Switching & Network
Systems Customer Services

RESOURCE MANAGEMENT
• Resource Management söker en person som är
med och bygger upp våra Resource Management-aktiviteter, genom att medverka i att kartlägga vår tekniska kompetens globalt samla ihop och
bearbeta resursbehovsprognoser samt finna resurser till gjorda beställningar med hjälp av ett brett
kontaktnät både externt som internt inom Ericsson.
Vi vill ha en person som tar egna initiativ, har förmågan att blicka framåt och som är service-inriktad.
Vårt arbetsområde är globalt varför goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Arbetet kan
innebära en del resor.

Ericsson Standard Components marknadsför och
säljer elektronikkomponenter på hela den nordiska
marknaden.
Vi ingår i Ericsson Electronic
Distribution AB som omsätter drygt 1 miljard kronor
och har 220 anställda.

Kontakta Gun Johnson, tel 08-719 0185, memoid
ETXT.ETXUNAR, eller Gabriella Gerdin, tel 08-719
7930, memoid ETXT.ETXGAB.

• Vi söker en produktchef som skall ansvara för
vår marknadsföring och försäljning av strömförsörjningsprodukter på den nordiska marknaden, arbetet innebår att Du kommer att ha budget- och lönsamhetsansvar för ett antal ledande agenturer inom
strömförsörjning, bl a Ericsson Components och
Melcher. Till Din hjälp har Du hela vår säljkår i
Norden.
Vi söker Dig som har teknisk utbildning på minst
gymnasienivå. Erfarenhet av analogkonstruktion eller erfarenhet från försäljning av krafelektronik år
meriterande. Vi sätter dessutom stort värde på Din
förmåga att arbeta resultatinriktat och affärsmässigt.
Vi arbetar i nya fräscha lokaler i Kista.

PERSONALMAN - WIDEBAND
CELLULAR SYSTEMS

Enheten.som ingår i "Marketing & Sales &
Sweden Projects" inom Z-divisionen har ett 70-tal
anställda och arbetar i huvudsak med produktion
och installation av radio, transmission och switching.
Till den nya organisationen söker vi dels en ansvarig för hela produktionsenheten, dels ansvariga
för fyra verksamhetsgrenar inom produktionsenheten: - Installation i shelters, - Tillverkning av kablage
för radiobasstationer, - Tillverkning av kablage och
enheter för DRA 1900, - Tillverkning för försvaret
I arbetsupgifterna ingår att som ansvarig för resp
enhet leda, planera och budgetera för verksamheten samt att tillsammans med andra enheter bredda
kundunderlaget.
Du som söker bör ha mångårig erfarenhet av resp
verksamhetsområde inkl personalledning. Ett stort
intresse för människor och moderna arbetsmetoder
år ett måste.
Kontakta: Per Berg, 08-764 09 53, EBCPSBE eller
Kurt Trogen, 08-764 08 11, EBCKUTR, personalavd
Ericsson Radio Systems AB, Nynäshamnsfabriken

ARBETSLEDARE

Ericsson Radio Systems AB, Kista

för montering/provning av kretskort

Kontakta: Per Johansson, marknadschef, t f n
08-757 5066 eller Bitte Rutberg, personalchef, t f n
08-7574712. Din ansökan märkt "Stdk-P" skickar Du
till: Bitte Rutberg (intern adress KI/EKE/PC) Ericsson
Electronic Distribution AB 164 81 KISTA-STOCKHOLM
Ericsson Components AB, Energy Systems Division,
Kungens Kurva

MARKNADSFÖRARE/SUPPORT TILL
CUSTOMER SERVICE
• Till vår nya enhet Customer Service söker vi en
person som ska kunna analysera kundbehov, utveckla kundanpassade lösningar samt delta i förhandlingar når det gäller olika typer av kundservice,
t ex kundutbildning, installationer, drift och underhåll av energisystem. I arbetsuppgifterna ingår såväl
kundpresentationer som att upprätta offerter.
Arbetet sker i nära samarbete med vår försäljningsenhet.
Vi söker dig som har kund- och marknadserfarenhet där avtal och förhandlingar har varit en del i det
vardagliga arbetet. Du är analytisk, utåtriktad och
har lätt för att upprätta och bibehålla kundkontakter. Du måste vara beredd på resor över hela världen. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Kontakta Stig Malmberg, tfn 08-721 7076, memo
EKA.EKASTMA. eller Torbjörn Hall, t f n 08-721 6114,
memo EKA.EKATHOL. Skriftlig ansökan skickas till
Anette Spångberg. KK/EKA/K/P.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTLEDARE
TILL DIREKTMARKNADER

• Inom vår region finns ett antal krävande direktmarknader. Vi behöver projektledare som kan följa
med kunden från första kontakten till komersiella
Cellular Systems - American Standards is one of the
förhandlingar och tills det att systemet är instalerat
fastest growing business units within Ericsson Radio och klart. Kundprojektledning kräver stor självstänSystems. We are expanding rapidly and many chaldighet och stor drivkraft.
lenges await us.
Framför allt söker vi personer med gedigen bakWithin the Technical Sales Support Unit we sup- grund från projektledning inom Ericsson, gärna
port the Sales and Marketing departments. Local
AXE. Självklart behärskar du engelska. Vi arbetar
Companies and Field Support Staff with product doenligt Core Three konceptet dvs mycket team arbecumentation of the CMS 8800 Product Line. All thete och mycket tvärkontakter och det finns stora utse documents are collected in the Marketing
vecklingsmöjligheter. Ring ditt livs äventyr kan börManual. To further improve our service we are now
ja imorgon!
looking for
Kontakten Hans Ohlander LP/FOC 7572365 Liljana
Sundberg LPH 7572459. Din ansökan skickar du till:
TECHNICAL
KI/ERA/LPH Liljana Sundberg senast 960331.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
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BR/TR är en nystartad enhet med ansvar för utveckling av generisk Wideband BSS arkitektur och produkter. Enheten omfattar initialt cirka 100 personer
i Kista och Nacka Strand och kommer successivt att
byggas ut och omfatta utveckling inom områdena
system, radio och switching.
•

Till denna enhet söker vi en personalman.
Du kommer att arbeta med personalfrågor konsultativt gentemot enhetens chefer. Arbetsområdet
kommer att omfatta hela bredden inom personalfrågor - allt ifrån rekrytering till utvecklingsarbete
inom HR-området. Din arbetsplats kommer på sikt
att vara förlagd i sydvästra Stockholm.
Vi ser gärna att Du har några års erfarenhet av
personalarbete. I botten har Du högskoleutbildning
från P-linjen eller motsvarande.
Då enheten befinner sig under uppbyggnad kan
vi lova stimulerande uppgifter med stort utrymme
för egna initiativ och id er. I ett initialt skede kan vi
även diskutera en deltidstjänst.

Nynäshamnsfabriken har genomgått en stor förändring frän tillverkning av telekommunikationsutrustning till tillverkning av radiokommunikationsprodukter.
• Vi expanderar i snabb takt och behöver nu förstärkning med ytterligare två Arbetsledare.
Du ska leda och fördela arbetet inom ett arbetsledarområde för montering/provning. Arbetsledarområdet innefattar montering av elektronikkomponenter och provning av färdig enhet
Du bör ha minst 4-årig teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande samt god kännedom av
montering/provning.
Meriterande år om Du har arbetat med montering/provning samt har erfarenhet av arbetsledning.
Kontakta: Christer Johansson, tel 08-520 63010.
Memoid: ERACRJO eller Ann-Britt Berg, personal,
tel 08-520 630340, Memoid: ETXABGA. Din ansökan
vill vi ha till NY/ETX/X/NAR senast 96-03-13.
Ericsson Components AB, Hybridmontering, Kista

Kontakta: Karin En berg, 764 17 86, memoid ERAKEG Rolf Ranvert, 757 05 62, memoid ERARR
Ansökan sänder Du till: Rolf Ranvert BR/TRC

•TFiTP m m rrn nTfrmrEricsson Components AB, Energy Systems,
Kungens Kurva

PRODUKTCHEF STRÖMFÖRSÖRJNINGSYSTEM
• Power Systems utvecklar och säljer kompletta
strömförsörjningsys- tern för både mobil och publik
telefoni. Vi söker nu Dig som vill ta ett övergripande
ansvar för en av våra systemfamiljer. Du kommer att
ansvara för resultat framtida strategier samt styra
utveck- lingen inom Ditt område. Det kommer att
ställa höga krav på affärsmässighet och vana från
internationellt arbete.
Kontakta: Carl Karta, 08-721 6752, EKAKARA, eller
Cecilia Söderström. 08-721 6708. EKACT, personal.
Din ansökan sänder Du till KK/EKA/K/P Gudrun
Söderberg.
Ericsson Components AB, Energy Systems,
Kungens Kurva

PRODUKTCHEFERIikriktare, stativbyggsått och distribution samt databaserad kontroll och övervakning
• Power Systems utvecklar och säljer kompletta
strömförsörjnings- system för både publik och mobil
telefoni. Du kommer att ha ansvaret för Din produkts hela livscykel. Det innebär allt från kunskap
om kundens behov till in- och utfasning av produkter på marknaden.
Du kommer att lägga upp framtidens produktstrategier och styra utveckling inom Ditt område.
Kontakta: Carl Karta, 08-721 6752, EKAKARA, eller
Cecilia S öderström, 08-721 6708, EKACT, personal.
Din ansökan sänder Du till KK/EKA/K/P Gudrun
Söderberg.

iriTiTi m n nrm
Ericsson Business Networks AB,

veddesta

ANSVARIGA - PRODUKTION
• Produktionsenheten i Veddesta expanderar och
ser över sin organisation.

OPERATÖRER - KVÄLLSSKIFT
Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför hybridkretsar och motståndsnät för telekommunikationsområdet Vår verksamhet expanderar kraftigt med
ökande försäljningsvolym, nyutvecklade produkter
och nya marknadsinbrytningar.
• Vi söker Dig som vill arbeta som operatör på
kvällsskiftet med moduler. Arbetsuppgifterna omfattar allt från komponentmontering, trimning,
benmontering, benlödning och slutmätning.
Arbetet sker i grupp och gruppen tar gemensamt
ansvar för alla arbetsuppgifter.
Vi vill att Du har tre- eller fyraårig teknisk utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet av ytmonteringsarbete. Du bör vara resultsatinriktad, praktisk, noggrann, utåtriktad och har erkänt god samarbetsförmåga.
Kontakta: Stefan Lahti, tfn 08-7575021 eller
Charlotte Bräsch, personalenheten, t f n 08-7574687
för närmare upplysningar. Din ansökan märkt
"Operatör-Moduler" sänder Du med styrkt meritförteckning omgående till Ericsson Components AB,
P/PL la-Pia Emanuelsson, 164 81 Kista

GODSMOTTAGARE
• Vi söker Dig som vill arbeta som godsmottagare
i vår godsmottagning. Arbetsuppgifterna innebår
bl a lastning och lossning med truck, mottagning,
kontroll och registrering av ankommande gods, interna transporter inom Kistaanläggningen, samt vid
behov hjälpa till med kontroll av material i ankomstkontrollen. Vi vill att Du har gymnasieutbildning och några års erfarenhet av liknande arbete,
samt truckvana. Du ska ha servicekänsla och kroppskrafter att lyfta och hantera gods.
Kontakta: Mats Laurell, t f n 08-7574875 eller
Charlotte Bräsch, personalenheten, tfn 08-7574687
för närmare upplysningar. Din ansökan, märkt
"Godsmottagare-NL/KA", med meritförteckning
sänder Du omgående till Ericsson Components AB,
Attn. P/PL la-Pia Emanuelsson, 164 81 Kista
Ericsson Components AB, Energy Systems, Kista

PRODUKTIONSCHEF
Power Modules utvecklar, tillverkar och marknadsför switchade DCIDC-omvandlare i hybridteknik för
kortmontage. Vi är inne i ett expansivt skede och
behöver därför förstärka vår tillverkningsenhet i
Kista med en produktionschef.

CMS 30
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Ovanstående betyder JAPAN CHALLENGE vilket är precis vad jobb hos ERA/JM/O innebär. Den Japanska
marknaden är en av de snabbast växande mobiltelefoni-marknaderna i världen. Vi är en ung och snabbt
växande organisation med medarbetare som gillar utmaningar och att själv ta initiativ.
Svsteminaeniör. Radiobasstationer

Installationsinaeniör. Radiobasstationer

Teknisk skribent. Teknikinformatör RBS

VI söker en person med erfarenhet från
testing/installation engineering inom radiobasområdet.
Du kommer att arbeta inom enheten ORDER &
SUPPLY-CMS 30 ansvara för RBS systemarbete mot
utvecklingsprojekten samt att utveckla och
verifiera test filosofi i fältverksamheten samt vara
teknisk ansvarig för Driftsättnings- och Underhållsdokumentation.

Vi söker personer med erfarenhet frän installation
engineering inom radiobasområdet.
Du kommer att arbeta med installation
engineering,
kabelsystem
applikationer
i
förvaltning samt design av lösningar för nya
applikationer inom RBS300, 301, 310 och 320
Radiobasstationer. Du kommer även att vara
teknisk ansvarig för Installationsdokument. VI
arbetar med Microsoft Office paketet samt PRIM.

Vi söker personer med erfarenhet som teknisk
skribent och teknikinformatör inom radiobasområdet.
Du kommer att arbeta i designprojekten med
delansvar för dokementation för Radiobasstationer; Installation, Driftsättning och Underhållsmanualer. Medverkan i utveckling av nya
metoder och media.
Vi arbetar i UNIX-miljö, med SGML.
All dokumentation skrives på Engelska.

HELPDESK ansvar gentemot marknaden i driftsättningsfrägor.
Lämplig bakgrund är:
Civ. El. Gymnasie.lngenjör med några års
erfarenhet inom området.
Behärska Engelska i tal och skrift.

HELPDESK ansvar mot marknaden i Installation
enginnering frågor.
Lämplig bakgrund är:
Gymnasie el. Civ.Ingenjör med några års
erfarenhet inom området gärna erfarenhet från
fält. Behärska Engelska i tal och skrift.

Kontaktman ERA/JM/OPC Håkan Wallin,
Tel 08- 404 5631, MEMO: ERAHWAL
Ansökan till: KI/ERA/J/HS Gunilla Åsberg

Kontaktman: ERA/JM/OR Frank Sandmark,
Tel 08-757 0774, MEMO: ERAFMTS
Eller:
ERA/JM/OPC Håkan Wallin, Tel 08-404 56 31,
MEMO ERA.ERAHWAL
Ansökan till: KI/ERA/J/HS Gunilla Åsberg.

Lämplig utbildningsbakgrund är:
Teknisk Gymnasium, med erfarenhet av
teknikinformation.
Behärska Engelska i tal och skrift.
Kontaktman: ERA/JM/OR Sonny Andersson,
Tel 08-757 3695, MEMO: ERASONN.
Ansökan till: KI/ERA/J/HS Gunilla Åsberg.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
VI SÄLJER SYSTEMET FÖR VÄRLDENS STÖRSTA MOBILTELEFONSTANDARD
HÄNG MED OSS I VÅRA FORTSATTA FRAMGÅNGAR PÅ VÄRLDSMARKNADEN!
Ericssons 80.000

anställda är verksamma i mer än 100 länder. Deras samlade kompetens inom växelteknik,
gör Ericsson till ett världsledande företag inom
telekommunikation.

Cellular Systems
American Standards
NYA UTMANINGAR OCH
MÖJLIGHETER VÄNTAR!

På grund av den explosionsartade
tillväxten inom våra regioner
behöver vi ytterligare förstärka
vår Sales & Market Operations
verksamhet och söker därför:

Vår affärsenhet är den del inom
Ericsson Radio Systems som utvecklar och marknadsför
mobiltelefonisystemen D-AMPS/AMPS.
Ungefär
56% av världsmarknaden är uppbyggd på D-AMPS/AMPS
system.
Vår andel ligger på 36%, vilket
innebär att vi är marknadsledande
och för närvarande fokuseras försäljningen på digitala system som
används bl a för PCS.
Vår verksamhet finns i Sverige, men
även i övriga delar av världen, med
marknadsaktiviteter
koncentrerade
till Nord- och Sydamerika, Asien,
Afrika, Australien & Nya Zeeland
och fd
Sovjetunionen.

Area Sales Managers
Arbetet som Area Sales Manager
innebär ansvar för försäljning och
marknadsföring av våra mobiltelefonisystem D-AMPS/AMPS. Med den
explosionsartade tillväxten och ökade
konkurrensen av cellulära nät blir försäljning och marknadsföring en allt
större utmaning.
Hög kundtillfredställelse är ett nyckelord och du kommer tillsammans med
våra lokala bolag eller direkt mot
kund att arbeta för att utöka affärsbasen och bibehålla våra goda kundrelationer, vilket innebär täta kontakter och regelbundna besök hos våra

kunder och lokala bolag. Dina
arbetsuppgifter sträcker sig allt ifrån
första kundkontakt till kontraktsteckning och vidare eftermarknadsaktiviteter.
Vi lovar spännande och utmanade
uppgifter i ett ungt och dynamiskt
gäng med obegränsade utvecklingsmöjligheter.
Du är civilingenjör med några års
erfarenhet av internationell systemförsäljning. Kunskaper inom telecom
i allmänhet värdesätts naturligtvis
liksom god kännedom om Ericsson
och ERA. Goda kunskaper i engelska
förutsätts. Kunskaper i spanska,
portugisiska eller ryska är ett plus.

radio och

nätbyggnad

Är du intresserad, kontakta då:
— Europa/Mellanöstern/Centralasien/
Afrika
Eddie Åhman, tfn 08-404 22 80
— Latinamerika
Kristian Teär, tfn 08-757 24 49
— Sydostasien
Rolf Olsson, tfn 08-757 21 89
— Fjärran Östern
Martin Jonsson, tfn 08-757 35 11

Din ansökan skickar Du till:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/AH Mariana Olsson
164 80 Stockholm

ERICSSON

• Vi söker dig som vill arbeta i en tekniskt expansiv
miljö. Enhetenbestår idag av 65 medarbetare varav
ca 50 arbetar med produktion av DC/DC-omvandlare. Din uppgift blir att fungera som ledare för produktionen. Verksamheten är under uppdragning
och det innebår stort utrymme för nya friska idéer.
Du måste vara intresserad av verksamhetsutveckling
och hur team skapas och stärks. Vi värde nytänkande och kreativitet.
Den formella bakgrunden tror vi kan vara högskoleutbildning med produktionsinriktning. Erfarenhet från elektronikindutstri är en merit. Personliga egenskaper vi skulle vilja se hos dig är en positiv människosyn, resultatorientering, förmåga till
ständig förbättring samt att kunna placera in ditt
ansvarsområde i ett helthetsperspektiv.
Kontakta: Bengt Andersson, 08-404 6198, EKABEAN, eller Cecilia Söderström, 08-721 6708, EKACT,
personal. Din skriftliga ansökan sänder du senast 1/3
till KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg.

