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Bosnien
återuppbyggs
Ericsson år med och bygger upp
det krigshärjade Bosnien på nytt
AXE-stationer till Sarajevo är
koncernens första bidrag till ett
svårt sargat land.

SIDAN 1;

CeBIT- nu
två mässor
Årets stora data- och telekommåssa, CeBIT i Hannover, lockade
680 000 besökare. Det var färre
än tidigare år, helt enligt planerna. Mässan år i år delad i två delar. CeBIT Home i augusti, med
tyngdpunkt på hemelektronik,
riktar in sig mot allmänheten.

SIDAN 16

Omställning i
rosornas stad
Ericssons Visbyfabrik sysselsätter
idag närmare 1 000 personer.
Hela verksamheten har nu överförts till affärsområde Radiokommunikation.

Teleland
i isens grepp
En stor del av Islands yta är täckt av is. De 260 000 invånarna får samsas om de kustområden som trots detta är beboeliga. I ett av världens glesast befolkade länder spelar
telekommunikationerna en mycket viktig roll i vardagslivet.
SIDORNA 8-9

SIDAN 15

Nytt japanskt
avstamp
Den 15 mars i år tog Ericsson
get fullt ut på den japanska mobiltelefonmarknaden. Då skrevs
avtal om att bilda ett samverkansbolag med Marubeni, ett av
de största japanska handelshusen.
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O m det bara vore en bra test,
eller bara en utmärkelse,
skulle vi knappast göra en hel annons.

Men Celebris och Venturis
är mer an sa.
Ta en minut och läs vad några

gammal. Fast å andra [*"*"2^2!

av världens främsta

sidan, vad annat är att

dator-

Microsoft
Windows 95

tidskrifter har att säga

vänta från ett företag som har

om den tekniska kva-

lett datorutvecklingen sedan

P M ^ f c W l liten, de tekniska lös-

datorerna kom till? Oavsett din

"DIGITAL WINS

ningarna

och hur mycket

affärsverksamhet är frågan om

A GOLD AWARD
FOR PRODUCING

valuta för pengarna du far

från

du har råd att ignorera de

A STATE-OF-THE-ART PC

en desktoptillverkare bara 3 år

hetaste PCs på marknaden.

AT A COMPETITIVE PRICE.
THE CELEBRIS

"VENTURIS PERFORMANCE
Distr. Ericsson Computer Products. För information ring:

GL5120ST
Norell Invest AB; Stockholm tel 08-626 68 10, Göteborg tel

RATES WITH GREAT WINDOWS
MARKS WITH TOP GRAPHICS

is IDEAL FOR
RUNNING 3 2 - B I T

031-292150, Malmö tel 040-492220.

AND HIGH DISK SCORES.

PC Computing, June 1995

APPLICATIONS"

PC User, September 199S

PC
"DESIGNED TO RUN WINDOWS 95
OR WINDOWS NT,

"VENTURIS SUMUNI DESKTOP

THE CELEBRIS GL 5120 ST

IS A MARVEL OF MODERN

BOASTS A FEATURE PACKED SPECIFICATION

DESIGN.*

WHICH PLACES IT AMONG

Windows Magazine,
N o v e m b e r 1995

THE SWIFTEST P C S IN EXISTENCE.**
PC User, September 1995
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Ericssons chefscontroler, Gerhard Weise, är inte riktigt nöjd med Ericssons finansiella resultat 1995, trots att koncernen redovisade mycket fina siffror för orderingång, fakturering och vinst. Hans bekymmer är att vinsten är för låg och kassaflödet
är negativt. Det är ett hot mot företagets möjligheter till expansion.

Vinsten är inte
tillräcklig för
Ericssons behov
-1995 blev ett bra år för Ericsson. Orderingång, fakturering, vinst före skatt och vinst per aktie fortsatte att öka.
Det berodde främst på att mobiltelefoniverksamheten har
haft ett rysande år 1995. Men även Komponenter och
Mikrovågssystem har visat en stark positiv utveckling,
framhåller Gerhard Weise.
- Företagskommunikation och Nät har kunnat förbättra sitt rörelseresultat, men affärsområdet når ändå inte
upp till de avkastningskrav som koncernen ställer. Inom
Publik Telekommunikation har AXE-systemet haft fortsatta framgångar under 1995, men prispressen har ökat
markant. Takten i rationaliseringsarbetet har därför
ökats. Syftet är att minska kostnaderna så att Ericsson ska
kunna bli mer konkurrenskraftigt på detta område.
- Inom bredband har verksamheten koncentrerats till de
områden marknaden först kommer att efterfråga, nämligen tillämpningar inom
datakommunikation. När
det gäller transportnätsprodukter har Ericsson inlett ett samarbete med
Marconi som medfört att
vi minskat kostnaderna
och samtidigt vinner tid.
- Kostnaderna för omstruktureringen av utvecklingsverksamhet och produktion och för den minskning av antalet anställda med 2 700
personer som skett under året har medfört att affärsområde Publik Telekommunikation visar ett otillfredsställande
ekonomiskt resultat. Den fortsatta satsningen inom området Bredbandskommunikation bidrar också till detta,
konstaterar Gerhard.
Koncernens kraftiga expansion har tillsammans med en
alltför svag utveckling av kapitalomsättningshastigheten
och den svaga lönsamheten inom vissa delar av koncernen
medfört att Ericsson 1995 fick ett negativt kassaflöde:

tigheten på det sysselsatta kapitalet ökade från 2,02 för
1994 till 2,12 under 1995, så har den hastighet varmed vi
omsätter våra lager och våra kundfordringar inte ökat under fjolåret
- Det här är inte bra. Vi måste göra större ansträngningar för att förbättra dessa tal under 1996. Det finns enkla hjälpmedel för att förbättra dessa omsättningstal.
Dem måste vi lära oss att använda bättre!
Den stora nyemission som koncernen genomförde underhösten inbringade mer än 7,8 miljarder kronor. Det
var ett behövligt tillskott till Ericssons kassakista.
- Pengarna från nyemissionen var nödvändiga för att
stärka koncernens balansräkning och för att möta de stora behov av finansiering som våra kunder har. Men jag
måste än en gång poängtera att ett positivt kassaflöde behövs för att stärka vår balansräkning ytterligare, understryker Gerhard Weise.
- Ett annat område
som påverkar kassaflödet
är våra investeringar i
byggnader och maskiner,
samt våra köp och försäljningar av aktier i dotterbolag. Här måste vi kritiskt granska vad som är
nödvändigt att göra för att säkerställa koncernens långsiktiga tillväxt Det får inte finnas några "heliga kor", utan
allt ska ifrågasättas, med sikte på våra långsiktiga mål.
Till sist vill Gerhard Weise framhålla Ericssons stora
betydelse som svensk skattebetalare.
- Under 1995 har vi bidragit till att skattemyndigheten
i Sverige fatt större intäkter. Vi kommer att betala 2.200
miljoner kronor i skatt för det gångna året. Det bidrar
förstås också till att försämra kassaflödet.
- För att 1996 ska bli ännu ett framgångsrikt år behöver
vi skapa ett bättre resultat än 1995. Vi behöver också öka
omsättningshastigheten på kapitalet och vi behöver hålla
våra investeringar under kritisk uppsikt Klarar vi detta,
kan vi ytterligare stärka Ericssons positioner gentemot de
tuffa konkurrenterna.

Negativt kassaflöde
hämmar expansion

Så här disponeras koncernens vinst 1995:

Vinst före skatt (miljarder SEK):
Skatter
Investeringar
Avskrivningar
Utdelning - "kapitaP-kostnad
Rörelsekapital och kundfinansiering
Summa:

7,6
- 2,2
- 6,4
+3,8
- 1,2
-5,3
-3,7

- Det här är inte bra, eftersom en finansiellt stark koncern behöver generera ett positivt kassaflöde. Det behövs
för att vi ska få fortsatt utrymme för offensiva satsningar
på marknaden. Därför är vår målsättning att redan i år,
1996, ha nått fram till ett positivt kassaflöde. Men det
ställer krav på oss.
- För att få ett positivt kassaflöde måste vi öka omsättningshastigheten på det sysselsatta kapitalet. Det kan vi
göra genom att få varulager och kundfordringar att rotera
snabbare, förklarar Gerhard. Även om omsättningshas-

kontakten

Gerhard Weise, som
är Ericssons chefscontroler, är inte
riktigt nöjd med
Ericssons finansiella
resultat 1995.
Foto: PETER NORDAHL
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GSM-utökning i Holland
Ericsson Telecommunicatie BV har kommit överens
med GSM-operatören Libertel om en utökning av
Liberteis GSM-nåt. Ericsson ska leverera och installera
radiobasstationer, basstationskontroller och nätsystem. Det handlar om andra generationens basstationssystem, R6S 2000, som har en räckvidd på 70 km,
nästan dubbelt så långt som den tidigare versionen.
- VI har valt denna utrustning därför att den erbjuder avancerade möjligheter som vi behöver i vår service till kunderna, kommenterar Kees Pannekoek,
teknisk direktör i Libertel.