BEERI
Ericsson Telecom AB, Switching & Network
Systems Customer Services

RESOURCE MANAGEMENT
• Resource Management söker en person som år
med
och
bygger
upp
våra
Resource
Management-aktiviteter, genom att medverka i att
kartlägga vår tekniska kompetens globalt, samla
ihop och bearbeta resursbehovsprognoser samt f i n na resurser till gjorda beställningar med hjälp av ett
brett kontaktnät både externt som internt inom
Ericsson.
Vi vill ha en person som tar egna initiativ, har förmågan att blicka framåt och som är service-inriktad.
Vårt arbetsområde är globalt varför goda kunskaper i engelska år en förutsättning. Arbetet kan
innebära en del resor.
Kontakta Gun Johnson, tel 08-719 0185, memoid
ETXT.ETXUNAR, eller Gabriella Gerdin, tel 08-719
7930, memoid ETXT.ETXGAB.
Ericsson Radio Systems AB, Business Unit Japan,
Kista

DELPROJEKTLEDARE
• Vi på enheten Design, Sytem Development utvecklar mjukvara för switching funktioner och
abonnenttjänster till PDC näten i Japan.
Utvecklingen görs i en bred teknisk miljö med
AXE10 som bas. Vi driver delprojekt med små och
självständiga TEAM med stora kontaktytor och stort
eget ansvar. Basverksamheten är mjukvaruutveckling men vi deltar även aktivt i systemarbete och
provning.
Vi söker nu en delprojektledare för våra utvecklingsprojekt.
Som delprojektledare får du totalansvaret för exekveringsdelen (TG2-TG4) av utvecklingsprojektet
och ansvarar för 20-30 personers arbete. I uppgifterna ingår framtagande av projektdokumentation,
deltagande i projektmöten, egna delprojektmöten,
uppföljning osv. Till din hjälp har du en teknikadministratör på deltid. Du rapporterar direkt till enhetens linjechef samt projektledaren. Du ingår även i
linje enhetens ledningsgrupp.
Vi söker dig som antingen har en flerårig erfarenhet av mjukvaru utveckling i AXE10 och nu vill gå vidare i din utveckling ELLER dig som redan besitter
något eller några års erfarenhet av teamledning
och/eller (del)projektledning. Det är viktigt att du
har en vilja och förmåga att driva delprojekten både
tekniskt och administrativt.
Du bör ha en akademisk examen med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet av projektledning. Kunskaper i projektstyrningsmetoden
PROPS år meriterande.
Kontakta: Nicklas Sivander. tel 08-757 14 76
Torbjörn Svensson, tel 08-757 02 33 Din ansökan
skickar Du till Zorica Bodiroza KI/ERA/J/H
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEMUTVECKLING GSM,
DATACOM BEARER SERVICES
Datacom är ett av de mest expansiva områdena inom GSM I
Vi Sr en systemsektion som ansvarar för de övergripande tekniska lösningarna på CME20 nivå för
Datacom Bårartjånster i GSM. Vi studerar nya tjänster som t. ex. paket data i GSM (GPRS, General
Packet Radio Service) och en tjänst för högre hastigheters kretskopplad data trafik (HSCSD. High Speed
Circuit Switched Data). Vi tittar dels på rena datacom delar för tjänsterna men en stor del består i att
hitta lösningar för hur tjänsterna skall introduceras i
GSM arkitekturen. Vi undersöker även andra infrastruktur förbättringar som på en CME20 nivå kan
finnas för existerande kretskopplade bårartjånster
och uppkopplingar mot externa datanät.
VI driver och deltar i för och för-förstudier för
dessa tjänster och påverkar standardiseringen för
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att få igenom våra åtgärdsförslag. Vi har fokus på
utvecklingens framkant och arbetar i nära samarbete med produktledningen och andra systeittadnings enheter inom RMOG.

SYSTEMLEDARE
• Vi söker även systemledare som skall arbete i
frontlinjen. Du kommer att arbeta med att utreda
och specificera tekniska lösningar för mobila datacom bårartjånster för kretskopplat data och paketdata i GSM systemet. Både vad gäller transmissionstjänster inom GSM och kopplingar mot externa datacomnåt.
Allänna kvalifikationer: Du är civilingenjör eller
har motsvarande kompetens med erfarenheter av
systemutveckling. Vi värdesätter kompetens inom
något eller några av områdena mobiltelefoni (t.ex
GSM, AMPS, NMT). mobil datacom (t.ex. Mobitex),
allmän telecom (AXE10), paketväxlar (t ex. Eripax,
Cisco, 3Com) och datacom protokoll (t.ex. TCP/IP,
ATM och X.25). Du kan antingen komma från datacom eller telecom/mobil- system sidan. Du är intresserad av att lära dig båda delarna för att kunna bidra till att ta fram slagkraftiga lösningar. Vi ger dig
en utbildning på de delar som du behöver, dels genom "on the job training" och dels genom riktade
kurser.

TEKNISK PROJEKTLEDARE
GPRS
• Vi söker en teknisk projektledare för att driva
förstudien av hur paket data skall införas i GSM systemet. Vi har drivit en studie på nätnivå och skall nu
gå vidare med en mer detaljerad studie. Runt 25
personer skall deltaga i studien från olika delar av
organisationen. Du måste snabbt kunna sätta dig in
i området för att tekniskt kunna driva projektet. Ju
mer av de allmänna kvalifikationerna nedan du
uppfyller desto bättre. Du skall ha erfarenhet som
projektledare. Gärna från förstudier. Du skall vara
självständig, drivande och resurtatinriktad.
Kontakta: Sven Åkesson tel. 08-757 1327 Memo
ERA.ERASVAK, Kjell-Gunnar Königsson tel. 08-404
7946 Memo ERA.ERAKON. Ansökan med meritförteckning skickas till: Ericsson Radio Systems AB, 164
80 STOCKHOLM lntemt:KI/ERA/LK/HS Mia Hjertn,
eller Fax 08-404 78 40
Ericsson Microwave Systems AB, Kista
Försvarskommunikation

PROJEKTLEDARE TAKTISK
RADIOLÄNK
• Vi söker en projektledare till vår radiolänkutveckling. Vidareutvecklingen av vår radiolänk sker i
regel inom olika projekt med klart definierade mål.
Vårt mest närliggande projekt innebär en större
kundanpassning till utländsk kund. Dessutom ingår
åtagandet att överföra tekniskt kunnande så att tillverkning kan ske lokalt i kundlandet.
Som projektledare har de helhetsansvar d v s att
utifrån kund- specifikation genomföra kundanpassning genom teknikutveckling tillleverans av färdig
produkt samt att definiera och leverera produktionsutrustning och "know how". Du ansvarar förstås också för ekonomi, tidplanering och kvalitet.
Du bör vara civilingenjör och du måste ha tidigare erfarenhet frånledanden befattning helst från
projektledning. Du måste ha ett utåtriktat sätt och
ha god förmåga att leda och motivera med- arbetarna. Arbetet innebär en hel del kundkontakter
varför du måste kunna uttrycka dig väl på engelska,
både i tal och skrift.
Kontakta: Rolf Ahlin, tel 08-757 09 92. Ansökan
skickas till: KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
LM Ericsson Fastigheter AB - Förvaltning Norr,
Kista

PROJEKTLEDARE
• Dina arbetsuppgifter blir att ansvara för ombyggnadsprojekt i våra fastigheter i norra
Stor-Stockholm. Du kommer att ha täta kontakter
med kunder, konsulter, myndigheter o entreprenörer. Som regel kommer Du in i projekten redan på
idéstadiet. Du skall sedan ansvara för genomförandet och styra de resurser som ingår i byggprocessen.
Du har tekn gymn utb med flera års erfarenhet
som byggprojektledare.
Erfarenhet av installation är en merit. Kunskaper
i Word och Excel erfordras.
Du är flexibel, positiv och har en kundorienterad
läggning samt är målinriktad och drivande.
Kontakta: Leif Arvered, tel 08-757 56 66.
Ericsson Telecom AB, Basic Technology, Kungens
Kurva

PROJEKTLEDARE
- BARARUTVECKLING
• 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 tunnf ilmsbärare, så att vi kan

utnyttja de nya komponentteknologier som blir tillgängliga.
Vi arbetar i projekt tillsammans med specialister
inom företaget samt med externa företag.
Vi söker Dig som är civilingenjör, gärna med materialbakgrund (fysik, kemi, maskin). Du trivs med
att arbeta i en id'skapande verksamhet med stor
teknisk framförhållning och har lätt för att samarbeta med andra människor. Du är en utåtriktad person och har god förmåga att uttrycka dig i tal och
skrift.
Kontakta: Tommy Öhman 08/719 30 32 MEMO:
ETXS.ETXTOOE

dividual. We will support you to gain experiences by
undertaking the appropriate courses, e.g. AM,
HLPIex, Change Management
Qualifications wanted: -knowledge of development in AXE 10 according to the waterfall model
-basic knowledge of incremental development or
AM technology including HLPIex -able to work towards defined goals with little direction -willingness
to learn, flexibility and positive attitude
Contact Hans Norelius, Ph:+46 8 719 1697.
Memo:ETXT.ETXHAGN; Karl-Johan Brinck, Ph:+46 8
719 3603, Memo:ETXT.ETXBRKA or Susanne
Norström. H.R. Ph:+46 8 719 0659, Memo:ETXT.ETXSUNO

Ericsson Business Networks AB

TOTALPROJEKTLEDARE OCH ASSISTERANDE PROJEKTLEDARE
• Till enheten för Network servers söker vi projektledare som skall driva utvecklingsprojekt inom områdena Mobilitet och Multimediaservers. Vi söker
även assisterande projektledare som kan växa in i
rollen som Totalprojektledare.
Din uppgift blir att driva multifunktionella utvecklingsprojekt som innefattar teknik, marknadsintroduktion, service, produktion och logistik. I Ditt
ansvar ingår att utveckla mål och tidplaner samt att
beställa resurser. Du koordinerar och följer upp aktiviteter samt identifierar och placerar frågor. Du rapporterar och kommunicerar inom och utom projektet och du bygger ett Team för att genomföra projektet. Vidare kommer du att arbeta aktivt med att
vidareutveckla vår projektmodell, baserad på
PROPS. Du arbetar under enhetschefen och rapporterar till projektets styrgrupp.
Du har akademisk examen inom teknik, marknadsföring eller motsvarande samt har god förståelse för utvecklingsarbete, från id' till produktion och
marknadsföring. Som totalprojektledare har du några års erfarenhet av projektledning och/eller linjechefserfarenhet. Vi förutsätter att du är genuint intresserad av ledarskap och har förmåga att entusiasmera starka och kompetenta medarbetare.
Kontakta: Karina Ekman, Totalprojektledare
Mobilitet tel 08-4220162, EBCKAEK eller Thomas
Näsström, Enhetschef
Network Servers,
tel
08-4223232, EBCTNM. Ansökan sänds snarast dock
senast 4 mars till Lotta Börjesson (EBCLOTA),
Ericsson Business Networks AB, Business Communications Division, 131 89 Stockhsolm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJECT MANAGERS FOR
OPERATIONAL DEVELOPMENT
• To survive in todays fierce competition, state
-of-the-art products do not suffice. Customer
Satisfaction has to be increased by having
world-class processes. Therefore we have to make
significant improvements in our operation to retain
as market leader.
To improve methods and processes in different
areas, such as time t o customer and time t o market
as well as for management and support processes,
we need senior project managers for our strategic
improvement projects.
The successful candidates have a track-record in
different areas and/or different companies within
the Ericsson Group. Experience of personnel responsibility is required, as well as good knowledge of the
English language.
If you are focused and task oriented, interested in
creative work, let us hear from you I
Contact person: Jan Hansson, phone 08-75 71187,
MEMOid: ERA.ERAHJO or Magnus Holmgren, phone 08-75 75709. Application t o : KI/ERA/LHS, Jaana
Norén, Human Resources.
Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems, AXE Provisioning Local Design
Centre - ISDN. CTM Services

INCREMENTAL DEVELOPMENT SUPPORT PERSON ISDN SERVICES IN THE
FMp4.1 PROJECT
• We are currently establishing incremental development for three development teams in the IUS
part of the FMp4.1 project. The three teams are
-Abbreviated dialling/Fixed destination call -Equal
access -IUS Test t o o l . All our development is done by
working with the latest AM technology including
HLPIex. In coming projects our plan is t o use incremental development t o a greater extent.
We are now looking for one person which can assist
-the project manager for IUS Design
-the project manager for IUS Test
-the three development teams in applying incremental development technique.
This position would be suitable t o a newer or experienced employee w i t h an open mind willing to
explore possibilities and get them to work in an established organisation.
The scope of the position and the opportunities it
opens will depend on the calibre and drive of the in-

Ericsson Radio Access AB, Kista

ENHETSCHEF
VERIFIERINGSENHETEN - RBS
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 transmissionssystem för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi är
idag cirka 1100 anställda.
• Vi söker en enhetschef för verifieringsenheten
om cirka 25 personer. Enheten verifierar basstationer för NMT och TACS. För TACS ansvarar vi för funktionstest av hela delsystem MBS, dvs ett antal plexblock i MSCn ingår. Enheten arbetar med såväl
funktions- som prestandaverifiering, inkluderande
miljö och EMC krav.
Du är civilingenjör eller mellaningenjör. Du har
erfarenhet av utveckling av basstationer för mobiltelefonsystem och kan göra verifiering. Vi vill helst
att du har erfarenhet av ledningsjobb i projekt eller
linjeroll. Radio och/eller AXE-kunnande värdesätts.
Du har förmåga att entusiasmera och motivera
medarbetare, du har helhetssyn och år målinriktad.
Kontakta: Fredrika Olsson, tel 08-757 2136, Eric
Sandberg, tel 08-757 1730 eller Anna-Greta
Eriksson, personal, tel 08-404 5369. Ansökan skickas
till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren, Box 11,164 93 STOCKHOLM.

KONSTRUKTÖR - PROTOTYPER TILL
ANP
• Du kommer att sköta prototypframtagning i
samarbete med ansvariga konstruktörer, vilket innefattar allt från materialanskaffning, tillverkning,
PC CAD av testkort till enklare test av framtagna
prototyper. Viss RF konstruktion förekommer också.
Du är gymnasieingenjör eller har motsvarande
kompetens genom praktisk erfarenhet. Du måste ha
goda kunskaper i engelska eftersom vi har engelsktalande konstruktörer på enheten. Du har erfarenhet av lödning, kabeltillverkning, schemalåsning, PC
samt RF-test
Du är läraktig, driftig, noggrann och har lätt för
att samarbeta.
Kontakta: Bo Berglund, tel 08-404 6919 eller Anky
Planstedt personal tel 08-757 1575. Ansökan skickas
till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM.

MEKANIKKONSTRUKTÖR TILL ANP
• Utifrån kravspecifikationer gör du mekanikkonstruktioner för våra applikationer med hänsyn tagen till produktionsmetoder, EMC kylning, etc.
Du är gymnasie- eller civilingenjör. Du har praktisk erfarenhet av mekanisk konstruktion såväl för
inomhus- som utomhusapplikationer. Du har erfarenhet av UniGraphics v. 10
Du har stort tekniskt intresse, år ordningsam och
drivande.
Kontakta: Ulf Neuman, tel 08-404 6519 eller Anky
Planstedt personal tel 08-757 1575. Ansökan skickas
till: Ericsson Radio Access AB. KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM.

ENHETSCHEF TILL ENHETEN FÖR PROGRAMVARUUTVECKLING- RBS
• Vi söker en enhetschef för programvarukonstruktion. Enheten består av cirka 25 personer.
Enheten utvecklar och verifierar programvara ingående i basstationer för NMT och TACS. För TACS ansvarar vi för utveckling av hela delsystem MBS, dvs
ett antal plexblock i MSCn ingår. Enheten arbetar
med såväl metodutveckling som utveckling av verktyg och miljö för programvaruutveckling.
Du år civilingenjör eller mellaningenjör. Du har
erfarenhet av utveckling av basstationer för mobiltelefonsystem och kan realtidssystem. Vi vill helst
att du har erfarenhet av ledningsjobb i projekt eller
linjeroll. Radio och/eller AXE-kunnande vårdesätts.
Du har förmåga att entusiasmera och motivera
dina medarbetare, du har helhetssyn och år målinriktad.

Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications

LEADERS IN TELECOM MANAGEMENT
Modern operations and business support systems are key success factors, critical to Our collaboration with Ericsson and Hewlett-Packard, including their activities
in over 110 countries, enables us to supply our customers with local sales, service
any telecom operator who wants to profit in today's market.
and
support, almost anywhere in the world.
At Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications, we succeed by providing telecom
operators a competitive edge by cutting their operating costs, improving their quality-Combined and enhanced strengths — this is the added-value that we, the more than
550 people of Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications in Mölndal and
of-services and helping them to realize new revenue opportunities.
Our installed base of 230 operations (TMOS) and business support systems in more Stockholm, Sweden and Grenoble, France, will always extend to our customers.
than 40 countries, worldwide, leads the industry. And we are expanding this lead.

R&D and Services
You will work in one of the hot spots, a focal point of the computer and telecommunications industries, applying state-of-the-art technologies such as
TINA-C, CORBA and ODBMS into products for the rapidly growing
operations support and business support systems areas. We develop software
primarily in a UNIX and C+ + environment. Your previous experience in
software development, supply & support andlor from working specifically
with applications development for telecom!datacom network
management
systems or billing and customer care systems would be a plus.

System Designers & Operational
Product Managers
You will work with either, or both, operational product management and systems
management. You will break down the
basic requirements from customers and
product managers into detailed requirements and systems design solutions to
guide our software designers. You will
keep development plans up-to-date,
coordinate pre-studies and investigations.
You will also work to identify new products and new technologies for our product
portfolio.
Your background should include complex
systems product development experience,
preferably of UNIX based or telecommunications related systems. You should
be familiar with systems development,
including the mixing of internal designs
and third-party products. You 'see the big
picture' and are an energetic motivator.
Your ability to communicate well and
convince others will be an invaluable asset.
Good social skills are important as you
must meet and mix with external suppliers. You should have a Master's degree
in engineering or its equivalent.
Mark your application: EHPT/SE

Software Designers
As one of our Software Designers, you
will work with the development and maintenance of telecommunications management systems. You will participate in all
phases of product development, from
needs analysis to field tests and feedback.
You will work in a UNIX environment
using object orientation, relational databases and Graphical User Interfaces (GUI).
Your background should include experience
in software design, preferably in an open
system environment. Any additional experience with GUI development tools would
be an asset. A background in data communications operations and/or telecommunications network operations is also most
welcome. You hold a university degree
in computer science or an equivalent technical education.
Mark your application: EHPT/SD

Test Engineers
You will work at the cutting edge of Open
Systems, in UNIX and with state-of-theart testing tools. We need Test Engineers
for functional and system testing. These
challenging assignments include: test project management & planning, test analysis
and design, performance investigations
and test automation.