Inköpsavtal i Vietnam
Vietnam Mobile Telecom Service Company, VMS, driver tillsammans med Comvik International Vietnam
ett GSM-nåt Nu ska nätet som går under namnet
Mobi-Fone, byggas ut. Det är tidigare byggt med
Ericssonutrustning och så blir det också i fortsättningen. Ett inköpsavtal har tecknats med Ericsson i
Vietnam om leveranser av utrustning till ett värde av
460 miljoner kronor.
MobiFone-nätet är ett exempel på ett så kallat
Business Cooperation Contract, en samarbetsform
som de vietnamesiska myndigheterna inrättat för att
få tillgång till utländskt investerarkapital. Formen innebär att de utländska intressenterna inte blir delägare, men får en i förvåg överenskommen andel av
intäkterna från verksamheten.
Utbyggnaden av MobiFone-nätet år en följd av den
mycket starka ekonomiska utvecklingen i Vietnam.
Den har bland annat inneburit ett ökande krav på tillgång till moderna teletjänster, inte minst då mobiltelefon!.

Miljardorder
på telefoner
Ericsson Inc. i USA har fått order på leveranser av digitala mobiltelefoner för mer än 1,6 miljarder kronor.
Det handlar om D-AMPS-telefoner till AT&T Wireless
och BellSouth Cellular Corp., GSM-baserade PCS 1900telefoner till American Personal Communications,
Pacific Bell, Omnipoint och BellSouth.
De stora beställningarna offentliggjordes i samband med den stora mobilteleutstäflntngen Wireless
96 i Dallas i slutet av mars. Där visades också en rad
nya ficktelefoner för den amerikanska marknaden.
Tre av den nya generationen USA-telefoner utnyttjar
den nya digitala kontrollkanalen i D-AMPS, vilket gör
det möjligt att införa en rad nya funktioner.
På mässan visades också den första telefonen för
PCS1900, Ericsson CF337. Bland finesserna i den telefonen finns bland annat en alfanumerisk personsökarfunktion.

SMS-kontrakt med
Pacific Bell Mobile
Ericsson är en strategisk partner till Pacific Bell Mobile
Services, PBMS. Samarbetet utvidgades nyligen till
också omfatta leveranser av Ericssons MXE, en plattform för hantering av meddelandetjänster. MXE ska
integreras i alla de PCS-nät som operatören ska bygga
upp i USA.
PBMS ska använda MXE för att hantera så kallad
SMS, Short Message Service Center. Med SMS kan man
skicka och ta emot korta textmeddelanden från eller
till en mobiltelefon. MXE hanterar också en rad andra
meddelande tjänster, t ex röstbrevlådor, fax, och elektronisk post.

Mobilsatsning på Japan
Utvecklingsarbetet med Ericssons mobiltelefoner expanderar i takt med den kraftigt ökande försäljningen. Nyligen öppnades ett tredje utvecklingscenter
utanför Sverige i Japan. Centret ska helt bemannas
med japansk personal och blir ansvarigt för utveckling och provning av telefoner för den japanska standarden PDC. De första PDC-telefonerna från Ericsson
beräknas vara leveransklara i början av 1997. De ska
marknadsföras av ett samriskbolag som Ericsson beslutat starta tillsammans med det japanska handelshuset Marubeni.
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INTERNET
• Handel över Internet - det är nu det börjar!
• Säkerhet och betalning • Nya vägar för
informationsspridning - internt och externt
• Hur påverkas massmedierna

21-23
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Avgift heldagsseminarier:

3.900:- (exkl. moms), inkL kaffe, lunch och dokumentation
Betalningsvillkor:
20 dagar, dock tidigast 10 dagar före kursstart.
^^^^
Ytterligare information:
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Datorstödd
Telefoni och Call Centers

Globala
Telekomplattf ormar

INTERNET - teknik
En uppdatering

• Hur används ATM i olika nätlösningar?
• ATM som access för multitjänstnä t
• Classical - EP over ATM (CEP) vs
LAN Emulation • Produktöversikt
Finns det teleforter med ATM-gränssnitt?

• Nyheterna! • Internet som plattform för
telefoni, TV och videokonferens • Intranet
och databaskopplingar
• EP Version 6

i framtiden mycket mer

• GSM-success story - var står vi idag?
• "Tjänstenivå" i Europas GSM-nät
• Nya accessformer ger tillräcklig kapacitet
i radionät • Standardiserade och
operatörsunika tjänster

• Servicehöjande växelsystem
• Call Center - praktikfall
• Virtuella/distribuerade Call Centers

B

ATM

Idag mobiltelebni,

Digital TV, digital radio
- Multimedia ml hemmet

• Slutna mobila företagsnät - "VPN"
• Mobilitet i kontorstelefoninät
DECT och GSM • Mobil data i krävande
miljö • Mobila arbetsplatser
- system och produkter

• Digitaltekniken öppnar nya vägar för
användarna • Digital Kabel-TV - "Allt i en
tråd" • Digital satellit -TV - 1 - 0 till rymden
• Digital marksänd TV • DAB - digital
ljudradio "mer än bara ljud"

B

Don svenska IT-satsningen

STADSNÄT
Konkurrens eller nytt monopol?

• Egna nät och kommunala infrastrukturer
• Konkurrenssituationen i tätorterna
• Varför tar kunderna egna initiativ?
• Hybridnät och nischoperatörer

Network
Management

• Intranet och avancerat Information
Management System • Styrning och övervakning av det interna informationsflödet?
• Externa virtuella informationsnät allt
vanligare • Internet eller TEMA?

Mobila telekomtjänster
för företaget

B

• i

TORSDAG 23 MAJ

/ verkligheten

B
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Kontakta Gunilla Englund på tel 08-613 8217 V
eller via e-post ge@stf.se

Stora kunder kräver nya globala lösningar
• Kundsammanslutningar - en ny trend
• Hur påverkar Internet övrig telekom?
• "The death of distance"

GSM

MAJ
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ONSDAG 22 MJ

TISDAG 21 MAJ

Marknad ocfi media

S T O C K H O L M BERNS CONGRESS

- hur går vi vidare?

• Teletjänster och multimedia för utbildning
• Radio - i digital version - det nygamla
mediet för utbildning • Virtuella klassrum
- i hemmet och på högskolan
• Programvara för kompetensutveckling

Telecoms
M a r k e t s a n d Politics

• A Euro-regulator • Alternative
International Traffic Streams
• New Generation of Global Carriers
• Organisations like STATTEL
- A catalyst for competition?
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Framgångsrikt
VD-besök i Kina
I mitten av mars besökte koncernchefen Lars Ramqvist Kina.
Det blev ett framgångsrikt besök som kantades av goda
Ericssonnyheter. Som ett tecken på Ericssons och Ramqvists
betydelse för de goda handelsrelationerna med det mäktiga
landet i öster, mottog VD ett
hedersdoktorat vid Beijing
University of Post and
Telecommunication.

Ericssons kraftiga expansion i
Kina fortsätter. Den 14 mars invigdes ett nytt huvudkontor för
Ericsson (China) Company Ltd,
det Major Local Company som
numera samlar det mesta av koncernens aktiviteter i Kina och
HongKong.
Det nya kontoret är en 10-vå-

Lars Ramqvist
utsågs till
hedersdoktor
ningars byggnad, döpt till Ericsson Telecom Plaza. Här finns
plats för 400 personer, bland
dem förstås koncernens kinachef
Olof Lenneman.
Lars Ramqvist bevistade invigningen tillsammans med bl a den
svenske ambassadören Sven Linder och höga chefer från det kinesiska post- och telekommunikationsministeriet, ministeriet
för elektronikindustri, den statliga
planeringskommissionen,
handelsdepartementet och det
statliga kinesiska telebolaget.
Representanter för det lokala
styret i Beijing var också närvarande.

Samarbete
Ett annat resultat av Ericssons
fortsatta Kinasatsning var att
Lars Ramqvist skrev under avtal
som åter bekräftar koncernens
goda samarbete med kinesiska

notiser
GSM till
norra Kina
Heilongjiang Posts and Telecommunications Administration har tecknat kontrakt
med Ericsson om en utökning
av GSM-nätet i provinsen.
Detta är koncernens hittills
största kontrakt på mobiltelefoni i norra Kina.
Kapaciteten
i
Heilongjiangs
GSM-system
ska ökas till 400 000 abonnenter. Till detta behövs utrustning för drygt 400 miljoner kronor, som ska levereras
under detta år.
Kontraktet är en bekräftelse på det förtroende Ericsson
åtnjuter hos operatören, som
också har ett TACS-system
från Ericsson i drift.