You must have a genuine interest in software quality and testing. Any previous
experience in telecommunications network
operation or support would be useful. You
should have at least a Bachelor s degree in
engineering; a Master's degree would be
preferable.
Mark your application: EHPT/TE

Design Support Engineers
We are strengthening our Design Centers
with Systems Administrators, a Methods
Responsible Coordinator and a Quality &
Test Coordinator. Systems Administrators
are responsible for providing well-working
environments for development and testing—
you will work with both UNIX systems
and PC networks. As our Methods Responsible Coordinator, you will develop
technical administrative procedures and
methods, such as product and information
structures and release handling. As a
Quality Coordinator your primary duty is
to control development processes together
with project managers. You will write
quality plans and see that they are followed
through. Previous experience working in
similar positions would naturally be an
advantage. All three positions require that
you are service-minded and have solid,
well-developed communication skills.
For these positions you should have a
Bachelor's degree in engineering or an
equivalent technical education.
Mark your application: EHPTISA, MRC,
or QTC

Customer Project Managers
You will work closely with our customers
helping them to identify, define and articulate their needs. You will guide the
development, provisioning and implementation of appropriate solutions. You will
work closely with business consultants,
sales and technical teams, as well as with
external partners. You have already proven
yourself an adept project leader and have
a business/results orientation with solid
organizational skills. Since you must
understand the technical issues well, we
anticipate you have an engineering background with experience in data systems—
perhaps having worked previously with a
systems integrator or a telecom operator.
Your prior experience working with relational databases, network installations,
software development in a Unix environment or leadership of technical project
implementation would be looked upon
favorably.
Mark your application: EHPT/CPM

Sales, Marketing and Product Management
These positions require a combination of technical experience, business and
marketing competence, and a firm requirement for fluency in English. Knowledge of French, German or Spanish would be an additional
advantage.
Negotiation and communication skills are a must. In all these positions, it is
desirable if you have had experience working with a telecom operator in the
area of network management. Also any experience working with billing and
customer care systems would be a plus. Your international contacts and
willingness to travel when necessary will naturally be important to your work.

Senior Product Managers
You will have full responsibility for one of
our products, handling tasks ranging from
product life-cycle profitability to opportunity tracking. Alternatively, you could
be responsible for an activity area within
product management (e.g. product requirement definition or product marketing).
You will actively follow your products
global market development and should be
prepared to travel often—forming strategic
alliances, meeting telecom operators and
your customers.
You have worked with a telecom operator
or in the computer industry and are well
familiar with the methods, tools and processes within one of the following areas:
network surveillance, network configuration, telecom service activation, service
assurance, billing and customer care. You
are a results oriented, competent team player.
You know and appreciate working in an
active, dynamic environment. You are a confident, self-motivated individual who can
seize an opportunity and accept a challenge.
Solid communication skills are a must.
Mark your application: EHPT/PM

with education in engineering, computer
science, economics, business administration or another appropriate discipline.
Mark your application: EHPT/SM

Technical Writers
You are an organized, technically competent individual with a gift for turning
complicated matters and materials into
clear, concise, easily understood written
documentation appropriate for end-users.
You should have an engineering, computer
science or other appropriate background
with experience working in a technical
team. If you have worked with telecommunications systems or software design
and documentation, that is naturally a plus.
Mark your application: EHPT/TW

IF you would like to be considered for
positions at Ericsson Hewlett-Packard
Telecommunications other than those
advertised today, then please send us
your application - mark it 'EHPT/D'.
All positions advertised today are
located in either Mölndal or Stockholm.
For further information please contact:

Channel and Account Managers
As a Channel or Account Manager you
will drive and develop a long-term partnership covering a full product range. You
will build personal relations, synchronize
business strategies and assure an open and
effective line of communication. You will
be a key person in establishing customer
satisfaction and commercial win-win
agreements. Your previous executive level
management experience, preferably in an
international context within the telecommunications or computer industry, is
required. Well-developed and proven
negotiating skills will be put to good use.
A thorough and intimate understanding
of either Ericsson or Hewlett-Packard is
highly desirable.
Mark your application: EHPTICAM

Sales Managers
You will have responsibility for a defined
geographical area including local pricing
authority, proposal formation and submission, order rescue, marketing planning,
marketing support activities and business
coordination.
You need to be business and results oriented,
well-organized and fluent in the appropriate
languages, including Swedish and English.
Previous international marketing, telecommunications and/or computer industry
experience is highly desirable. You should
have a proven track record in business,

In Stockholm:
Inger Agdahl, tfn 08-719 47 61
In Mölndal:
Kjerstin Ljungqvist, tfn 031-67 26 06
Properly marked applications, in Swedish
or English, must be received not later
than March 15, 1996 by:
Ericsson Hewlett-Packard
Telecommunications AB
Human Resources Department
VK/EHS/FP
S-l26 25 Stockholm
Sweden

Ericsson Hewlett-Packard
Telecommunications AB
Human Resources Department
MG7EHS/FP
Box 333
S-421 24 Mölndal
Sweden

ERICSSON
HEWLETT
PACKARD

Kontakta: Christian Stuart, tel 08-404 2315, Eric
Sandberg, tel 08-757 1730 eller Anna-Greta
Eriksson, personal, tel 08-404 5369. Ansökan skickas
till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren, Box 11,16493 STOCKHOLM.

KONSTRUKTÖR - PROTOTYPER TILL
ANP
• Du kommer att sköta prototypframtagning i
samarbete med ansvariga konstruktörer, vilket innefattar allt från materialanskaffning, tillverkning,
PC CAD av testkort till enklare test av framtagna
prototyper. Viss RF konstruktion förekommer också.
Du är gymnasieingenjör eller har motsvarande
kompetens genom praktisk erfarenhet. Du måste ha
goda kunskaper i engelska eftersom vi har engelsktalande konstruktörer på enheten. Du har erfarenhet av lödning, kabeltillverkning, schemaläsning, PC
samt RF-test.
Du är läraktig, driftig, noggrann och har lätt för
att samarbeta.

fonsystem. Det är bra om du arbetat med installation av soft-ware (programmering C++).
Kontakta: Joakim Walz, tel 404 2845 eller Anky
Planstedt personal tel 08-757 1575. Ansökan skickas
till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM.

INSTALLATIONSTEKNIKER TILL
TRANSMISSIONSENHETEN
• Du skall installera, testa och driftsätta DXX. vilket innebär att du arbetar med såväl HW som SW.
Du måste vara beredd att självständigt arbeta utomlands under perioder om 4 till 6 månader. I förlängningen kommer du också att arbeta som projektledare på plats och vara RSAs förlänga arm.
Du har minst gått fyraårigt tekniskt gymnasium.
Du talar engelska och gärna ytterligare ett språk
samt har körkort. Du är van vid att använda PC och
det år en fördel om du arbetat med testning/installation inom Ericsson.

Kontakta: Bo Berglund, tel 08-404 6919 eller Anky
Planstedt personal tel 08-757 1575. Ansökan skickas
till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren, Box 11,164 93 STOCKHOLM.

Kontakta: Ulf Sundström, tel 404 2847 eller Anky
Planstedt personal tel 08-757 1575. Ansökan skickas
till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM.

Ericsson Radio Systems AB

Ericsson Radio Systems AB, Linköp

SIGNALBEHANDLARE - GSM

TEKNISKT PRODUKTSTÖD

• Vill du ha ett spännande och tekniskt utmanande arbete ? Vi år tjugo personer inom enheten. Vårt
mål för verksamheten är att införa nya funktioner i
GSM, DCS och PCS basstationer och att bidra till att
göra produkterna båttre, mindre o billigare. Detta
åstadkommer vi genom att optimera befintliga algoritmer, utveckla nya algoritmer och implementera dessa i signalprocessorer
Vi är dels inblandade i större utvecklingsprojekt
dels driver vi egna teknikframförhållningsprojekt.
Då området är komplext och vi arbetar mot tidplaner lägger vi stor vikt vid att du tyckerom att lösa
problem tillsammans med andra medarbetare. Du
får hos oss stora möjligheter att snabbt komma in i
jobbet med hjälp och stöd av våra erfarna konstruktörer.
Du måste kunna kommunicera i tal och skrift på
svenska och engelska.

ZDIJ arbetar med delsystemet MRS (Mobile Radio
Subsystem), som ingår i det japanska mobiltelefonisystemet CMS30.
• Till våra löpande utvecklingsprojekt söker vi Dig
som skall arbeta med:
- Signalkoordinering - SIGMA - Databashantering
för UPSIM - SWAXE
För dessa arbetsuppgifter krävs att Du har en tekniskutbildning. Du bör vara både noggrann och uthållig och tycka om att arbeta såvål självständigt
som tillsammans med andra.

Kontakta: Johan Backman tel 08-764 1774 och P-O
Eriksson tel 08-757 3594. Ansökan skickas till:
Ericsson Radio Systems AB, Ingegård Pettersson (internadress ERA/LRH). 164 80 Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB

SPECIALIST
- GSM SIGNALBEHANDLING
Vi år en enhet som jobbar med implementering, simulering och konstruktion av signalbehandlingsalgoritmer för GSM, DCS och KS basstationer, bl a talkodning, kanalkodning, utjämnare och protokollhantering.
• Som specialist hos oss deltar du i projekt som
tekniskt sak- kunnig inom ditt kompetensområde.
Det blir ditt ansvar att knyta kontakter för informtionsinhämtning och sprida kunskap kring ditt område inom enheten och företaget. Du deltar i fora
för teknikframförhållning och är den som har ansvaret för teknik- framförhållningen.
Andra för oss viktiga arbetsuppgifter blir att initiera och handleda examensarbeten, driva och bevaka patentfrågor, utarbeta förbättringsförslag, genomdriva dessa och följa upp resultatet.
Vi tror att du har 5 års eller längre erfarenhet inom området.
Det är viktigt att du har förståelse för betydelsen
av kopplingen mellan teoretiska modeller och genomförbarhet i lönsamma produkter.
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Kontakta: Åsa Lindgren, tel 013-284844. Ansökan
skickar Du till Ulla-Britt Johansson, LM/ERA/Z/MH,
memo: eraulon. Märk Din ansökan med ref nr 9627.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

DOKUMENTATÖR
- KOMPONENTTEKNIK
• Enheten har en stödjande funktion gentemot
konstruktionsenheterna inom BR beträffande val av
komponenter som skall användas i våra produkter.
Du skall dokumentera de konstruktionselement/
komponenter som används i våra produkter. Du
kommer att upprätta och uppdatera dokument i
datormiljö tillsammans med komponentspecialister.
Programvaran heter Interleaf och år ett kombinerat
ordbehandlings- och ritprogram. I tjänsten ingår
även inmatning och uppdatering av komponentdata i våra databaser.
Det år en fördel om Du har erfarenhet av terminal- eller rftarbete. Vi förutsätter att Du år ansvarsfull, samarbetsvillig och har bra ordningssinne. Du
bör tycka om att arbeta i en stimulerande men
ibland stressig miljö.
Kontakta: Raymond Hedlund, tel: 08-757 0711.
Ansökan skickas till: KI/ERA/AH Asa Nordberg
Ericsson Radio Systems AB, Linköping

CONFIGURATION MANAGER

• Inom avdelning ZD/J finns ett projektkontor
med ansvar för projektledning och kvalitetskoordinering inom utvecklingsprojekt för CMS30.
Avdelningen ansvarar för ett delsystem MRS
(Mobile Radio Subsystem) som ingår i MSCn och är
byggt på AXE 10 teknikplattform.
Vi söker nu en configuration manager som skall
Kontakta: Johan Backman tel 08-764 1774 och P-O
arbeta i projektledningsteam med CM-frågor. Då
CM är en ny verksamhet inom projekten hos oss så
Eriksson tel 08-757 3594. Ansökan skickas till:
får Du möjligheten att bygga upp detta från grunEricsson Radio Systems AB, Ingegärd Pettersson (inden.
ternadress ERA/LRH), 164 80 Stockholm.
Arbetet innebär bl a att ta fram CM-planer för
Ericsson Radio Access AB, Kista
projektets olika faser, t a fram en korsreferenslista
för kravspårning/kravändringar. Du kommer att
samarbeta med CM-ansvarig i linjen, kvalitetskoorSYSTEMINGENJÖR TILL
dinatorer i projekten samt övriga i projektledningsTRANSMISSIONSENHETEN
teamet
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
Du måste ha god samarbetsförmåga men ändå
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verkha förmågan att arbeta självständigt Du bör också
samma inom radioaccess system för trådlös telefoni, vara utåtriktad, initiativrik och envis.Du bör ha erfarenhet från arbete i projektledningteam. Arbete
basstationer, antennåra produkter och transmismed CM-frågor är meriterande.
sions-system för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi är
idag cirka 1100 anställda.
Kontakta: Ingrid Sunden-Falk, tel 013-284860.
Ansökan skickar Du till Ulla-Britt Johansson,
• Du skall arbeta som systemingenjör inom custoLM/ERA/Z/MH, memo: eraulon. Märk Din ansökan
mer support för Cellular Transmission Systems vilket
med ref nr 9622.
innebär installation, kundsupport, utbildning och
marknadsföring av produktutvecklingar. Arbetet inEricsson Radio Systems AB, Kista
nebär också support hos kund under kortare eller
längre perioder.
TEKNIKER
Du är gymnasieingenjör, teleteknisk linje. Du har
- KVALITETSREVISIONER
under 2-3 år arbetat inom telekommunikation. Du
har praktisk erfarenhet av att arbeta med datorer,
• Vi söker en person som vill deltaga i arbetet med
databashantering (SQL, OS/2, Unix) och mobilteleQuality Audits på installerade radiobasstations siter

för mobiltelefoni. LZ/V har ansvaret för dessa Audits
som genomförs utomlands i RMOG's kundprojekt
och innefattar NMT, GSM och TACS näten. Dina arbetsuppgifter blir att självständigt genomföra mätningar, notera brister, föreslå och diskutera åtgärder med ansvariga.
Du bör vara gymnasieingenjör med erfarenhet av
implementering av radiobasstationer eller med likvärdig bakgrund. Du är van att arbeta självständigt
har drivkraft och är inte rädd för att ta egna initiativ. Du har god samarbets-förmåga och är duktig på
att kommunicera såväl muntligt som skriftligt. Goda
kunskaper i engelska är ett krav.

rusidan, allra helst mycket goda kunskaper inom
PLEX.
Du är analytisk samt har förmåga att bryta ned
stora system i små hanterbara delsystem.
Kontakta: Christian Stuart, tel 08-404 23 16 eller
Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 5369.
Ansökan skickas till: Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren, Box 11. 164 93
STOCKHOLM.

KONSTRUKTÖR
SIGNALBEHANDLING - RBS

• Du kommer att vara med och bygga upp vårt signalbehandlingsteam. I detta team kommer du att
medverka till att bygga upp kompetens för systemkunskap, implementation, simulering och testning
inom signalbehandlingsområdet.
Ericsson Radio Access AB, Kista
Du är civilingenjör D, E eller F med inriktning på
signalbehandling realiserad av programvara. Du har
SYSTEMVERIFIERARE NMT
erfarenhet av signalbehandlingskonstruktion eller
TILL RBS
avancerad mätteknik kombinerad med mjukvaruEricsson Radio Access AB, har en välkänd och bred konstruktion. Vi ser gärna att du har erfarenhet av
konstruktion av digital hårdvara. Ett krav är att du
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni, har erfarenhet från signalbehandlingsprocessen.
basstationer, antennära produkter och transmisDu har god samarbetsförmåga samt är analytisk
sions-system för analoga och digitala nätverk.
till din läggning.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi år
idag cirka 1100 anställda.
Kontakta: Christian Stuart, tel 08-404 2316 eller
Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 5369.
• Vill du ha fördelarna av att tillhöra en stor konAnsökan skickas till: Ericsson Radio Access AB,
cern men ändå jobba i ett litet företag? Då skall du
KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren, Box 11, 164 93
titta närmare på RSA. Här på RBS-enheten söker vi
STOCKHOLM.
Verifieringsingenjörer. Vi ansvarar för verifiering av
basstationer för NMT och TACS under utvecklingsfasen. Nu behöver vi dig som vill jobba med systemve2 ST REALTIDSrifiering av våra basstationer för NMT. Ditt arbete
KONSTRUKTÖRER - RBS
kommer innefatta allt från specning av testfallen
utifrån systemkraven till att utföra själva testning• Du kommer att arbeta med design, specifikaen. Du kommer att jobba i en testmiljö där vi försötion, implementation och test av realtidsprogramker automatisera så mycket som möjligt. Eftersom
vara för kundapplikationsprojekt inom TACS och
NMT år ett väl specat system testar vi idag våra basNMT. Om det visar sig att du har dom råtta egenskastationer med ett testsystem, CE1050 som simulerar
perna, så kan även objektledning komma ifråga.
radiogränssnittet och till vissa delar även gränssnitVi vill att du är civilingenjör med telekommunikatet mot MTX (växeln)
tion och sw inriktning. Du har erfarenhet av utveckVi söker dig som år civilingenjör eller mellaningeling av radiobasstation på mjukvarusidan.
njör och har arbetat med radiomätningar. Har du erDu måste ha god samarbetsförmåga och vara
farenhet av arbete med mobiftelefoni system är det
analytisk.
en fördel. Eftersom en hel del testspecificeringsarbete ingår i jobbet räcker det ej med att du är dukKontakta: Christian Stuart, tel 08-404 2316 eller
tig tekniker. Du skall även klara av att skriva testspeAnna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 5369.
car. Till din läggning år du ordningsam, analytisk
Ansökan skickas till: Ericsson Radio Access AB,
och positiv!
KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren, Box 11, 164 93
STOCKHOLM.
Kontakta: Fredrika Olsson, tel 08-757 3457, eller
Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 5369.
FUNKTIONSVERIFIERARE AV
Ansökan skickas till: Ericsson Radio Access AB,
MBS I TACS - RBS
KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren, Box 11, 164 93
STOCKHOLM.
• Vill du ha fördelarna av att tillhöra en stor koncern men ändå jobba i ett litet företag? Då skall du
titta närmare på RSA. Hår på RBS-enheten söker vi
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Verifieringsingenjörer. Vi ansvarar för verifiering av
basstationer för NMT och TACS under utvecklingsfaSYSTEMINGENJÖR - DRIFT
sen. Nu behöver vi dig som vill jobba med funkOCH UNDERHÅLL
tionsverifiering av delsystem MBS i TACS. Ditt arbete kommer innefatta allt från specning av testfallen
Inom JR/S ansvarar vi för delsystemet MBS (Mobile
Base Station Subsystem) i mobiltelefonsystemet för utifrån systemkraven till att utföra själva testningen. Du kommer att jobba i en testanläggning som
den japanska, digitala standarden, PDC. Den japanbestår av ett mini TACS system med mobiler, basstaska marknaden är en av de mest dynamiska i värltioner och AXE växlar. Hela testmiljön är Sun-UNIX
den och våra system växer just nu oerhört fort. Det
baserad.
ställs ståndigt nya krav på olika typer av basstationer och nya funktioner inom systemet.
Vi söker dig som är civilingenjör eller mellaningeDelsystemet MBS omfattar både basstationer och
njör och har arbetat i utvecklingsprojekt för mobilden del i växeln som styr och kontrollerar basstatiotelefonisystem alternativt fast telefoni. Du bör vara
nerna. Teknikspännvidden år stor, vårt arbetsfält på utåtriktad och kunna bra engelska då jobbet innesystemavdelningen omfattar alltifrån AXE-konbår många kontakter med andra människor.
struktion till radioprestanda. Når det gäller driftoch underhållsfuntioner arbetar vi mycket med
Kontakta: Fredrika Olsson, tel 08-757 3457, eller
samarbetet mellan MBS och OSS, som år vårt driftsAnna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 5369.
tödsystem.
Ansökan skickas till: Ericsson Radio Access AB,
• Som systemingenjör arbetar du i de inledande
KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren, Box 11, 164 93
faserna i utveck- lingsprojekten med systemutredSTOCKHOLM.
ningar och kravställning, i nära samarbete med
marknadsenheter, konstruktions- och verifieringsPRESTANDAVERIFIERARE
instanser.
TACS, TILL RBS
Till drift- och underhållssektionen söker vi speciellt dig med stor erfarenhet av AXE-10 konstruktion
• Vill du ha fördelarna av att tillhöra en stor konoch systemering. Erfaren- het av både mjuk- och
cern men ändå jobba i ett litet företag? Då skall du
hårdvarukonstruktion är av stort intresse.
titta närmare på RSA. Här på RBS-enheten söker vi
Verifieringsingenjörer. Vi ansvarar för verifiering av
Kontakta: Ann-Kristin Hedback, tel 08/757 2121.
basstationer för NMT och TACS under utvecklingsfaSkicka din ansökan till KI/ERA/J/H Ulrika Kvist.
sen. Nu behöver vi dig som vill jobba med prestandaverif iering av våra basstationer för TACS. Ditt arbeEricsson Radio Access AB, Kista
te kommer innefatta allt från specning av testfallen
utifrån systemkraven till att utföra själva testningen. Du kommer att jobba i en testmiljö där vi försöSYSTEMKONSTRUKTÖR - RBS
ker automatisera så mycket som möjligt. Vi använEricsson Radio Access AB, har en välkänd och bred der idag UPsim som växelsimulator och styr en
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verkmängd instrument via GPIB interface. Hela testmilsamma inom radioaccess system för trådlös telefoni, jön är Sun-UNIX baserad.
basstationer, antennåra produkter och transmisVi söker dig som år civilingenjör eller meilaningesions-system för analoga och digitala nätverk.
njör och har arbetat med radiomätningar. Eftersom
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi är
arbetet innefattar att automatisera testerna kravs
idag cirka 1100 anställda.
också en viss programmeringserfarenhet. Du bör va• Vid förändringar av radiobasstationer skall du
ra utåtriktad och kunna bra engelska då jobbet införstå vad som behöver åtgärdas i RBS delsystem på
nebår många kontakter med andra människor.
växelsidan. Du skall övervaka, koordinera samt hjälpa till med inköp från underleverantörer för att reaKontakta: Fredrika Olsson, tel 08-757 3457, eller
lisera konstruktionsändringar i MBS delsystem i växAnna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 5369.
eln.
Ansökan skickas till: Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren, Box 11, 164 93
Du är civilingenjör E eller D med lång erfarenhet
STOCKHOLM.
från konstruktion av radiobasstationer på mjukva-

Kontakta: Bertil Nor lander, telefon 08-7570216.
Ansökan skickas till: Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/LZ/HS Towa Raak, 164 80 STOCKHOLM.
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Ericsson Radio Systems AB, Kista
Vi söker ingenjörer till Radio Network Products Mobiltelefon! - IS/TT och CM Stöd.