Indonesien
köper
DR A1900

Under sitt besök i Kina belönades Lars Ramqvist med ett hedersdoktorat med Beijing University of
Post and Telecommunications, som Ericsson sedan länge har ett gott samarbete med.

myndigheter och högre utbildningsanstalter. Bland annat
skrevs så kallade MOU (Memoranda of Understanding) med
ministeriet för post och telekommunikation, MPT, och med
Beijings universitet för post och
telekommunikation. Dessa avtal
jämnar vägen för fortsatt samarbete mellan parterna.
- Ericsson har varit i Kina i
mer än 100 år och vi har alltid
haft goda och vänliga relationer
med Kina. Tillväxten inom telekommunikation i landet har varit
fantastisk och vi är glada över att
få delta aktivt i denna tillväxt, sa
Lars Ramqvist i sitt anförande i
anslutning till avtalsceremonin.
- För att skynda på utbyggnaden och utvecklingen av vår infrastruktur för kommunikation,
ska vi öppna ytterligare möjligheter för resten av världen och
förbättra det värdiga samarbetet

med alla länder och med den
världsomspännande telekommunikationsbranschen, sa Wu Ji
Chuan, minister för post och telekommunikation. Vi vill stödja
den gemensamma utvecklingen
av en global infrastruktur för telekommunikation, fortsatte han.
- Det MOU vi nu skrivit tillsammans stärker ytterUgare våra
redan starka band med MPT och
hjälper oss att än bättre förstå
Kinas utveckling på teleområdet,
kommenterade Lars Ramqvist.

Stipendier
Samarbetet med Beijings postoch teleuniversitet bekräftades
av att Ericsson som donator ställer sig bakom 100 stipendier för
studenter vid universitet. Detta
för att stödja deras studier inom
telekommunikation.
Ericsson har också donerat ett
AXE10-system till universitetet

och går även in som sponsor av
50 årliga belöningar till särskilt
duktiga lärare vid universitetet.

Hedersdoktor
Under Kinabesöket invigde Lars
Ramqvist också en ny produktionsenhet vid Nanjing Ericsson
Communication Company i
Nanjing. Han träffade kunder
och hade också ett möte med kinas vice premiärminister Wu
Bangguo.
I samband med avtalsceremonin på universitet i Beijing mottog koncernchefen ett bevis på
hur kineserna uppskattar hans
insatser för samarbetet med Kina; en hederdoktorstitel vid universitetet
Lars Ramqvist kan därmed lägga ytterUgare en doktorstitel tiU
den han redan förvärvat genom
hårda studier och forskning vid
Uppsala universitet.

Första företaget
i Kina med ISO 9001

Olle Ulvenholm har all anledning att vara stolt. Hans företag är
det första I Kina som erövrat company-wide ISO 9001.

Ericsson (China) Company Ltd
blev det första företaget i Kina
att erövra ett bolagsövergripande ISO 9001-certifikat. Detta
sedan brittiska BSI genomfört
en djupgående revision av företagets kvaUtetssystem.
BSI gick igenom alla de
sex olika samriskbolag som ingår i Ericsson China, liksom de
fyra marknadsregionerna och
hela den centrala administrationen.
- Det är bara 21 företag i hela
världen som klarat en s k "company-wide" certifiering och jag
är glad över att nu få tilldela

Ericsson China denna ärofyllda
utmärkelse, sade Jack Atamian,
representant för BSI, när han
överlämnade certifikatet till VD
Olof Lenneman.

Ett erkännande
- Certifikatet är ett erkännande
av Ericsson Chinas arbete med
kvalitetssäkring och av att vårt
verksamhetssystem är av högsta
världsklass, kommenterade Olof
Lenneman. Certifikatet är den
första viktiga milstolpen på vår
kvalitetsresa, så vi ska fortsätta
att skärpa vårt fokus på kvalitetsfrågor, lovade han.

PT Pramindo Ikat Nusantara
är en indonesisk teleoperatör
med bland andra France
Telecom som delägare. I ett
kontrakt med Ericsson beställde företaget nyligen ett
DRA
1900-system
från
Ericsson. DRA 1900 år ett
DECT-baserat system för radioaccess i det fasta telenätet.
I en första fas ska den indonesiska operatören installera
ett pilotsystem på norra
Sumatra. Om pilotförsöken
slår väl ut kommer de att resultera i order på ett stort antal linjer för radioaccess under andra halvåret i år. Totalt
ska
Pramindo
installera
516 000 linjer på norra
Sumatra inom de kommande
tre åren.