CELLULAR SYSTEMS
- AMERICAN STANDARDS

JOBBNYTT
(Exco, Framemaker, ADEPT Publisher) - utvecklingsmiljö för C och PLEX programmering Du bör ha kunskaper/intresse för - utbildning - projektledning programmering
Kontakta: Tiit Nurmela, tfn: 08-7572642. Din ansökan med uppgifter om vilken befattning Du söker,
vill vi ha under adress: KI/ERA/AH Jan-Olof
Segerfeldt Ericsson Radio Systems AB 164 80
Stockholm

Vår affärsenhet år den del inom Ericsson Radio
Systems som utvecklar och marknadsför mobiltelefonisystem enligt AMPS/D-AMPS. Hela 62% av
världsmarknaden är uppbyggd på AMPS-system vaKOMPETENSCENTER CLIENT/SERVER
rav vår andel ligger på 36 procent vilket innebär att
vi är marknadsledande. Vi år th aktiva i 23 länder i
• Enheten har ansvar för ett kompetenscenter för
Nord- och Latinamerika, Asien, Oceanien och
distribuerade applikationer. Vi behöver personer
Ryssland. Tillväxten år fortsatt mycket kraftig och vi som kan arbeta som kravställare och systemerare i
behöver därför förstärka vår organisation med persamband med införandet av applikationer baserasoner inom IS/IT, Configuration Management och
de på client/server teknik. Du bör ha erfarenheter
kompetensutveckling.
inom några av följande områden: - databaser - client/server - UNIX - programmering - projektledning
CONTROL AND ADMINISTRATIVE SERVICES ansvarar för IT stödet till hela vår organisation, ca
Kontakta: Tiit Nurmela, t f n : 08-7572642
1000 personer. Vår infrastruktur består av ett nätverk baserat på UNIX och Novell. I nätet finns ca 500
UNIX resp Novell användare. Enheten stöder också
For alla tjänster gäller att Du är gymnasieingenjör,
våra projekt med Configuration Management.
gärna med någon påbyggnad, om annat ej anges.
Enheten är uppdelad i fyra delar, stab. Operational
Då vi arbetar i internationell miljö ska Du ha kunSupport, IT och IS.
skaper i engelska, tal och skrift.
STAB: Vår stab arbetar idag med kvalitetssäkring
och ekonomi samt lokalfrågor för enheten RadioEricsson Radio Systems AB, Kista
nätprodukter och ska nu kompletteras med en

KOMPETENSUTVECKLARE
• Vi söker en kompetensutvecklare, som tillsammans med våra chefer ska ansvara för kompetensutvecklingen på vår enhet Radio Network
Products. Du bör vara civilingenjör eller ha annan
högskoleutbildning och ha erfarenheter av liknande arbete. Du ska ha ett genuint intresse för kompetensutveckling inom teknikområden och vara
idérik med pedagogisk läggning. Mycket god samarbetsförmåga är en förutsättning för arbetet.
Kontakta: Inger Wiman. t f n : 08-7572132
OPERATIONAL SUPPORT: VI arbetar med Configuration Management (CM) och Quality Assurance
(QA) i utvecklingsprojekten för Radio Network
Products. Projekten innehåller både hårdvara och
mjukvara.

CHEF
• Huvuduppgiften för den nye chefen är coaching
och kompetensutveckling av medarbetarna. Vi ser
gärna att du har högskoleutbildning eller motsvarande och att du tidigare har arbetat som chef. Du
bör ha erfarenheter inom några av områdena: Kvalitetsarbete - Projektarbete - Teknisk administration. Du är en idérik person med visioner och du
kan fatta beslut.

INTERNATIONELL
MARKNADSFÖRING MOBILTELEFONI
TECHNICAL MANAGER
• Vi arbetar med marknadsföring och implementering av mobiltelefonsystem i Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. På grund av den
mycket snabb a expansionen på våra marknader söker vi nu ytterligare några kundorientera de
Technical Managers.
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 internationellt
inriktat och omfatta en hel del resor.
För att lyckas med den hår uppgiften måste Du
ha minst ett par års erfarenhet av arbete med telekommunikation (gärna AXE), radio/mobiftelefoni
eller datakommunikationssystem. Du år civilingenjör och intresserad av att jobba i en internationell
miljö. Du behärskar engelska i tal och skrift. För vissa befattningar är kunkaper i ytterligare språk meriterande.

• HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER Du kommer
i huvudsak att få arbeta med installation, drift, felavhjälpning och användarstöd inom PC-nätområdet. Du skall vidare aktivt delta i enhetens
HELP-desk verksamhet. Dina arbetsuppgifter omfattar också installation och felavhjälpning av skrivare och terminaler (ej fysisk service) på vårt datanät. Du kommer att ingå i ett driftteam vilket innebär att du även deltar i beredskap.
KVALIFIKATION ER Som sökande bör du ha utbildning på gymnasienivå samt gärna med ADB-påbyggnad. önskvärt är att du har erfarenhet från liknande arbete såsom PC-nätoperativsystem, installation och uppsättning av PC applikationer.
Erfarenhet av Pathworks och OpenVMS värdesätts
h ö g t liksom erfarenhet av användarstöd och
Helpdesk. Självklart behöver du behärska engelska,
då de flesta manualer och instruktioner är på engelska. Personliga egenskaper som värderas högt är
ansvarskänsla, servicemedvetenhet och förmåga
att arbeta logiskt och strukturerat.
Kontakta: Andreas Nietsch (chef IS/TT enheten), tel
0150-58185 Intresseanmälan senast 13/3 till
KH/ERA/PK/XH AnnaCarin Gynt.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

FACILITATORS, COMPETENCE
DEVELOPMENT
• To survive in todays fierce competition, stateof-the-art products do not suffice. Customer
Satisfaction has t o be increased by having
world-class processes. Therefore we have t o make
significant improvements in our operation t o retain
as market leader.
Competence development is essential for a successful outcome of Process Management. We now
need t o extend our resources to our competence
centre for methods and tools within operational development
The main responsibilities and tasks are: Facilitate operational development within RMOG Support our organization with methods and tools
The requirements are as follows: - Knowledge
about methods, such as Accept Modelling, Seven
Management Tools, Team-Training, etc - Practice of
facilitating work-shops, seminars, etc. - Several
years experience working with competence development - Good communication skills - Fluent in
English
If you are focused and task oriented, interested
in creative work, let us hear from you I
Contact parson: Jan Hansson, phone 08-75 71187,
MEMOid: ERA.ERAHJO or Kenth Karlsson, phone
08-75 73266. Application t o : KI/ERA/LHS, Jaana
Norén, Human Resources.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Kontakta: Inger Wiman, t f n : 08-7572132

CONFIGURATION MANAGEMENT
• Vi söker Dig som vill arbeta med Configuration
Management aktiviteter i våra utvecklingsprojekt.
Du ska även deltaga i förbättringsarbete av vår
Configuration Management Process enligt ISO/CD
9004-7. Du är en utåtriktad person med god samarbetsförmåga. Du har intresse för metodarbete, produkt- och dokumenthantering. Tidigare erfarenheter från Configuration Management och metodarbete är en merit
Kontakta: Göran Sandstedt t f n : 08-7641227
INFORMATION TECHNOLOGY: Vi arbetar med infrastrukturen för Cellular Systems i Kista.

SYSTEMADMINISTRATÖRER
OCH UTVECKLARE UNIX OCH PC
• Vi behöver förstärka vår supportgrupp med en
person som specialiserar sig på HP-UX och en person
som sköter driften av våra databaser. Du bör ha arbetat i stora och komplexa UNIX miljöer med konf igurering, användarstöd och utveckling. För att utveckla och förbättra vår infrastruktur behöver vi
också en person med inriktning på PC system.
Du bör ha arbetat i stora system och kunna
Novell eller NT. Vidare ska Du kunna leda förändringsprojekt för vår PC miljö. Vi behöver en person
som ansvarar för enhetens två utbildningslokaler
för datorbaserad utbildning. Arbetet innebär allt
från bokning till tekniskt ansvar. Dessa arbetsuppgifter kommer att kompletteras med ansvar för vår
hantering av PC och arbetsstationer, allt ifrån uppackning till test och leverans till våra användare.
Ordingssinne och tekniskt intresse är vårdefulla för
denna tjänst.
Kontakta: Kjell-Åke Grandin, t f n : 08-7572881
INFORMATION SYSTEMS: Vi arbetar med Informationssystemen för Cellular Systems i Kista.

APPLIKATIONSANSVARIGA
• Vi söker personer som ska vara ansvariga för användarstöd - behörighetsadministration - installation - utbildning för - produktadministrativa system (PRIM och GASK2) - dokumentationsverktyg

Kontakta: Ulf B or i son, tel 08-757 1580 memoid:
ERA.ERAUBOR Anita Malmström Wallner, tel
08404 2429 memoid: ERA.ERAANTA. Ansökan
skickas till KI/ERA/LP/UH Anita Malmström Wallner

PROCESS SUPPORT FOR
RMOG M A I N PROCESSES, OPERATIONAL DEVELOPMENT

Ericsson Radio Systems AB, Kista

• Process Management is the way to manage
continuous improvement of our business operations across organizational and functional borders,
while keeping the customer in focus. We are now
looking for an ambitious colleague t o support process developers in all our different areas.
The main responsibilities and tasks are as follows:
- Co-ordinate RMOG Process Management (documentation, measurements, etc.) - Manage the
Process Management network at RMOG - Co-ordinate improvement work between different main
process areas together with Process Owners Support our Process Developers - Define the Process
Management training - Support System Owner, PDT
(Process Documentation Tool)

ÄNDRINGSHANTERING
TYPGODKÄNNANDE
• För att få sälja våra radiobasstationer krävs det
att vi utför omfattande typprov och får godkännande från ett stort antal myndigheter.
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med våra
konstruktörer ta fram det tekniska underlag som
behövs för att bedöma behovet av provning när vi
gör förändringar av våra produkter. Detta underlag
skickas sedan till de myndigheter som godkänt våra
produkter.
Arbetet kräver stor förmåga att samla in information om ändringar i komplexa konstruktioner
och beskriva dessa på ett tydligt och kortfattat sätt
så att den även kan förstås av personer som inte är
insatta i konstruktioner.
I arbetet ingår även att skapa effektiva rutiner
och ett bra samarbete med olika konstruktionsenheter och underleverantörer.
Du är troligen ingenjör och har arbetat med elektronikkonstruktio- ner. Du har bra ordningssinne
och samarbetsförmåga. Erfarenhet av Ericsson dokumentationssystem och radioteknik vårdesätts.
Kontakta: Åke Busin, tel 08-7572231 Bo Lundell,
personal, 08-4045169. Ansökan skickas till: Ericsson
Radio Systems AB la Pettersson, KI/ERA/LR/HS la
Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholmsfabriken

DRIFTTEKNIKER
PC-Nät. perif ieri
ISIfT-enhetens arbetsområde omfattar drift, administration och utveckling av systemplattformar,
PC-nåt och applikationssystem. Vår infrastruktur
bygger i huvudsak på minidatorer (Alpha med
OpenVMS), PC-rtät baserat på OpenVMS plattform
(Pathworks) och standardsystem baserade på relationsdatabaser i lokal OpenVMS miljö. IS/IT enheten
består idag av 9 personer.

This position will give you a wide understanding
about all levels and functions of our organization.
The success of this role is dependant upon gaining a
good working knowledge of all our processes as
well as knowing what makes results in improvement work. Experience in Process Management is
needed as well as fluent English.
If you are focused and task oriented, interested
in creative work, let us hear from you I
Contact: Jan Hansson, phone 08-75 71187,
MEMOid: ERA.ERAHJO. Application t o : KI/ERA/LHS,
Jaana Norén, Human Resources.
Ericsson Mobile Communications AB, Lund

RADIOKONSTRUKTÖR 1.8 GHz
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. VII vår enhet för DCS1800 och PCS1900 radiokonstruktion i Lund söker vi fler radiokonstruktörer.
Våra produkter bygger på GSM teknologi, men
med ytterligare fokusering på persontelefoni och
ligger i framkanten av vad dagens teknologi tillåter.
Detta gör arbetet både spännande och utmanande.
• I arbetsuppgifterna som konstruktör ingår att
deltaga i konstruktion av sandar-, mottagar- och
frekvenssynteskretsar, kretskortslayout och kompo-

KONTAKTEN NR NR 3 1996

nentutvärdering till radion. Varje konstruktör ansvarar normalt för ett block inom radion. Ansvaret
omfattar allt från första layouten av mönsterkort
till typprovs-mätningar och support till fabriken vid
produktionsstart. Arbetet kräver samverkan med
leverantörer och andra Ericsson bolag, varför resor
både inom och utom Europa kan förekomma.
Du år civilingenjör, gärna med radioinriktning
och har kanske arbetat något år med konstruktion
av digital radio, t.ex. för GSM eller DCS1800. Du har
god förmåga att samarbeta i grupp och skapa kontakter, både internt och externt samt känsla för dokumentation i skrift. Givetvis behärskar Du engelska i tal och skrift.
Kontakta Anders Svensson, t f n 046-18 13 36 för
mer information om tjänsten. En skriftlig ansökan
skickas till: Ericsson Mobile Communications AB
Lotta Sundahl, 223 70 Lund.

OBJEKTLEDARE
RAD IO KONSTRUKTION 1.8 GHz
• I arbetsuppgifterna som objektledare ingår att
deltaga i konstruktion av sandar-, mottagar- och
frekvenssynteskretsar, kretskortslayout och komponentutvärdering till radion. Dessutom ansvarar
objektledaren direkt under sektionschefen för samordning inom radioprojektet och med övriga enheter som mekanik, logik, mjukvara, inköp och produktion. Arbetet kräver samverkan med leverantörer och andra Ericsson bolag, varför resor både inom och utom Europa kan förekomma.
Du är civilingenjör och har antagligen arbetat
några år med konstruktion av digital radio, t.ex. för
GSM eller DCS1800. Du har god förmåga att samarbeta i grupp och skapa kontakter, både internt och
externt samt känsla för dokumentation i skrift.
Givetvis behärskar Du engelska i tal och skrift.
Kontakta Anders Svensson, t f n 046-18 13 36 för
mer information om tjänsten. En skriftlig ansökan
skickas till: Ericsson Mobile Communications AB
Lotta Sundahl, 223 70 Lund.

SYSTEMUTVECKLARE
• Just nu pågår en spännande utveckling inom
området mobil data. Våra datakommunikationsprodukter innehåller massor med teknik som ASICs,
digital/analog logik, realtidsmjukvara, radio och
mekanik. A t t utveckla terminaler innebär att pussla
ihop många delar, vilket medför täta kontakter
med samarbetspartners och andra enheter inom
Ericsson, både i Sverige och utomlands.
Du kommer att arbeta med med överordnade
tekniska systemfrågor inom området mobil datakommunikation. Arbetet bedrivs i projektform där
Du blir systemansvarig. Du kommer att följa med i
projektet från förstudie till färdig p r o d u k t
Internationellt standardiseringsarbete kan även
komma ifråga.
Vi söker Dig som har intresse och fallenhet för
tekniska systemfrågor. Vi tror att Du har erfarenhet
av systemutveckling inom data, radio och telekommunikation.Vi värdesätter egenskaper som förmåga att kombinera djup teknisk kunskap med allmän
teknisk överblick.
Din bakgrund år civilingenjör eller motsvarande
och Du bör ha goda kunskaper i engelska.
Kontakta Håkan West in, t f n 08-757 19 33 eller
Tommy Rostö, t f n 08-76417 26, för mer information
om tjänsten. En skriftlig ansökan skickas till Yvonne
Areflykt, Ericsson Mobile Communications AB, 164
80 STOCKHOLM.
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 (TG0 till TG2) inom
vår organisation, samt arbetar med att föra in de senaste och modemaste metoderna och stödsystemen inom området för krav- specif icering, 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: mobiitelefoni, FSAD,
Objectory och/eller CMM är meriterande.
Kontakta: Björn Kaspersen ERA/JT/TUC. Memo: ERABKK. 08-757 14 92 Mats Lundin ERA/JT/TU. Memo:
ERAMAT. 08-757 32 34. Ansökan skickas till: Zorica
Bodiroza KI/ERA/J/H 08-757 01 91
Ericsson Radio Systems AB, Kista

KALLSYSTEMHANTERING
• ICMS30 för Japan söker vi ytterligare en källsystem- och produkt- hanterare, till vårt mobiltelefonsystem PDC
Arbetet innebär att Du ansvarar för hanteringen
av källsystem, dels enligt AXE 10 utvecklingsmodell,
dels enligt vårt vidareutvecklade koncept för hantering av systemprodukter på det vi kallar nätnivå

(Vad som ingår i detta koncept lår vi dig.) I arbetet
ingår under- håll av våra produkter, såsom ändringshantering, CN-I:er, uppgrade- ringar, revisionshantering, etc. Då vi hela tiden arbetar med att förbättra oss, ser vi gärna att du även arbetar med processoch metodförbättringar inom området.
Du har erfarenhet av AXE produktstrukturprinciper från system- nivå till real iseringsnivä. Känner till
hur processerna i AXE 10 utvecklingsmodell samverkar. Du är självgående samtidigt som du tycker om
att samverka med andra. Du vill lära dig mer om
produk-ter i mobiltelefonisystem.
Kontakta: Björn Kaspersen ERA/JT/TUC. Memo: ERABKK. 08-757 14 92 Mats Lundin ERA/JT/TU. Memo:
ERAMAT. 08-757 32 34. Ansökan skickas till: Zorica
Bodiroza KI/ERA/J/H. 08-757 01 91
Ericsson Radio Access AB, Kista

Vi söker en person som kan ansvara för att kompetenscentrumet för lastreglering fortsätter att utveckla lastregleringsalgoritmer för AXE-noder.
Aktuella uppgifter inom området är reglering av
underhållsfunktioner och ökat skydd av HLR, STP
och ISUP-trafik. Gruppen arbetar mot design och
marknad inom BR, BX och UAB. Du ska ha erfarenhet av lastreglering eller god AXE- och APZ-kunskap, samt kunna delegera och prioritera korta och
långa uppdrag.
Kontakta Hans Alberg UAB/B/ULC, ETXT.ETXHAAL,
tel 08-719 56 66, för mer information.
Ericsson Utvecklings AB, System Verification,
Älvsjö

CHEF

Ericsson Utvecklings AB, Product Information
Management i Älvsjö,

SYSTEMTEKNIKER TILL
NET-CENTER
Netcenter ger LAN-stöd till 110 UNIX<lienter och 40
PC-clienter fördelade på två siter (Såtra och Älvsjö).
Vårt NetCenter ska hålla en hög servicegrad, vara
kostnadseffektivt och resultatinriktat. Du kommer
att ingå i ett team bestående av tre medarbetare.
Under våren kommer en styrgrupp inom avdelningen för NetCenter att bildas.
• Vi söker en ambitiös och utåtriktad person med
intresse för att jobba i en miljö vars verksamhet år
under stark utveckling. Detta ställer stora krav på
vårt nåt och applikationer.

Inom enheten GSS Development jobbar vi inom omKontakta Per Bildh, 08-719 20 94, memoid
rådet ny gruppväljare (GSS)där vi är involverade i
ETXT.ETXPEBI, eller Leif Blixt 08-719 71 82,
CHEF - DESIGN OCH
flera spännande utvecklingsprojekt Våra största
ETXT.ETXLEBL
PROJEKTKONTOR, RLL
samarbetspartner är TEI i Italien och EPA i
Ericsson Business Networks, Nacka
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred Australien. Fram till den 1 februari-96 tillhörde vi organisatoriskt Ericsson Telecom men har nu integrekompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess system för trådlös telef oni, rats med delar av EUA och bildat ett nytt bolag,
SUPPORT-TEKNIKER
Ericsson Utvecklingsbolag.
basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga och digitala nätverk.
• Ta tillfället att vara med och bygga upp en helt
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi är
ny funktion inom service hos oss på EBC. Vi kommer
• Nu söker vi Dig som vill arbeta som ansvarig för
idag cirka 1100 anställda.
att vara ansvariga för programvarusupport för vår
verifierings- enheten som består av ca 16 medarbeföretagsväxel MD110 gentemot den Svenska marktare. Vi är ett glatt och ambitiöst gäng som alla år
naden, vilket bla. innebär att utföra fältprov och vehungriga på nya utmaningar.
• Du arbetar som linjechef med ansvar för HW-derifiera nya releaser av det Svenska tillämpningssyssign, SW- design. Configuration Management (CM)
Vilka egenskaper och färdigheter vill vi se hos
temet. Vi kommer även att vara supportansvariga
samt projektkontor för ledning av alla utvecklingsdig? Du bör ha erfarenhet av personalledning samt
gentemot våra distributörer och återförsäljare inom
projekt (från systemdesign till industrialisering) inAXEIO-kännedom.Dessutom har du ett genuint inden Europeiska tidszonen som förutom MD110 inom RLL.
tresse för människor, är öppen och resultatinriktad
nefattar support på nästan samtliga EBGs produksamt vill gärna arbeta med kompetensutveckling.
Du år civilingenjör eller motsvarande och har erter inom företagskommunikation. Som exempel
farenhet från linjechefsarbete eller flerårig projektkan nämnas Voicemail, Mobility Server samt ett anledning av utvecklingsprojket Vi ser helst också att
Kontakta: Taieb Djerbi, tel 08- 719 5441, memo:
tal produkter som bygger på Windows NT i PC-miljö.
du har erfarenhet från telekommunikations- branETXT.ETXTADJ Maria Lerner.personal, tel 08- 719
schen och gärna från industrialisering.
4245, memo: ETXT.ETXMLER
Vi söker nu tekniker, helst med erfarenhet av programvara i MD110, alternativt annan programmering i telekom-miljö, samt med ett intresse att arbeKontakta: Henrik Olesen, tel 08-757 1532 eller
Ericsson Business Systems AB
ta i nära relation med slutkunder, både i Sverige och
Carl-Gustaf Leinar, personal tel 08-757 1029.
Ansökan skickas till: Ericsson Radio Access AB,
Ericsson Business Systems AB marknadsför interna utomlands.
KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren, Box 11, 164 93
personsökarsys- tern, säkerhets-, voice- och trådlösa
STOCKHOLM.
telefonsystem samt utför service på dessa produk- Kontakta: Johan Carlsson NA/EBC/FSE/CD Tel:
ter. Vårt huvudkontor finns i Stockholm med filialer
08-422 22 22 eller vår personalman: Erik Edhag
i Malmö och Göteborg.
NA/EBC/FH Tel: 08422 02 88
Ericsson Radio Systems AB, Kista

ORDFÖRANDE TILL
PC-CMS30 - BU 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 innebår 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 granskningsrutinerna 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 mobiltelef oni, AXE 10 och/eller O&M år meriterande.
Kontakta: Björn Kaspersen ERA/JT/TUC. Memo: ERABKK. 08-757 14 92 Mats Lundin ERA/JT/TU. Memo:
ERAMAT. 08-757 32 34. Ansökan skickas till: Zorica
Bodiroza KI/ERA/J/H. 08-757 01 91
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg

ANSVARIG PRODUKTSTÖD
• Vi söker en ansvarig till enheten "Produktstöd"
som är under uppbyggnad inom "Marketing & Sales
& Sweden Projects".
Enheten, som är placerad i Sundbyberg, har f n
fyra anställda och svarar för att ge tekniskt stöd till
samtliga enheter inom organisationen. I funktionen
ingår även ett koordineringsansvar rörande produkter, kompetens och hjälpmedel/system.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att på
updrag av marknadsfunktioner, projektorganisationer m f l arbeta med komplexa systemlösningar inom områdena:
- Network Management & Billing - Switching PBX/Datanåt - Transmission
För befattningen krävs bred erfarenhet och teknisk kompetens från verksamhetsområdet.
Kontakta: Per Berg, 08-764 0953, EBCPSBE eller
Kurt Trogen, 08-764 0811, EBCKUTR, personalavd
Ericsson Telecom AB, AXE Research and
Development

LASTREGLERING,
TEAMLEADER
• Lastreglering och överlastskydd behövs för att
inte telekomnoder ska kollapsa när trafiken ökar
mer än man dimensionerat för. Utan skydd får man
mycket dålig trafikawerkning och i allvarliga fall
systemåterstarter
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TEKNISKT AFFÄRSSTÖD
• Till vårt kontor i Stockholm söker vi en person
som skall arbeta som tekniskt affärsstöd för våra
produkter. Du skall ingå i ett team bestående av säljare som geografiskt arbetar i Stockholm och
Norrland. Du skall stödja vår försäljning med systemlösningar samt veta hur våra system fungerar i
olika applikationer.
Du blir den som tar fram lösningar, driftsätter och
installerar, ibland själv, ibland med hjälp av andra.
Vi erbjuder ett utåt- riktat jobb som innebär kontakter med både slutkunder och återförsäljare.
Vi tror att Du har en teknisk utbildning inom radio och telekommunikation med intresse för teknik
och kommersiella frågor. Du bör ha tidigare erfarenhet av programmering och det är ett plus om Du
har erfarenhet inom området telefonväxlar.
Kontakta Christer Lantz, tel 08-726 35 17, memo
ECOM.PRSCLAN Ansökan skickas per memo till:
Lotta Nybleus, ECOM.PRSLONY.
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Västberga

Ericsson Business Networks AB, Veddesta

ANSVARIGA
- FASTA INSTALLATIONER
Enheten "Fasta Installationer", med ca 100 anställda, inom "Marketing & Sales & Sweden Projects" expanderar och ser över sin organisation.

Enheten svarar för kvalificerade inom- och utomhusinstallationer av teletekniska anläggningar över
hela världen, med koncentration till Sverige, för såväl civila som militära kunder.
Verksamheten omfattar:
- Inomhusmontage - Utomhusmontage inkl torn-,
mast- och antennmontage - Förläggning av yttre
och inre kabelnät (opto och konventionella nät)
Anläggningarna består av utrustning för radiolänk, opto, mobiltelefon/, radar och andra
Ericssonprodukter.
Den nya orgaisationen delas upp i tre delar: "Tele
& Data med ca 80 anställda, "Kabel & Opto" med ca
30 anställda och "Personaluthyrning" med ca 25 anställda som i huvudsak arbetar med utlandsprojekt
för affärsområde BR.
• Till "Tele & Data" och "Kabel & Opto" söker vi
ansvariga med uppgift att inom resp del svara för
installai tonsarbetet.
Du som söker bör ha lång erfarenhet av anläggningsverksamhet och personalledning. Ett stort intresse för människor och moderna arbetsmetoder är
ett måste.
Kontakta: Gustav Tideman, 08-764 31 58, EBCGUTI
eller Kurt Trogen, 08-764 08 11, EBCKUTR, personalavd

»
Ericsson Bussiness Networks AB, Nacka Strand

PROVARE OCH
KONSTRUKTÖRER
till enheten Product Development - Mobility Server
Vårt arbetsområde är mobilitet, Business PCS och
DECT, i anslutning till företagsväxeln MD110. Vi arbetar med kravställning, konstruktion, labprovning
och fältprovning i live-miljö av Mobility Server. Vi arbetar aktivt med arbetsrotation inom dessa delar
samt ger dig även möjligheten att delta under fältprov och introduktion av Mobility Servern.
• Kravställning: Du deltar i kravställningsarbetet
tillsammans med Lokala bolagen, LC och vår produktchef inom området. Från dessa krav realiserar
du tekniska lösningar och bedömer utvecklingstiden.
Konstruktion: Når kraven godkänns och inordnas
i något av våra projekt så börjar du med att systemera kraven. Detta görs med hjälp av Funktions
Specifikation, FS och SDL flöden. Du arbetar med realtidsprogrammering med hög parallellitet mha.
programspråket Erlang och en egen framtagen metodik. Nästa steg blir att skriva koden. Detta modulprovar vi sedan i simulator samt labmiljö.
Labprovning: Nu vidtar mer genomgående provning i labmiljö. Varje enskild del först provas och sedan samprovas hela systemet.

På Competence Development Centre, ETX/TK, i Marievik är vi 130 personer
som stödjer kunder och Ericssonbolag med utbildningsprodukter och kompetenstjänster för dagens och morgondagens teknik. Under ett år har vi ca
9000 elever från 70 länder under mer än 50 000 elevdagar. Våra lärare och
inlärningskonsulter förmedlar dagligen kunskap om BXs mål, produkter,
processer och metoder.

ETX/TK/M Marketing & Sales söker

MARKNADSFÖRARE

EHPT is developing and marketing Operations
Support Systems and Business Support Systems for
the telecommunications operators. The business is
growing fast and our products combine stateof-the-art telecommunications and computer technologies. Design Center Västberga are looking for:

ETX/TK/M Marketing & Sales är en nybildad enhet, vars mål är att
verka för ökad kundorientering och marknadsföring av inlärningsprodukter.

SYSTEM DESIGNERS & OPERATIONAL PRODUCT MANAGERS

Vi söker nu dig med marknadsföringserfarenhet inom Ericsson-koncernen.

• You will work with either, or both, operational
product management and systems management.
You will break down the basic requirements from
customers and product managers into detailed requirements and systems design solutions to guide
our software designers. You will keep development
plans up-to- date, coordinate pre-studies and investigations. You will also work t o identify new products and new technologies for our product portfolio.
Your background should include complex systems
product development experience, preferably of
UNIX based or telecommunications related systems.
You should be familiar w i t h systems development,
including the mixing of internal designs and
third-party products.
You 'see the big picture' and are an energetic motivator. Your ability t o communicate well and convince others will be an invaluable asset.
Good social skills are important as you mus meet
and mix with external suppliers. You should have a
Masters's degree in engineering or its equivalent.
Contact: Johan Linnhag. t f n 08-719 1318 Mats
Bern, t f n 08-719 9246

Vi erbjuder dig att vara med från början i uppbyggnaden av enheten,
vilket bl a innebär att:
•
delta i framtagning av strategier, riktlinjer, planer m.m
•
arbeta med enhetens profil och image
•
ge viss marknadsföringsutbildning till enhetens personal
•
arbeta med relationsmarknadsföring och marknadskommunikation för aktiv
påverkan
I detta arbete kommer du att resa och möta många olika människor och kulturer.
Vill du veta mer om det här spännande arbetet är du välkommen
att kontakta Britt-Marie Swärd/tf. Leif Karlsson, telefon 08-719 97
44 eller Inger Larsson, personal, telefon 08-681 28 36.
Skicka din ansökan till Leif Karlsson, MV/ETX/TK, Ericsson Telecom
AB, 126 25 STOCKHOLM, senast den 31 mars 1996.
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Fältprovning: De första riktiga användarna kopplas in i någon av våra egna företagsväxlar, du är
med och väljer ut kundklientel samt sätter upp konfigureringar och avhjälper fel..
Vi söker dig som har erfarenhet från konstruktion eller provning av telefoni- tillämpningar, helst
MD110/AXE alternativt har en datainriktad utbildning på högskolenivå. Har Du dessutom erfarenhet
av liknande arbetsuppgifter är det en merit. Du bör
vara flexibel, samarbetsinriktad och självständig.

att lokalt hantera komponentfrågor där tyngdpunkten ligger inom elektronikområdet. Arbetet
innebår nära kontakter med konstruktion, produktion och inköp samt med våra externa komponentleverantörer.
Du är gymnasieingenjör eller motsvarande med
erfarenhet av komponentstandardisering, noggrann och vill arbeta i en miljö med många kontaktytor och du har dessutom intresse för komponentstandardisering.

Kontakta: Peter Manros. tel:08-422 32 14,
email:ebcpcm\ebc.ericsson.se eller NA/EBC/FNE/TM
Lars-Erik Gustavsson tel:08-4223284, emaihebcleguVebc.ericsson.se. Välkommen med din ansökan
senast 15 april till: Ericsson Business Networks AB,
Lotta Börjesson , 131 89 STOCKHOLM, emaihebclota\ebc.ericsson.se

Kontakta: Sture Blom, tel 764 11 02, memoid
EMWSTU. Ansökan skickas till: KI/EMW/AK/Z Bim
Ahlström

Ericsson Hewlett Packard AB, Västberga

C++ KONSTRUKTÖR - TMOS
• Vi behöver förstärka vår enhet med ett par C++
konstruktörer. Har du erfarenhet av C++ och objektorentering skulle vi gärna vilja att du börjar hos
oss.
Vi är ett ungt gäng som jobbar med driftstödsapplikationer för telenät inom Element Management området. Våra uppgifter inom detta område år väldigt varierande. Några exempel på applikationer vi implementerar är stöd för on-line dokumentation, utvecklingsmiljö för scriptspråk, terminalfönster för MML-kommunikation.
Du som söker kommer att få jobba med utveckling av applikationerna ovan eller andra applikationer inom Element Management området. Vi tror att
jobbet kräver en god social förmåga, kreativitet och
stresstålighet. Utvecklingsmöjligheterna år goda.
Kontakta: Ralf
EHS.EHSRMS

Simons

08-719

9407

Memo:

Ericsson Microwave Systems AB, Kista
Försvarskommunikation

DIGITAL KONSTRUKTÖRER
KRETSKORT
• Till våra utvecklingsprojekt för radiolänk samt
basstation för 2-vägs personsökning behöver vi flera konstruktörer med inriktning på digital elektronik.
Arbetet omfattar specifikation, konstruktion,
schemainmatning, simulering, test av kretskorten
samt dolumentation. Du kommer ävenatt ha kontakter med mönsterkortskonstruktörer och produktions- tekniker. Vi använder utvecklingsverktyg från
Mentor Graphics.
Vi söker dig som gillar att arbeta i små organisationer där man har överblick över hela produkten.
Du bör vara civilingenjör ellerhögskoleingenjör
med erfarenhet av Digital konstruktion, erfarenhet
från Mentors utvecklingsmiljö år meriterande. Du
skall vara självgående och kunna ta egna initiativ
och tycka omatt arbeta i mindre grupper.
Kontakta: Olle Schmidt tel 08-757 06 34. Ansökan
skickas till: KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista Divisionen
för Presentation- och Spaningssystem

TESTINGENJÖR
• Arbetet innebär utveckling av testprogram och
testfixturer/utrust- ning för ankomstkontroll, felanalyser, karakterisering och kvalificering av komponenter.
Lämplig bakgrund är mellaningenjör eller civilingenjör inom elektronikområdet. Meriterande år arbetserfarenhet av programut- veckling, elektronikkonstruktion, mät- och provningsteknik.
Kontakta: Paul Mäenpää. tel 08-757 29 33.
Ansökan skickas till: KI/EMW/AK/Z Irene Adenborg
Ericsson Microwave Systems AB, Kista
Försvarskommunikation

VERIFIERING/
INTEGRATIONSINGENJÖRER
• Vi söker ytterligare verifier i ngsi ngen jörer för att
medverka i vår framtagning av ett radiobassystem
avsett för 2-vägs personsökning.
Arbetet innebår integrering och systemverifiering av radiobas- station för 900 Mhz.
Du är högskole- eller gymnasieingenjör med erfarenhet av konstruktion/verifiering av radiosystem.
Kontakta: Per Halvarsson, tel 08-757 28 02.
Ansökan skickas till: KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Ericsson Microwave Systesm AB, Kista
Försvarskommunikation

KOMPONENTINGENJÖR
• Vi skall utöka vår supportverksamhet med en
komponentingenjör. Arbetet innebär i huvudsak

Kontakta: Eva Engdahl. tel 08-764 12 07. Ansökan
skickas till: KI/EMW/AK/ZC Eva Granström
Ericsson Mkrwave Systems AB, Kista Divisionen
för Presentation- och Spaningssystem

VERIFIERINGSSTÖD

Ericsson Microwave Systems AB, Kista
Försvarskommunikation

• Du kommer att arbeta med specificering, konstruktion och utprovning av både program- och maskinvara som används vid verifiering av presentationssystemet i flygplan JAS39 Gripen.
Du år 120-poängs ingenjör eller civilingenjör,
helst med datainriktning, både maskin- och programvara. Har erfarenhet från Client/server, god
samarbetsförmåga samt serviceinriktad. Du har vidare goda kunskaper i svenska och engelska.