Fel om
Nynäshamn
I förra numret av Kontakten
redovisades på en karta Ericssons verksamhet i Sverige.
Som vi påpekade i en kommentar i tidningen gjordes
inte anspråk på att angivna
uppgifter om verksamheten i
Sverige skulle var helt komplett. För Nynäshamns räkning missade vi dock den omfattande verksamheten inom
publik
telekommunikation
som fortfarande finns kvar
där. I en marknadsenhet med
inriktning mot Telia arbetar
idag 200 anställda och i ett
lokalt utvecklingscenter arbetar 80 personer.

... och om
Östersund
Dessutom förväxlade vi ett
par bilder i reportaget från
Östersund i förra numret.
Som många med god personkännedom kunde konstatera,
var det inte Bertil Nilsson som
var på bild, utan Bo Blomberg
som poserade på fotografen
Fredrik Herrlanders bild.
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Dags att korsa Atlanten
Torkel Arnborg ska gästlorska i ett år på Stanlord university
Utbyte av forskningsresultat är ett konkret resultat
av det samarbete som
Ericsson Components har
med Stanford University i
Kalifornien. Dessutom sker
ömsesidiga besök. Snart är
det dags för Ericsson
Components gästforskare
att korsa Atlanten. Det är
Torkel Arnborg vid Microelectronic Research Center,
MERC i Kista som just nu
förbereder en ettårig vistelse vid Stanford.
När någon ska gästforska vid
Stanford så räcker det inte bara
med att packa väskan, boka flygbiljett och åka. Det är en rad olika frågor som måste klaras ut innan en tids gästforskning kan bli
aktuell.
- Vi har tillsammans med
Stanford diskuterat hur utbyten
ska gå till. Såväl de som vi inom
Ericsson har ju erfarenheter av
detta, säger Torkel Arnborg.
Allt måste stämma
Det är många pusselbitar som
ska falla på plats. Grunden är givetvis att det finns ett relevant
forskningsområde att studera
och delta i. Sedan måste det
stämma med den planering som
finns inom Ericsson. Och sist
men inte minst viktigt, den som
ska åka iväg måste ha ordnat alla
praktiska arrangemang med sin
familj.
När Torkel Arnborg kommer
iväg i sommar så har han en mix
av kort- och långsiktiga forskningsområden som han vill stu-

utom vill jag vara med och stärka
relationerna med andra samarbetspartners i Silicon Valley.
Vid sidan av dessa diskussioner
om eventuell gästforskning har
det förekommit en rad kontakter
mellan Ericsson och Stanford.
Bland annat har det genomförts
telefon- och videokonferenser.
- 1 höstas hade vi en videokonferens med nära 100 deltagare,
där deltagare från bland annat
Ericsson, Stanford, IBM och
Texas Instruments delgav varandra forskningsrön.

Torkel Arnborg fick 1995 Ericssons Wallenbergstipendium, som nu ger honom möjlighet att sticka
"over there" och gästforska vid Stanford University i Kalifornien.
Foto: ANDERS ANJOU

dera. Främst är det ett område
som kallas TCAD, Technology
Computer Aided Design som
lockar.
- Det är ett forskningsområde
som professor Robert W Dutton vid Stanford bidragit mycket till. Därför finns det även flera kommersiella företag som arbetar med detta och som är lokaliserade i närheten av universitetet.
- När jag började arbeta här
användes TCAD främst till att
konstruera halvledartranistorer.

Idag är det många processingenjörer som arbetar med TCAD
här i Kista. TCAD är dataprogram som utgår ifrån fysiken och
handlar enkelt uttryckt om att
påverka val av material och geometri.
Kompletterar varandra
- Tanken är att vidareutveckla
detta teknologisimuleringsområde. Det finns även ett område
som kallas för ECAD. Det beskriver för konstruktörerna hur
komponenter beter sig. TCAD

och ECAD kompletterar varandra, fortsätter Torkel Arnborg.
En konkret produkt som kan
utvecklas med hjälp av denna
teknik är den powertransistor
som tillverkas på Ericsson
Components i Morgan Hill. Den
är en mix av halvledare och passiva komponenter. Den har idag
flera svårhanterliga så kallade parasiter som förekommer i själva
förpackningen etcetera.
- Vår förhoppning är att kunna
använda forskningsresultaten i
flera andra sammanhang. Dess-

Ligger långt fram
Det har även varit ett stort antal
Ericssondelegationer med 2 - 3
deltagare som varit över och gästat Stanford. Sedan är det två årliga möten vid vilka Ericsson och
andra företag, som stöder Stanfords forskning, deltar. Syftet
med dessa är främst att diskutera
olika forskningscentras fortsatta
drift.
Att Stanford ligger lågt fram
på många forskningsområden
vittnar alla de Nobelpristagare
som har anknytning till universitet om. Exempelvis Martin Pearl
som fick Nobelpriset i fysik senast, 1995, kommer från Stanford.
Kanske kan Sverige få flera
pristagare i framtiden om Torkel
Arnborg och andra svenskar far
vistas en tid i den kreativa miljön.
För en vistelse i den öppna
forskningsatmosfären vid Stanford ska givetvis ge gästforskare
nya och större vyer och vidareutveckla dem i sitt arbete.
LARS BÄCK

Anrikt företag byter namn
Ericsson Austria AG är det nya namnet på Ericsson
Schrack AG från den 1 april. Den interna förkortningen
SEA förblir oförändrad. Bolaget ingår i affärsområde
Företagskommunikation och Nät och fungerar samtidigt
som heltäckande lokalbolag för Ericsson på den österrikiska marknaden.
Chef är Lars G. Josefsson. Omsättningen 1995 uppgick till 2,6
miljarder kronor, en ökning med
15 procent jämfört med året innan. Vid utgången av 1995 hade
man 1 550 anställda. Huvudkontoret ligger i Wien, en prouktionsenhet finns i Kindberg.
Under förra året genomförde
Ericsson Schrack försäljningar
av enheter som inte är att hänföra till Ericssons kärnverksamhet.
En förväntad minskning av
bolagets omsättning i år till följd
av dessa försäljningar kompenseras dock på sikt av bland annat
den positiva utvecklingen inom
området små och medelstora företagsväxlar, där Ericsson Austria har det globala konsoliderade ansvaret för affärsenheten
BusinessPhone. Vidare har man

det internationella ansvaret för
kopparaccessprodukter för lokalnät av typen L I T (Local
Loop Transmission). En annan
viktig faktor är att man 1995 bildade en enhet för fokuserad försäljning av framför allt Consono
MD110 i de centrala delarna av
Östeuropa (Market Operation
Unit Central Europe).
Gammalt samarbete
Kontakter mellan Ericsson och
Schrack har funnits ända sedan
börja av detta sekel. 1991 köpte
Ericsson 33,5 procent av aktierna i Schrack Elektronik AG.
Successivt ökade aktieinnehavet
för att 1993 uppgå till 80 procent. 1994 fick företaget namnet
Ericsson Schrack. Samma år
flyttades affärsenheten Busi-

nessPhone från Sverige till Österrike.
Historik
Ericsson Austria har anor ända
tillbaka till år 1872, då Wilhelm
Deckert & Eduard Homolka
startade ett företag för svagströmstekniska system i Wien.
Redan 1908 etablerade LM
Ericsson affärskontakter med
Deckert & Homolka. 1911 köpte LM Ericsson andelar i
Deckert & Homolka och startade Ericsson Österreichische
Elektrizitäts AG. Redan 1913
byggde Ericsson den fastighet
på Pottendorfer Strasse där företaget idag har sitt huvudkontor.
Dr Eduard Schrack grundade
sin första verksamhet 1919. Den
avsåg tillverkning av radiorör
Tritoron. 1939 köpte Schrack
Ericssons aktier i Österrike och
bildade Schrack-Ericsson för utveckling och tillverkning av teleanläggningar. 1948 bytte man
namn till Schrack Elektrizitäts
AG. En snabb utveckling och

Ericsson Austrias VD Lars G. Josefsson vid en presskonferens i
Wien, då det nya namnet annonserades.

tillväxt inom telekomområdet
medförde att Schrack i Österrike förknippades med begreppet
telefon precis som Ericsson i
Sverige.
Spetsteknologi
1980 fick företaget namnet
Schrack Elektronik AG. Spetsteknologi inom många områden

var det som namnet Schrack under många år främst förknippades med. Förutom telekom-utrustningar utvecklade och sålde
Schrack brandlarm och andra
säkerhetssystem samt bedrev en
ytterst avancerad verksamhet inom det fristående Schrack
Aerospace.
THORD ANDERSSON
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Mobilt jättekliv i Japan
Den 15 mars i år tog Ericsson steget
fullt ut på den japanska mobiltelefonimarknaden, då man tillsammans
med det stora japanska handelshuset Marubeni skrev under ett avtal
om att bilda samarbetsbolaget
Ericsson Mobile Communications
Japan K.K. Förutom marknadsföring
och försäljning som ska skötas av
detta bolag, bygger Ericsson Mobile
Communications upp ett utvecklingscenter för mobiltelefoner i Tokyo.
- Vi gör en stor och långsiktig satsning i
Japan och målet är att bli en av de fem
största mobiltelefonleverantörerna i landet. Japan är världens näst största marknad
för mobiltelefoner. Det säger Göran
Skyttvall, som är ansvarig för japanverksamheten på Ericsson Mobile Communications.