PROGRAMMERARE
REALTIDSSYSTEM

Kontakta: Lars Nilsson, tel 08-757 08 75 eller Eva
Engdahl, tel 08-764 12 07. Ansökan skickas till:
KI/EMW/AK/Z Eva Granström

• Vi söker dig som vill arbeta med konstruktion
och underhåll av programvara i produkter för avancerade civila och militära kommunikationssystem
med inriktning på radiolänk, 2-väg person- sökning
Vi arbetar i huvudsakligen med realtidsmjukvara
i inbyggda system. Vår utvecklingsmiljö år UNIX baserad och vi har CASE-verktyg såsom SDL-miljö med
kodgenerering. De programspråk som vi använderär C SDL och assembler för ett antal olika processorer, från 8-bitars till 32 bitars.
Du bör vara civilingenjör eller erfaren gymnasieingenjör/80p med ett brinnande intresse för mjukvara. Du bör trivas med att arbeta i grupp men också kunna arbeta självständigt. Kunskaper i C och i
viss mån SDL samt erfarenhet från Texas DSP:or är
meriterande.
Kontakta: Bengt Åke Åhs, tel 08-757 00 89 eller
Olle Schmidt tel 08-757 06 34. Ansökan skickas till:
KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista
Försvarskommunikation

ASIC KONSTRUKTÖRER
• Till våra utvecklingsprojekt för radiolänk samt
basstationer för 2-vägs personsökning behöver flera ASIC/FPGA konstruktörer.
Arbetet omfattar specifikation, konstruktion
med hjälp av VDHL eller schemainmatning, simulering samt test av kretsarna. Vi använder till stor del
Xilinx-kretsar men även andra typer kan förekomma.
Du bör vara civilingenjör eller högskoleingenjör
80-poäng med erfarenhet från Digital konstruktion. Kunskaper i VDHL samt erfarenhet från
Synopsys syntesverktyg är meriterande. Du skall
kunna ta egna initiativ och tycka om att arbeta i
mindre grupper.
Kontakta: Olle Schmidt tel 08-757 06 34. Ansökan
skickas till: KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista
Försvarskommunikation

RADIOINGENJÖRER
• Vi söker ytterligare ingenjörer för att medverka
i vår radioutvecklingsverksamhet. Du kommer
främst att delta i framtagningen av radiobasstation
avsedd för 2-vägs personsökning inom 9000 Mhz. Vi
söker radiokonstruktörer med civilingenjörs- och
högskoleexamen.

ELEKTRONIKINGENJÖRER
• Vi söker ytterligare en medarbetare för utveckling av elkraftför- sörjning för avancerade elektronikutrustningar. Du kommer bl a attdelta i vår framtagning av en radiobasstation avsedd för 2-vägs
personsökning. Du år högskole- eller gymnasieingenjör med erfarenhet av kraftkonstruktion.

MEKANIKINGENJÖRER
• Vi söker ytterligare medarbetare för utveckling
av mekanik för avancerade elektronikutrustningar.
Du kommer att delta i vår fram- tagning av ett radiobassystem avsett för 2-vägs personsökning.
Arbetet innefattar hela kedjan från specificering,
konstruktion, prototypframtagning till verifiering.
Du är högskole- eller gymnasieingenjör med erfarenhet av konstruktionsarbete i Unigrap- hics cadsystem.
Kontakta: Per Halvarsson. tel 757 38 02. Ansökan
skickas till: KI/EMW&AK/Z Bim Ahlström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista Divisionen
för Presentation- och Spaningssystem

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
• Specificering, konstruktion och utprovning av
basprogram till presentationssystemet i flygplan
JAS39 Gripen.
Du är civilingenjör eller motsvarande med datainriktning. Du skall dessutom ha erfarenhet av
programmering av realtids- system, ADA och/eller
PC, vara noggrann, och ha god samarbets- förmåga
samt goda kunskaper i svenska och engelska.

Ericsson Microwave Systems AB, Kista Divisionen
för Presentations- och Spaningssystem

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
• Arbetsuppgifterna omfattar specificering, koda
och verifiera programvaruenheter ingående i presentationssystemet till flygplan JAS 39 Gripen.
Programmeringsspråk PASCAL-D8 och grafikspråk.
Arbetet omfattar såväl underhåll som nyutveckling
av tilläggsfunktion.
Du är 80- eller 120-poängs ingenjör och har några års erfarenhet av realtidsprogrammering samt
erfarenhet av PASCAL Du har dessutom goda kunskaper i engelska och kan uttrycka dig i tal och
skrift.
Kontakta: Anne Arhin, tel 08-757 36 63 eller Carl
Bachman, tel 08-757 09 74. Ansökan skickas till:
KI/EMW/AK/Z Eva Granström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista Divisionen
för Presentation- och Spaningssystem

MIKROVÅGSKONSTRUKTÖR
• Arbetsuppgifterna omfattar specificering, stöd
vid upphandling och ankomstkontroll samt framtagning av tillverkning för subsystem och komponenter inom frekvensområdet. I arbetet kan även
ingå simulering av kretsfunktioner m h a CAD-verktyg (Eesof Omnisys).
Du år civilingenjör Elektrolinjen med tillvalsämnet mikrovågsteknik, gärna med ett par års erfarenhet inom området. Du har oda kunskaper i engelska
samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Beroende på kvalifikationer kan även objektledarskap ingå i arbetsuppgifterna.
Kontakta: Björn Helge, tel 08-757 25 42 eller Åke
Hansson, tel 08-757 05 89. Ansökan skickas till:
KI/EMW/AK/Z Irene Adenborg
Ericsson Infocom Consultants AB, Karlstad

DRIFTSTÖDSANSVARIG UNIX
• Vi söker en stresstålig och engagerad medarbetare för en heltidstjänst som lagledare och teknisk
driftstödsansvarig för vår centrala Unix-miljö hos
Computer Support. Personliga egenskaper i övrigt
år ordning och reda, planeringsförmåga, självständighet, initiativkraft, servicekänsla, samarbetsförmåga och kvalitetsmedvetande.
Arbetsuppgifter
- Driftstödsansvar central
Unix-miljö - Följa teknikutvecklingen inom Unix Leda och samordna systemarbetet för Unix-miljön Sammanhållande för våra kontakter med interna
användare - Svara för underhåll och dokumentation av Unix-miljön - Delta i HelpDesk-arbete
För jobbet krävs god erfaren;.... - . Unix-miljöer
(SunOS, Solaris) samt goda kunskaper i svenska och
engelska. Tillträde snarast.
Kontakta: Åke Fröjdh, tel 054-294238, memoid:
EIN.EINAKFR. Ansökan märkt "UNIX" skickas till:
KS/EIN/H Åke Berglund
Ericsson Paging Systems AB

TEKNISKT PRODUKTSTÖD/
PRODUKTLEDNING
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funktionalitet. Arbetet innebär täta kontakter med
kunder och leverantörer.
Följande tjänst är vakant:

PRODUKTSTÖD
/PRODUKTLEDNING FREESET.
• Arbetet innebär att hantera vårt DECT-system
som går under namnet FREESET. Systemet säljs
framför allt som ett trådlöst telefonisystem anslutet
till en PABX för kontor och industriapplikationer.
Följande krav ställer vi på Dig:
- Du skall vara minst gymnasieingenjör - Ha kunskap om / jobbat med PABX eller radio - Kunna jobba självständigt och vara drivande
Kontakta: Lars Unell, tel 08-726 35 13, memo
ECOM.PRSUNELL. Ansökan skickas till Lotta
Nybleus, Ericsson Paging Systems AB, Årstaängsvågen 13, 117 60 Stockholm, tel: 08-726 35 11. memo
ECOM.PRSLONY.
Ericsson Components AB, Energy Systems, Kalmar

ELEKTRONIKKONSTRUKTÖR
Power Modules utvecklar, tillverkar och marknadsför switchade DO DC omvandlare i hybridteknik för
kortmontage. Vi är nu inne i ett expansivt skede och
behöver förstärka vår produktionsenhet i Kalmar
med en elektronikkonstruktör.
• Du kommer att tillhöra vår sektion för konstruktion av DC/DC- omvandlare. Din uppgift är att fungera som konstruktionsägarens förlängda arm in i
produktionen. Det innebär bl a produktförvaltning och produktrationaliseringar samt teknikstöd.
Du som söker har teknisk utbildning på högskolenivå med elektronikinriktning gärna med industriell erfarenhet. Du är utåtriktad och intiativrik och
har lätt att samarbeta på olika nivåer. Arbetet erbjuder kontakter både inom och utom koncernen.
Kontakta: Gösta Eriksson, 08-721 7020, EKAGER,
eller Cecilia Söderström, 08-721 6708, EKACT, personal. Din ansökan sänder Du till K K/E KA/K/P Gudrun
Söderberg
LM Ericsson Fastigheter AB - Förvaltning Norr,
Kista

TEKNIKER - KYL OCH
RÖRINSTALLATIONER
• Du skall vara den person som ansvarar för och
säkerställer att våra kunder får det klimat de behöver. Dina arbetsuppgifter blir
* delprojektledare på fastighetstekniskt underhåll avseende kyla och rörinstallationer * planera
och besiktiga underhåll
* utveckla våra övervakningssystem * deltaga aktivt vid driftsättning och felsökning
Beredskap ingår.
Du har teknisk gymn utb och flera års relevant
erfarenhet. Du är väl förtrogen med såväl byggprocessens olika faser som med fastighetsförvaltning.
Som person är Du serviceinriktad och har enprofessionell inställning till våra kunder.
Kontakta: Olle Danielsson, tel 08-757 01 45 eller
Sven Riddarström tel 08-757 00 68. Ansökan till
KI/REM/N/P Vivi Skoog, tel 08-757 00 85.
Ericsson Components AB, Energy Systems,
Kungens Kurva

TEKNIKCHEF
- datakonstruktion
• Power Systems utvecklar och säljer kompletta
strömförsörjningssystem för både mobil och publik
telefoni. Ditt ansvar år teknik- och kompetensutveckling samt var drivande när det gäller utveckling av arbetssätt och metoder inom datakonstruktion. Till Din hjälp har du en grupp erfarna och kunniga konstruktörer. Du är också sammanhållande
för alla kortare projekt och uppdrag inom ditt teknikområde.
Kontakta: Ulf Jonsson, 08-721 6319, EKAULF, eller
Cecilia Söderström, 08-721 6708. EKACT, personal.
Din ansökan sänder Du till KK/EKA/K/P Gudrun
Söderberg.

Ericsson Paging Systems AB är ett lokalbolag (LC) Ericsson Telecom AB i Karlstad
som jobbar med försäljning av "Business Communication" på svenska marknaden. Vi är just nu inne i
DESIGNERS IN Tjänster
en mycket expansiv fas med kraftigt ökande omsättning och introduktion av ett antal nya produkTSAC - Telecom Service Application Center - är en
ter. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm med filialer
starkt expanderande affärsenhet med globalt ansvar för utveckling och försäljning av IN-baserade
i Göteborg och Malmö. Vår produktportfölj omfattelekomtjänster inom Ericssonkoncernens affärstar idag bland annat "on-site" personsökarsystem,
område Publik Telekommunikation.
säkerhetssystem, voice-system, (röstpost), system
för bår- bara telefoner (DECT/Freeset), Dual-mode
Idag, bara fyra år efter starten, har vi en framträGSM/DECT-telefoner samt MD 30 PABX.
dande position bland de som skall utforma 2000-talets kommunikationsmiljöer. Nu söker vi fler medar• Inom produktledningsenheten arbetar vi med
betare.
tekniskt stöd och kravställande. Inom avdelningen
förväntas Du att jobba med flera produktgrupper,
men med en huvudinriktning som Du skall bli ex• Du kommer att arbeta i ett ungt team med kravpert inom. Du kommer att jobba med allt från driftställning, specificering, implementering(vilken görs
sättning av system till att ställa krav på framtida
med SMAS) och verifiering av IN-baserade tjänster,

dvs från ide till levererad produkt. Våra kunder är
operatörer, erfarna såväl som nya, i fler ån 25 länder
och kraven på och intreser av IN-tjånster ökar kontinuerligt.
Vi söker dig som har arbetat några år som
AXE-designer eller mot- svarande, gärna inom
IN-området
(testerfarenhet
är
ett
plus).
Systemkunskap inom AXE 10 år ett krav och vi värdesätter dessutom en generell nätkunskap. Du bör
gärna ha en högre teknisk utbildning, t.ex civilingenjör eller motsvarande. Goda kunskaper i engelskaär ett krav.
Arbetet kräver att du är självständig, initiativrik
och har lätt för att samarbeta. Arbetet år internationellt och kan innebära kortare eller längre resor
under vissa perioder.

am där lagarbetet är viktigt. God förmåga för samarbete och muntlig kommunikation är ett krav.
Goda kunskaper i svenska och engelska är en förutsättning.
Du bör vara civilingenjör eller motsvarande, gärna med inriktning Teknisk Fysik eller Elektronik.
Erfarenhet från halvledartill- tillverkning är ett plus
men inget krav.

Kontakta: Björn Andersson Johan Gyllenswärd
08-681 22 74 08-719 58 90 ETXS.ETXBEAR ETXT.
ETXGDJ. Ansökan skickas till: Boris Rettig
HF/ETX/SH/HP ETXS.ETXBORI 08-719 01 99

Kontakta: Processchef Karin Andersson, t f n
08-7574535 (meomid: EKAKAAN. emaikekakaan
eka.ericsson.se) eller Birgitta Vinje, Personalenheten, t f n 08-7574508. Tjänsten söker Du hos Birgitta
Vinje, t f n 08-7574508

Kontakta: Tommy Persson, tel 054-193640 , Johan
Dahlén tel 054-193613 eller Marianne Ohlson
054-193182. Din ansökan skickar du märkt "TSAC"
senast den 11 mars 1996 till Ericsson Telecom AB TSAC Att: Charlotte Sperling Box 1044 651 15 KARLSTAD

EXPERTER, PRODUKT- OCH
INFORMATIONSHANTERING

• Vi söker dig som är högskoleingenjör och vill arbeta med metodutveckling för installation av transportnäts- och Access-produkter för kabel-TV mm.
Du bör ha kunskap i användande av Windowsbaserade applikationer. Vi använder FrameMaker
som verktyg för att dokumentera våra metoder.
Arbetsområden: o Metoder för installation
Engineering (IE), o Utbildning av de som arbetar
med att göra IE. o Support till IE-instanserna under
upplämingsfasen. o Metoder för installation av
transportnät- och och access-produkter, o Metoder
för inmätning/verifiering av produkterna, o
Instrumentrekommendationer för inmätning/testning.
Som person bör DU: o ha förmåga att kunna arbeta både självständigt och i grupp, o kunna uttrycka dig bra i både tal och skrift på svenska/engelska o kunna lära ut metoderna till användarna, o vara beredd att åka ut på arbetsplats och verifiera metoderna.

Ericsson Software Technology AB, Hässleholm

ENHETSCHEFER
• På grund av expanderande verksamhet och omorganisation söker vi enhetschefer til I affärsområde
System Development AXE med placering i
Hässleholm.
I Hässleholm utvecklar vi programvara till mobiltelefonisystem. Våra största uppdrag har vi inom bla
GSM där vi arbetar med BSC och BTS. Detta gör vi t i l sammans med Design Center i Linköping, Dublin
och Guildford.
Inom PDC, som år den Japanska motsvarigheten
till GSM, och D-AMPS arbetar vi inom MBS. Utöver
detta gör vi även en del APZ uppdrag.
Som resultatenhetschef har Du det fulla ekonomiska resultatansvaret liksom ansvar för personal
och beläggning, marknadsföring, kvalitet och mycket annat Personalansvaret innebär bl a att Du är ansvarig för rekrytering, löne- och PU-samtal med dina
medarbetare.Du är bra på att leda och delegera
samtidigt som Du kan entusiasmera dina medarbetare och vill se dem växa och utvecklas.
Vi söker därför en resultatinriktad person som
tycker om att arbeta med människor.
Kontoret består totalt av ca 80 st civil- och högskoleingenjörer och beläget mitt i centrum i moderna nyrenoverade lokaler. Förutom att jobba med
avancerad teknik i en bra miljö får Du närhet till jobbet, ett billigt boende och lättåtkomliga fritidsaktiviteter för dig och din familj.
Kontakta: Thomas Lundahl, ECN 864 52 53 memoid: ERI.EPK.EPKTOLU. Välkommen med din ansökan snarast och senast den 29 februari. Ansökan till
Helene Bjerstedt, ECN 864 59 19, memoid:
ERI.EPK.EPK HB eller till job epk.ericsson.se

Ericsson Telecom AB

• För att stärka oss från grunden söker vi till vår
enhet på ETX/B/DT, Core Products and Processes inom Product Provisioning, två personer som skall fylla rollerna som expert för produkt- hantering och
expert för informationshantering. Båda områdena
är av strategisk betydelse för utveckling av nya konkurenskraftiga produkter inom affärsenhet Broadband Network Systems.
Tjänsten inom produkthantering innebär att skapa regler för hantering av enskilda produkter för
produkttyp samt beakta systemförutsättningar i
form av arkitektur etc, gentemot Ericssons grundregler.
Tjänsten inom informationshantering innebär att
skapa metoder för informationsanalys, strukturering, lagring och kommunikation av all produktbeskrivande information. Även här kopplat mot system- förutsättningar.
För ovanstående tjänster förutsätts erfarenhet inom områdena motsvarande 9 -13 år. Du bör vara initiativrik, drivande och säkerställa egen och andras
kompetenstillväxt inom området.
Kontakta: P-O Martinsson, 08-7190571, Memo
ETXT.ETXMTN eller Annette Averstad personal,
08-7198332 ETXT.ETXAVA
Ericsson Telecom AB, Basic Technology, Kungens
kurva

MEDARBETARE
TILL OPTOENHETEN SÖKES
för analys av nätscenarior och kravspecificering av
optiska nätelement.
Basic Technology har rollen att förse telekomprodukter med bästa möjliga grundteknik. Inom
Component Technology är vi en nystartad enhet
med inriktning på fiberoptiska -moduler, -lånkar
och -komponenter. Vårt arbete sträcker sig från specificering till konstruktionsansvar. Vi behöver förstärka vårt systemkunnande inom området optiska
nätelement.

Ericsson Components AB, N-divisionen, Kista

APPLIKATIONSINGENJÖR
- Tekniskt kundstöd - Fjärran östern
• Vi söker en person som år intresserad av att arbeta som applikationsspecialist för analoga integrerade linjekretsar. Arbetet består av teknisk marknadsföring och hjälpa kunder i Fjärran Östern att
använda vår kretsar.
Den person vi söker bör vara intresserad av resor,
kundkontakter och vill bli specialist på telekomkretsar för en snabbt växande marknad.
Du bör vara utbildad ingenjör inom telekom,
analog kretsteknik ell er motsvarande och gärna ha
erfarenhet av konstruktionsarbete eller testning inom dessa områden. Dessutom måste Du vara utåtriktad och intresserad av den mångfald av kulturer
som finns i Asien.
Du kommer att vara staionerad på vårt huvudkontor i Kista, Stockholm och därifrån tillsammans
med försäljare och representanter stödja och utveckla vår marknadsföring i Asien. Arbetet kan också leda till kortare eller längre perioder utomlands.
Kontakta: Johnny Johansson, tfn 08-7574218
emaikekajjy eka.ericsson.se eller Johan Eriksson, t f n
08-7575025 emaihekajer eka.ericsson.se. Din ansökan sänder Du till: Christer Karlsson, Ericsson
Components AB, Personalenheten, 164 81 Kista t f n
08-7574991
Ericsson Components AB, Business Sector ASIC and
RF, Kista

PROCESSINGENJÖRER
• Vi behöver förstärka vår processteknikgrupp inom kretstillverkningen med två processingenjörer.
En ingenjör till tunnfilmsarean att arbeta med jonimplantering, CVD och metallisering. En ingenjör till
gulrumsarean vilket innebär arbete med litografi
samt resist- och framkallarteknik. Båda befattningarna innebär ansvar för införskaffande och etablering av ny utrustning, ansvar för förbättring av befintliga processteg, deltagande vid utveckling av
nya processer samt dagligt produktionsstöd.
Du ska vara initiativrik och beredd att ta eget ansvar. Processingenjörerna är organiserade i areate-
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• Vi söker Dig som har systemerfarenhet eller som
arbetar inom fiberoptikområdet. Du kommer i detta arbete att vidga ditt systemkunnande genom att
arbeta med analys av olika nätscenarior. Dessutom
kommer du att identifiera optiska nåtelement, länkar, moduler och övriga fiberoptiska komponenter.
Tjänsten omfattar bl.a. att identifiera och kravspecificera optiska nätelement åt internkunder, ta fram
produkter i samarbete med leverantörer, kvalificera
mot kravspecifikation och ha konstruktionsansvar
för produkterna.
Arbetet bedrivs ofta i projekt tillsammans med
internkunder och övriga enheter inom Basic
Technology, (bl.a. teknikledning, byggsätt och förbindning). Arbetet innebår även många kontakter
både inom och utom koncernen med såväl kunder
som leverantörer.
För att koncentrera den kompetens som finns inom fiberoptikområdet inom ETX och underlätta
samarbete, sitter vi tillsammans med BNS
"Opto-Core" och nära TNAL i Kungens Kurva.

PiimnniTiEi
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Telecom AB

METODINGENJÖR

Kontakta: Roland Eriksson, Chef Catarina Larsson,
Personal PR/ETX/B/OIM KK/ETX/B/H Tel: 08-719 9929
Tel: 08-719 0836 Memo: ETXT.ETXROER Memo:
ETXT.ETXLCAT
Ericsson Telecom AB

SYSTEMUPPDATERING
AXE 10, M M U TELIA
• Vår enhet arbetar främst med AS-byten i driftsatta AXE-stationer hos vår kund, Telia. Enheten är
placerad i Nynäshamn. Vi utför allt från uppgradering av programutgåvor från produktlinjen till hela
kållsystemsbyten. I arbetsuppgifterna ingår bl a
framtagning av bytesmetodik samt utförande av
AS-byten hos kund. Arbetet medför resor inom
Sverige samt nattarbete under vissa perioder. Vi söker nu två nya medarbetare. Du som söker skall ha
erfarenhet av AXE-provning. Du bör vara kundorienterad och serviceinriktad samt kunna ta egna initiativ.
Kontakta: Jan Pehrsson, tel 08-520 63371, memo:
ETXJAEP, Lars Goldberg, tel 08-520 63155, memoid:
ETXLWG eller Gun-Britt Hellström, personal, tel
08-520 62485, memoid ETXGBHE.
Ericsson Telecom AB

MARKET SUPPORT
FOR CUSTOMER SERVICES

PROGRAM MANAGERS AND INSTRUCTORS FOR BUSINESS TRAINING
The newly established Business Training unit within
RMOO Training Services in Electnjm/Kista will mainly support internal training programs and consultancy within Marketing and Sales.
The deregulated market new operators with a
purely business interest in mobile telephony as well
as a strong focus on Customer Services are some of
the factors that are causing the nature of selling to
change.
This new business environment puts greater demands on our marketing and sales satff. We are
now looking for personnel to work with us in a dynamic international environment to fulfill our goals
to increase the skills and competence of our
Marketing and Sales staff.

PROGRAM MANAGERS
• As a Program Manager you must be able to take
full responsibility from development to implementation of training programs. This means that you
will work closely with our clients who may be project and process owners, market operations units, or
local companies, ananalysing their true needs for
competence development and offering them the
best solutions. As a Program Manager you will also
work as head instructor and trainer of new instructors for the already existing "Core Three" and
"Alliance" training programs.
The'Core Three" concept was developed to increase customer focus, profitability and shorten lead time for tender work. The training program supports the Core Three team members in their roles as
project and sub-project leaders within the Tender
and Negotiation processes.
The "Alliance" concept describes how RMOA,
RMOG and RMOJ sell Customer Services. The training program is under development and consists of
a service products training module and a sales techniques module.
Depending on your earlier background, you
might also be involved in the development of new
customized courses within Marketing and Sales.

INSTRUCTORS
• As an Instructor you will mainly conduct the above training programs and other courses within the
area. You may also be involved in special projects.
Educational background and professional experience for both funktions: Probably you have a
Master's degree and experience from training
and/or Marketing and Sales.
As Program Manager you have extensive professional experience either from working in a front-line marketing or selling position and/or within competence development.
You are an outgoing personality with a lot of
trust in yourself, a true teamworker and your communicative skills are excellent and of course, your
command of the English language is very good.

BU BNS have an objective to be a leader within broadband business. The competition is tremendous.
Traditional telecom companies have to compete
with data communication companies, cable TV companies and many small efficient companies concentrating on specific niches in the market
BU BNS product portfolio is then complemented
Contact: Birgitta Engardt, +46 8 404 71 47. Send
with Customer Services. Customer Services is beco- your application to Agneta Nilsson, KI/ERA/LY/US.
ming an important differentiator among our competitors. Within BU BNS we are initially focusing on
getting the basic support in place for our products,
such as HW Services, System Support and Customer
Training. Gradually we will move in to more advanced services.

• Within BU BNS, the Operations unit have responsibility for Customer Services. The unit is new
and is actively building up competence in this new
field of customer services. One of our teams is supporting the sales process and also the new broadband markets in the area of customer services. You
will be part of this team and have your own responsibility for selected markets and customers. The
Kontakta: Christer Lindberg Ansökan till: Monica
tasks would be to: - Support in the tendering proKängström KK/ETX/U/KO KK/ETX/U Tel: 08/719 62 86
cess. - Handle customer service assignments interMemo: ETXS.ETXCOL
nally. - Ensure high customer satisfaction.
We hope that your have high ambitions and is an
Ericsson Telecom AB, Repair Centre
enthusiastic person. The job will require self motivation and ability t o find solutions to customer demands. There will be many projects and many new
AVDELNINGSCHEF
people to network w i t h , meaning that this is a greVi har ansvaret för att tillhandahålla reparationsat opportunity for personal growth.
och logistikservice för BX produkter till Ericssons loA successful candidate should have experience
kala bolag i 60 länder och vissa direkta kunder, bl a
from operations activities, i.e. testing, installation or
Telia i Sverige. Vi står nu inför ett stort antal föräncustomer support, and have a genuine interest in
dringar med nya kundkrav på korta ledtider och lacustomer service.
gerhållning, nytt servicesystem samt förstärkningar
av egen reparations- och systemprovkapacitet.
Contact Johan Axelsson +46 8 7199402, memo
ETXT.ETXJAXE or Human Resources Catarina
• Ditt arbete blir att leda och utveckla verksamheLarsson, ETXT.ETXLCAT
ten tillsammans med ca: 60 medarbetare. Vi finns i
Stockholm på TB och i Älvsjö.
Du bör ha ledarerfarenhet, vara drivande och
målinriktad. Du är intresserad av förändringsarbete
och bör ha erfarenhet från kundservice och/eller
produktion. Har Du marknadserfarenhet är det ett
plus. Du ska tala och skriva engelska som svenska
obehindrat.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

TRAVEL MANAGEMENT
ASSISTANT
• I takt med att vår verksamhet inom Travel
Management växer behöver vi förstärkning med ytterligare en person som kan assistera vår Travel
Manager i det dagliga arbetet rörande reserelaterade frågor.
Vi vänder oss till Dig som med stor känsla för service skall ansvara för: -reklamationer -kundenkäter
-avtal och uppföljning inom vissa segment -enhetens kvalitetsarbete (Resehandbok och Verksamhetshandbok) -statistik och produktion av AV-material för enheten
Vi vill att Du har minst fem års arbetslivserfarenhet och tidigare erfarenhet från resebranschen. Du
skall också ha dokumenterat goda kunskaper i engelska och data.
Du kommer att ha ett brett kontaktnät med " i n terna" kunder och externa reseleverantörer och det
är därför bra om Du har någon förhandlingsvana.
Du måste också kunna uttrycka Dig väl i tal och
skrift och det år nödvändigt att Du kan arbeta självständigt och har förmåga att prioritera och planera
Ditt arbete. I Dina arbetsuppgifter ingår dessutom
att vid informationsmöte för nyanställd personal redogöra för företagets resefrågor.
Kontakta: Brigitte Ringdahl, Travel Management,
tel 08-7470140 Eva Kållberg, Personal, tel
08-4042381. Ansökan skickas till: Ericsson Radio
Systems AB KI/ERA/BR/1H Eva Kållberg 164 80
Stockholm
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Ericsson Telecom AB, Customer Delivery Centre, HF

METODIKSTÖD
• Vill Du lära Dig mer om ETX kundorderföde?
Inom vår enhet, Customer Delivery Centre-AXE
(CDC), behöver vi förtärka
vår
funktion
"Metodikstöd". CDC är enheten som ansvarar för
att våra kunder får sina produkter i rått tid. Vi är 160
personer totalt. Du kommer att arbeta inom enheten Project och Support.
Inom vårt ansvarsområde kommer Du att stödja
CDCs order- ansvariga i deras arbete. I takt med att
förutsättningarna för vårt arbetssätt förändras
kommer Du att vara med och anpassa vår metodik
så att den väl möter de krav som ställs på oss. I arbetet ingår även att planera och genomföra utbildningar inom orderhantering.
Vi ser gärna att Du har kunskaper och erfarenhet
inom området men det är inga krav.
Du tycker om att ha kontakt med folk. Du är öppen och har lätt att uttrycka Dig i både tal och skrift.
Kunskaper i Engelska är ett krav.
Detta arbete kommer att ge Dig goda kunskaper
om ETX kundorder- flöde och ger Dig bra utvecklingsmöjligheter.
Kontakta: Mattias Eriksson ETXS.ETXMAER 08/
7198018 Kristina Wallenberg ETXS.KRWA 08/
7192311
Ericsson Telecom AB, Custor Delivery Centre AXE,
HF

SYSTEM M A N A G E R
• Du kommer att arbeta på uppdrag av ansvariga
SPO:er (Support Product Owner) för stödsystemen:
DOR-EDI. DOR, CEOR, SS-NED, TAB TEXTA LEVPLAN, LAGER och LEVIS. Din uppgift år att verka för
att vi har en säker och optimal drift av dessa stödsystem.
I ditt ansvar ligger att driva frågor kring dessa system gentemot EDT, säkra att utvecklingen av systemen är riktiga och att de går i linje med verksamhetens krav på kort och lång sikt, ta fram underlag
med rekommendation för beslut åt SPO samt driva
leverantörutveckling mot EDT.
Funktionen ligger organiserad inom sektionen
Project and Support inom enheten CDC-AXE. Som
System Manager företräder du samtliga användare
inom BX.
VI vill att Du arbetar strukturerat och effektivt
och etablerar goda kontakter med dina intressenter. Du har förmåga att växla perspektiv, vid detaljfrågor kan Du ändå behålla helhetsbilden.
Du måste kunna länka ihop kraven på TTC flödet
med kraven på stödsystemen.
Detta arbete ger Dig en god inblick i ETX logistikflöden och ger Dig möjlighet att vara med och påverka morgondagens flöde!
Kontakta: Mattias Eriksson ETXS.ETXMAER 719
8018, eller Kristina Wallenberg ETXS.ETXKRWA 719
2311
Ericsson Telecom AB Switching and Network
Systems, Market Communications
Visibility and a positive image are key words for a
company operating in a competitive market Active
communication is a pre-requisite. In order to increase the customer awareness of Ericsson as a major
player on the public telecommunications market we
need to strengthen our market communications
unit.
We are looking for the following resources:

PRESS OFFICER
• with the responsibility with the responsibility to
support the whole unit with press activities e g produce articles about products, cases, new orders
etc. for both external and internal use - manage our
part of the official press material - initiate and coordinate mass media training - support the business
area press officer

MARKET COMMUNICATOR
• with the responsibility to analyse the external
communication needs and to create and implement
the suggested activities.

COMMUNICATOR FOR
EASTERN AND CENTRAL EUROPE
• - to support the organisation market communication activities
- to be responsible for the units internal image
- to collect structure and distribute relevant information externally as well as internally
The unit is based in Stockholm and supports local
organisations in approx. 40 countries.
For all three positions we need skilled and competent people, with experience from similiar jobs.
Contact: Anna-Karin Klinteskog 08-681 10 30, memo ETXT.ETXAKN Cecilia Zarbell 08-719 73 77, memo ETXT.ETXCEJE Kerstin Halén 08-719 20 54, memo
ETXT.ETXKER. Send your application to Kerstin
Halen, TN/ETX/X/SH, Human Resources
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Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching &
Network Systems, Operational Support and
Marketing Services

BESÖKSADMINISTRATÖR
• X/FO söker ny medarbetare för koordinering av
kundbesök från marknaderna i Östeuropa. I arbetsuppgifterna ingår att i samråd med marknadssidan
göra upp lämpligt besöksprogram samt att an- svara för att besöken följer uppgjorda planer. I arbetet
ingår även att ordna bostad, hämtning, middagar
och andra kvällsevenemang. Kort sagt, det är Ditt
ansvar att se till att kunderna trivs och finner besöket i Sverige intressant. Detta innebår ofta arbete
både kvällar och helger. God kunskap om företaget
erfarenhet av service och språkkunskaper är meriterande Du måste kunna arbeta självständigt
Kontakta: Thomas I Andersson, tel 9 2548 eller
Hans Ohlsson, tel 9 3268
Business Unit Switching and Network Systems Communications

2 INTERNAL
COMMUNICATORS
• ETX/X/I are responsible for supporting the internal communications activities at BU X. The unit consists of 8 persons. Our main channels of communication today consist of the World Wide Web, Snapshot
(our internal newsletter), ITV (internal television),
various brochures/publications and employee meetings on various levels.
To strengthen our unifs competence and resources we are now looking for 2 INTERNAL COMMUNICATORS to fill the following positions:
- with the main responsibility of supporting the
organisation with communications material in various forms
- with the main responsibility of further developing internal television. This position is for a period
of one year.
Requirements: You might be experienced in other areas but the essential criteria is that you feel
confident with expressing ideas both in written and
visual form. You should be familiar with all standard
PC programmes used internally and it is an advantage if you have worked with the WWW. Experience
in the use of external consultancy services is also a
merit.
Contact: Susanne Sundling at personnel or
Anna-Karin Klinteskog Tel.11030 or Kim Sjölund
Tel.95853.

Ericsson Ltd. - UK

SALES ENGINEER
• Sales Engineer within the Technical Sales and
Product Support Department within the Network
Solutions Business Unit.
Duties: Provision of technical support to /2 account activities and implementation activities associated with new products, project management
consultants helpdesk and product introductions via
marketing. This role requires the individual to be actively involved in the sales activities (both pre and
post) on and off site.
Qualifications/Skills/Abilities: HND in technology
based subject, ideally a science/engineering degree.
Minimum of 3 years experience of MD110 combined
with in depth knowledge of the product its features and peripheral attachments. The individual
needs to have a good knowledge of pc's and be suitably skilled in their usage. LAN experience would
be an additional advantage. The individual needs to
have a flexible attitude. Be a self starter and be capable of working both as an individual and as a
member of a team. Must have the ability to communicate and the potential t o enhance personal, business and technical skills quickly to meet market and
organisational demand. Must hold a valid UK driving licence.
Contact: Kirstie Free, HR Specialist, ETL/B. UK.
Memo: etl.etlkefe Tel. +44 444 256150
Ericsson Business Networks, Business Unit
Network Engineering & Construction

TELECOM SOLUTIONS MANAGERS MALAYSIA, MEXICO & THAILAND
• The Business Unit Network Engineering and
Construction (ZNEP) is expanding. We have been
awarded several large turn-key projects during
1995. These projects normally include the total responsibility for solution design and detailed network engineering as well as the delivery and project
management of the total telecom network, including radio and fibre transmission, switching, management systems, outside plant and civil works.
We need to reinforce our presence in several
countries. We are therefore seeking Solution

Managers for foreign assignments in Malaysia,
Mexico and Thailand.
The role of the Solution Manager will be, in the
respective country, to have the following responsibilities:
- Develop Telecom Solutions to meet customer
needs - Marketing of Telecom Solutions including
customer presentations and discussions - Network
planning & design - Proposal preparations and coordination
The positions call for individuals with broad telecom and product knowledge in order to create and
design competitive telecom solutions tailored for
individual customer needs. It is essential t o have a
good analytical capability and proven skills in marketing and customer presentations. International
experience from telecom projects is of high value.
Contact: For Mexico SL/EBC/ZZ Göran Nordqvist +46
8 764 0849, memo EBC.EBCGNNT For Malaysia &
Thailand SL/EBC/ZD Bo Hildingsson +46 8 764 3337,
memo EBC.EBCBHIL. Send your application to:
Ericsson Business Networks AB Network Engineering Division Mats Karemyr 172 87 Sundbyberg,
Sweden
Ericsson Telecom, Market Asia & Pacific

PRODUCT MARKETING
I N SINGAPORE
• We soon expect the Public Network marketing
activities in Singapore to increase.
In order t o give our customer the highest possible
attention we therefore look for an experienced person within the Product Marketing area.
ft is envisaged that this position will be a 7-9
months tenn contract with a possibility for extensions.
Contact: Lennart Carlson, +46 8 6812628, ETX.ETXLEC or Peder Norling, +46 8 7191819, ETX.ETXPNG
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MARKETING
MANAGERS
• Around the world, cellular markets are growing
rapidly. AMPS/D-AMPS mobile systems today serve
more than 50% of mobile world-wide subscribers,
with Ericsson having the largest market share. Our
successful CMS 8800 family of products continues t o
be successfully deployed world-wide in both traditional and new applications world-wide.
Within our business u n i t Celllular Systems - American Standards (RMOA), a new product marketing
unit within Marketing has been created to help develop arguments and strategies to support the commercial deployment of our products and t o provide
support to the sales channels when presenting and
offering our products.
These positions require both commercial and
technical competence. The successful candidates
will be able to translate the technical functionality
of the products into clear, concise commercial arguments which highlight our product advantages and
product value. As product marketing manager, you
will be responsible for the definition of sales objects
and production of product descriptions and sales
bulletins for your product area. Additionally, you
will be formulating marketing messages and co-ordinating the development of marketing material t o
convey those messages to the field.
These positions will involve co-ordination of different functions within the RMOA organization. It is
therefore essential that you are outgoing, independent and self-motivated. You should possess strong
interpersonal and communication skills. You should
have a university degree, preferably an advanced
degree, with a minimum of five years experience in
the telecom industry where you have gained knowledge of commercial issues perhaps even from an
operators perspective.
You should also be comfortable working in an international context and demonstrate professionalism both in regard t o your work output and image.
Fluency in English is required.
We are currently looking for product marketing
managers in the following competence areas: RBS
Products Switching Products Ancillary network products Operation Support Systems and IN Commercial Support
Contact Mark Miller, phone 08-4044835, memoid:
ERAMAMI. Please send your application to: Karin
Enberg AH Ericsson Radio Systems AB 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGER PRODUCT PLANNING FOR
INTERNATIONAL MARKETS
• We are in the process of building up an organization within RMOA Technical Sales Support department at ERA to handle product planning activities
CMS88 product line for markets outside of North
America. These represent markets in Asia, Oceania,
Africa, Pacific, and Latin-America regions.

We are looking for product managers for the following areas:
- Switching Network Products (HLR, MSC) - radio
Network Products (RBS) - OA&M Products (OSS products and OA&M functions) - System Applications
(Data, Messaging, WIN)
The main responsibilities and activities are:
- Making customer presentations on product proposals - Evaluation, planning and consolidation of
new market requirements - Participation in Package
Definition exercises for every release - Market support on new products
These positions will work closely with RMOA SPM
and other local product management organizations
for the CMS88 product plans and strategies.
The required experience and skills for these positions are:
- At least 3-4 years of experience with Ericsson
(preferably with Product Management or System
Designs for cellular systems) - Technical expertise in
the area of interest - Strong communication and
presentation skills - Good knowledge of another foreign language is an asset
These positions will also involve international travel and contacts.
Contact Vu Nguyen at 46-8-4044624 (memoid
ERA.ERAVUNG). Send your application t o : Karin
Enberg Ericsson Radio System AB 164 80 Stockholm
Nippon Ericsson, Japan

HEAD OF BX ACTIVITIES
• Ericsson is continuing its firm commitment in
Japan to become the No. 1 foreign supplier.
We can offer you a very challenging position, based in Japan.
We are looking for you who has well documented experience in marketing and management. You
should have a solid knowledge of telecommunication, in general, and BX-products specifically. As the
business opportunities are many and of various nature it is essential that you are a business and entrepreneurial minded person.
In addition to this your task will be t o continue
the build up of the BX-team t o ensure our success
with existing contracts as well as pursuing new
ones.
Our company (NRJ) is located in Tokyo.
Contact Mr Morgan Bengtsson, President of NRJ,
tel +81 3 3221 8200 MEMOID NRJ.NRJMBE or Mr
Torn-Åke Hellberg, Marketing Director, tel +46 8 719
4343, MEMOID ETX.ETXTAAH
Ericsson Radio Systems AB, Cellular Systems
American Standard, Kista

INTERNATIONAL
CELLPLANNER
• Radio Network Engineering department are seeking Cell planners for AMPS/DAMPS and PCS 1900
networks.
The work will be focused on the eel Iplann ing and
designing of Cellular Radio Networks w i t h customer
requirements and system properties as your main
concerns.
Your main areas of responsibilities:
- Together with the customer specify and compile
requirements on the Radio Network.
- Traffic dimensioning taking into account current and future capacity needs.
- Prediction of radio propagation and frequency
planning using computerized simulation tools.
- Responsibility for Radio network properties in
the integration phases.
We work in close co-operation w i t h project management and marketing both in Kista and on our
customer premises. The frequent customer contacts
put high demands on your personal abilities t o
adapt to our customer needs and t o understand his
business. Good command of English and Swedish is
an absolute demand. Spanish and other language
skills are advantags.
Applicants with a Masters Degree in electrical
engineering, engineering physics or Bachelors
Degree with experience in Radio- or Telecommunications will be considered.
Contact: David Schelin +46 8 404 55 39 or +46 705
85 64 72 MEMOID: ERA.ERADAVS or Jan Lindqvist
+46 8 757 17 58 MEMOID: ERA.ERAJANL. Send your
application and a CV to: KI/ERA/AH Marianne
Molin,Ericson Radio Systems AB, 164 80 Stockholm
LMC, Region Latin America

CMS 8800
REGIONAL M A N A G E R
•

- Improvement Programs Latin America
CMS 8800 strongly focus on helping the operators to be the best in their market place and the
Total Performance Improvement Program (TPIP) is
an integral part of this effort. To take full advantage of the customer perspective the program encourages the M(LC)'s to establish cross functional
groups with the operators to identify areas of improvement. TPIP works to raise the awareness of the
importance of an excellent In-Service Performance
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within our own organisation and the customer. We
are looking for a Regional Manager - Latin America
to work together w i t h the M(LQ's to fully establish
this concept in this heavy expaning area.
Interactions with the Sales and Market operations in
Stockholm and the Design organisation in Montreal
is vital for success.
To fill this position you should be a department
manager or a strong section manager with: - Good
interpersonal skills - Good communication skills Broad Ericsson knowledge - Result oriented - TQM
minded - Knowledge in Spanish
We offer a stimulating and exiting job in a dynamic business unit, a t w o year contract with Mexico
as base.
Contact: Tord Larsson, tel +1 (514) 345-7950 or MEMO LMCLMCTORD
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT M A N A G E R - R M O A
TECHNICAL SALES SUPPORT
(2 positions)
• With the introduction of Wireless IN for CMS88,
demand for increased support from ERA t o international markets outside of North America created opportunities for exciting product manager positions
in this field within the RMOA technical sales support
organization.
The people in these positions will be involved in:
- Responding t o RFQs/RFPs from customers on
CMS88 WIN - Making customer presentations on
CMS88 WIN products - Supporting the LC/MLC staff
on CMS88 WIN technical and operational issues Generating market requirement descriptions on
CMS88 WIN as requested by the customers - Making
proposals for product improvements
The required experience and skills for these positions is:
- At least two years of experience with Ericsson
(preferably in cellular) - Good knowledge of telecommunications (IN, Cellular) - Adequate knowledge of AXE-10 and TMOS products (SMAS) - Strong
communication and presentation skills - Good
knowledge of another foreign language is an asset
These positions will also be required to travel extensively.
Contact Vu Nguyen, phone 08-4044624, memoid:
ERAVUNG. Please send your application t o : Karin
Enberg AH Ericsson Radio Systems AB 164 80 STOCKHOLM
ETL, Guildford. UK

PRODUCT SUPPORT
ENGINEER (OSS)
• The Product Support Engineer works in a team
of engineers that primarily operate both the support
and
supply
processes
relating
to
Complementary Products, Base Transceiver Stations
(BTSs) and GSM Interworking Units (GIWUs).
KEY RESPONSIBILITIES:
- Operate appropriate support processes for
Complementary Products, BTSs and GIWUs. eg. reception and resolution of trouble reports, consultancy etc. - Operate appropriate supply processes for
Complementary Products, BTSs and GIWUs. eg. verification of new functionality etc. - Develop close
working relationships with engineers in Field/
Customer Support Centres, equipment suppliers
and external customers. - Support and advise trainee engineers in technical issues and w i t h regards
t o organisational and operational issues. - Verify
packages containing new functionality and/or fault
correcting solutions. - Use PC and W/S and mainframe programs (eg MHS) as required. - Answer and
solve trouble reports within designated lead times. Carry out on site problem investigations. - Conduct
trend analysis using appropriate tools. Interpret information and statistics derived from customer
sourced trouble reports and advise managers on the
potential impact of a known fault w i t h respect t o
agreed targets.
QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND KNOWLEDGE:
- ONC or equivalent in telecoms/computers/electronics. - A t least 2 years experience as a Trainee
Support Engineer or equivalent. - Willing to work
outside normal working hours on occasion. - Familiar with PC and mainframe programs eg. MHS
Contact: Steve Whitten, Tech Services Mgr, +44
1483 305061, ETLETLSNWN Louise Smith, Sector
Personnel Mgr, +44 1483 305798, ETL.ETLLESH
Ericsson Ltd. Guildford (UK)

SENIOR TEST ENGINEER
• Responsibility for the execution of IVA in accordance w i t h given instructions and the contracted
customer obligation. Collaberating with the customer in particular when performing acceptance tests.
EXPERIENCE
- A minimum of 3 years' experience working in the
telecommunications/computing industry w i t h at least one year's experience w i t h Ericsson w i t h cellular
applications.

INSTALLATION
ENGINEERING MANAGER
• Responsibility for managing the planning & production of all installation engineering activities within the department, ensuring that all performance
criteria and quality standards are met. The role holder will be expected t o develop processes and procedures to meet needs with up t o 12 staff.

PROJECT MANAGER X 7
• The role holder will contribute t o the development of the overall strategy, objectives and change
plans of the Turnkey project department. It will involve responsibility for the overall management of a
project from offer acceptance and authority to proceed t o final customer acceptance and completion
of upgrades, the role will require regular work with
the Marketing, Site Acquisition, Cell Planning,
Product Management and Operations departments
t o define total scope of required deliveries and
identify costs, risks & dependencies. QUALIFICATIONS: At least 3 years' project management experience in a Telecoms environment. Proven understanding of required project processes/models.

CELLPLANNING ENGINEER
• Make radio survey at planned RBS sites as a
member of the site survey team, make radio survey
report in accordance with Ericsson radio standards.
Support cellplanning activity, make field measurements in accordance with Ericsson radio's instructions as part of the system optimisation. Assist the
cellplanning manager in other field activities. A vacancy for a senior cellplanner also exists (CN041)

SENIOR COMMERCIAL EXECUTIVE
• The role involves determining customer requirements and by analysis and consideration of a particular network environment, creating and producing
an appropriate solution. Preparation of offers to
customers, ensuring that all aspects of price, delivery, payments terms are adequately covered.
Attending regular meetings with the customer to
ensure the smooth running of the business. Build &
manage strong relationships with customer.
Achieving annual sales targets for a specific area.
EXPERIENCE - Minimum HNC or equivalent in engineering, business studies or similar Minimum 3-4
years recent experience in business/project team situation. Knowledge of telecoms networks in the
UK.

DATA TRANSCRIPT ENGINEER
• Provide & support data Transcript activities in
the areas of switching & cellular parameters for
commissioning, IVA & optimisation as part of the
Turnkey project. EXPERIENCE - 2 years DT experience, higher technical qualification, computer literate.

SERVICE DEVELOPMENT MANAGER
• Objective t o define, package, market & sell services for the communication networks sector. This
includes: Presales activities including the generation
of market literature, presentations t o potential customers, need definition. Offer & contract definition
Management of price levels & margins Resource definition EXPERIENCE - Telecoms or technology service sales background with degree plus commercial
experience & knowledge of the customer interface.
High motivation.
Contact Rachel Gray ETLREGY
ETM, Netherlands

SYSTEM INTEGRATION
SUPPORTER, IN
• A t ETM in the Netherlands w e are performing a
number of System Integration projects for PTT
Telecom. We are now looking for a person to support the System Integrator in the IN area covering
signalling, service creation and management, billing and network management
The job is t o co-ordinate the test development
and test execution for the different systems which
involves negotiations w i t h both the customer, other
system suppliers as well as internally Ericsson.
You will work closely together w i t h the supporters for the other (C7 and ISDN) services
Candidates for this position must: - have good
knowledge of the whole IN area, INAP, SCP, SSP,
SMAS, Services etc. - be open minded and positive have good skills in English communication.
Contact: Henk Bruijns, Tel int +31-161-242 136, MEMO ID ETM.ETMHEBR, Rob Veenstra, Tel int
+31-161-229 846, MEMO ID ETM.ETMRVE
Ericsson Teleocm AB, Melbourne, Dallas and Rijen

I N SERVICES,
W O R L D W I D E SUPPORT
• Do you have a good knowledge about IN services ? Do you want t o work abroad ? Do you want
t o grow into a 'guru' ? If so, this a a chance for YOU
I
The GRCs, Global Response Centers, in
Melbourne, Dallas and Rijen urgently need 1 person

each to handle support on IN services. The contract
is for at least 1 year.
The GRCs are ment t o become the only contact
our local companies need to get support on Ericsson
(BX) products. They will provide 24 hour support, all
year round, since they are located around the globe.
The main areas you are expected t o cover in the
GRC team are:
- IN service handling/administration. - IN service
functionality. - SAMtool, GSA, SMAS and their databases (Ingres and Cybase). - Parameters/Exchange
data for the services.
If you cover these aswell: - SCP/SSP - UNIX it is fantastic.
Since you are expected to cover 'all' delivered services you will need some 'hands-on' education on
the services you are not familiar with and to keep
updated about new versions of the services. You will
have the other GRCs and the entire design and support competence within GPLM-NI backing you up.

Candidates for these positions must: - be familiar
with the relevant tools - be familiar with mapping
and transferring of corrections to and between market CN-A's - be able to test corrections - have performed desk-checks
Contact; Leo Waaijer, tel int +31-161-229 849, MEMO ID ETM.ETMLWIJ Rob Veenstra, tel int +31-161
229 846, MEMO ID ETM.ETMRVE
SEP • Sociedade Ericsson de Portugal

FSC M A N A G E R
(2 years assignments)
• We are looking for a candidate with long experience in the field preferably with GSM systems.
Personnel skills as Cooperation, Initiative, Responsibility and Teambuilding are important.

Contact: a.s.a.p. Kent T Olsson KS/ETX/X/USP memo: ETXT.ETXKO Telephone: ECN, 863 3627 (+46 54
193627) email: etxko solstat.ericsson.se

Contact Lars Ander phone, +4684045252 or
Thomas Eriksson phone, +4684045251 at RMOG
Resource Agency or send a short application and CV
to Ritu Malik, memoid: ERA.ERARIMA.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson GmbH, Germany

CELL PLANNER TO INDONESIA

Ericsson GmbH (EDD) is the major local company of
Ericsson in Germany. We are located in Duesseldorf
and responsible for all Telecom activities on the
German market In the area of GSM, our main customer Mannesmann Mobilfunk is operating the largest private GSM Telephony Network in the world.

• We are looking for a cellplanner for a long term
contract in Jakarta. The main part of the job is planning and tuning a GSM 900 network in Java together w i t h market support for GSM 900, DCS 1800 and
NMT systems in Indonesia. You should have
* Experience from cellplanning
* Good knowledge of cellular systems
* Good written and oral skills in English
* Ability t o build and maintain good customer relations
* Ability to work independently
Start of contract April 1996.
Contact: Nils Torstensson, phone +46 8 7572639,
memoid ERA.ERANIT, Jan Lönnström, phone +46 8
757 3314, memoid ERA.ERAJAL. Please send your
application t o : KI/ERA/LNH Carin Kasberg, memoid
ERA.ERACASA.

OPPORTUNITIES I N THE UK
FOR AC-A TEST LEADER
• The ESO department in the Cellular Systems and
Special Networks Division based in Guildford (just
half an hour train journey from Central London)
supports 3 of the 4 UK operators, with 3 t o 4 million
subscribers today and growing t o 15 million by the
year 2000. This means that we are operating in the
largest market in Europe and will be one of the fastest growing ESOs in the Ericsson world.
We are seeking people who are looking for interesting career opportunities (1 to 2 year long term
contract positions available) in the following area:AC-A TEST LEADER
- working with a team t o develop and implement
testing procedures and acting as first escalation
point for technical issues.
We are looking for experienced people with
knowledge of AXE switching who possess plenty of
initiative and drive t o succeed in a dynamic and
challenging environment
Contact: Hakan Norling, Support, +44 1483 305757,
ETLETLKHH - Louise Smith, Personnel, +44 1483
305798, ETL.ETL.LESH

OPPORTUNITIES IN THE UK FOR
DATA TRANSCRIPT ENGINEERS
The ESO department in the Cellular Systems and
Special Networks Division based in Guildford (just
half an hour train journey from Central London)
supports 3 of the 4 UK operators, with 3 to 4 million
subscribers today and growing to IS million by the
year 2000. This means that we are operating in the
largest market in Europe and will be one of the fastest growing ESOs in the Ericsson world.
We are seeking people who are looking for interesting career opportunities (1 t o 2 year long term contract positions available)in the following area:-

DATA TRANSCRIPT
• - engineers to produce DT for new/changed
functionality for the test plants in Guildford.
We are looking for experienced engineers with
knowledge of AXE switching who possess plenty of
initiative and drive t o succeed in a dynamic and
challenging environment.
Contact: Hakan Norling, Support. +441483 305757,
ETLETLKHH - Louise Smith, Personnel, +44 1483
305798, ETLETL.LESH
ETM, Netherlands

CORRECTION HANDLERS
• At ETM in the Netherlands we are performing
correction handling in various AXE areas. The job is
to determine the final contents of the AC-A and
EC-A packages and the planning and test activities,
to deliver the packages as planned.

A challenging job awaits you in Germany
(Duesseldorf)
Within the unit responsible for "Contract
Management - MMO" we are looking for t w o experience "Contract Managers" for the Product area's:

1) D i g i t a l S w i t c h i n g
Applications:
• You will, from a contractual view p o i n t be responsible for the overall planning and co-ordination
of all contracted CME 20 products supplied to MMO
and specifically for the SS platform and it's surrounding equipment eg. GIWU, AUC

2) Base Transceivers (BTS):
• You will, from a contratual view p o i n t be responsible for plan- ning and co-ordination of all
contracted RBS products.
Within the product area of responsibility you will
further: -be EDD/Rs customer counterpart on all
contracted issues -participate in tenders and contract negotiations as part of Core3. -plan and negotiate all activities, according to contract required t o
complete the customer order(s) including acceptance negotiation and follow up. -act as project manager; prepare and maintain a customer project plan
within the area of responsibility including responsibility for setting up an internal project organization, budget and time plan in order to meet the customer requirement, -translate customer activities
/orders into internal orders, -follow up and co-ordinate all activities until the order is completed, -control and settle all issues related to invoicing, penalties and final acceptance.
For both positions the following personal profile
should apply:
-25-40 years old, - engineering degree in telecommunications, -customer oriented -a minimum of
three years of working experience preferable from
a similar position, -at least one year product knowledge within the area of responsibility eg. AXE 10
preferable from GSM. -experience in project management including budgeting, -team spirit organizational talent and ability t o work in a dynamic and
changing environment, -good communication skills
verbal/writing in English and preferable in German.
Contact Kent Jacobsen on +49 211 534 1281 or via
memo edd.eddkj

S u p p o r t Specialist (BSS):
• - act as centre of competence for assigned area
(BSS). - technical co-ordination with customer (acceptance, FOA). - troubleshooting of complex problems in live network. - TR handling. - support for
junior staff in TR and HD. - take part in second line
Emergency Support rotation. - special projects
(ISP,DIG,etc.)
The requirements are 6+ years of AXE experience
in design, test and/or support at least 3 years in
BSC/BSS area.
Previous experience in customer interface is desired but not a must.
Good communication skills.
Can handle pressure.
Position is based in Duesseldorf and we can offer
expat contract with initial period of 2 years. Start Q2
-1996. Work with the most experienced GSM operator and the network with over 1.4 mil subscribers.
Contact Slavko Kutija via memo edd.eddkut. Or by
Phone ++49 211 534 2383. To apply for the job send
your application to Memo: EDD.EDDHJV fax: ++49
2117 5341444
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