Ericssons beslut i slutet av 80-talet att
satsa på utveckling av ett digitalt mobiltelefonsystem för den japanska marknaden
har varit mycket lyckosamt. Det är ovanligt att en så omfattande utveckling bär
frukt efter så kort tid som när det gäller
CMS 30, som detta system kallas. Från det
att systemet togs i kommersiell drift 1
april -94 i Tokyo har abonnenterna strömmat till. Idag har Ericsson levererat system
till fyra operatörer i Japan och ytterligare
två har skrivit kontrakt på system som ska
tas i drift i början av nästa år.
Idag finns totalt tio miljoner mobiltelefonabonnenter i Japan och av dess är
4 miljoner användare av de digitala systemen. För några veckor sedan passerades
miljongränsen för Ericssons CME 3 O-system i landet.
Det är brist på mobiltelefoner i Japan
och denna brist håller tillbaka abonnenttillväxten.
Utvecklingscenter i Tokyo
Ericssons utvecklingen av mobiltelefoner
för den japanska marknaden sker på två
platser. Sedan i höstas är det ca 25 personer på Ericssons utvecklingscenter i RTP i
North Carolina, USA, som arbetar med
att ta fram en telefon för 800 MHz. Den
första februari i år började verksamheten
vid det nyöppnade utvecklingscentret i
Tokyo, som organisatoriskt tillhör Nippon Ericsson K.K och även finns i samma
lokaler. Det är ett mycket nära samarbete
mellan utvecklingsenheterna i USA och
Japan.

- I Tokyo ska telefoner för 1500 MHz
utvecklas. Det finns redan 13 medarbetar
på plats och antalet ska öka till 18 i år. När
utvecklingscentret är klart blir det ca 25
personer som ska arbeta där, berättar
Göran Skyttvall och tillägger att alla ska
vara japaner.
- Vi har haft tur att hitta konstruktörer.
Det är ett antal japanska tekniker som tidigare arbetat som konsulter åt Ericsson och
nu blivit anställda av oss, säger han.
Att börja verksamhet i Japan med svensk
personal och sedan efter hand rekrytera
japaner, dvs att "japanisera" är både svårt

Ericsson och
Marubeni
i samarbetsbolag
och tar lång tid. Det är erfarenheter som
Ericsson skaffat sig genom Ericsson
Toshiba Telecommunication Systems
K. K., det samarbetsbolag som bildades
1992 för systemverksamheten.
Bygga upp varumärke
Ericsson Mobile Communications Japan
K.K, som nu Ericsson och Marubeni bildar ägs till 70 procent av Ericsson och 30
procent av Marubeni.
- Det blir en Ericsson-VD och vi håller
nu på att leta efter rätt person, säger
Göran.
Verksamheten startar första januari -97
och under samma år lanseras också de
första mobiltelefonerna för Japan. Tillverkningen av terminalerna kommer att
ske på Ericsson Mobile Communications
fabrik i Kumla.
- Att bygga upp vårt varumärke tillsammans med service och ett bra produktprogram är "a och o", betonar Göran och tilllägger att den japanska marknaden är
mycket speciell.
Precis som för alla konsumentprodukter
är hög kvalitet, form, färg och design
mycket viktigt Telefonerna måste vara
små och lätta att använda. Liksom för bilar
kommer det att bli årsmodeller även för
mobiltelefoner.
Trots att Ericsson nu kommer in på den
japanska mobiltelefonmarknaden som den

Strategiskt samarbete
• Marubeni, som grundades 1856, år omsättningsmässigt världens femte största
företag och verksamt inom många olika
branscher. Hösten -93 bildades Marubeni
Telecom Co Ltd, ett företag som bl a säljer
mobiltelefoner.
- Redan för två år sedan började planerna på ett samarbetsbolag mellan
Marubeni och Ericsson och vi är glada

över att det nu är verklighet. Det hår blir
ett viktigt stragetiskt samarbete, säger
Daisuke Arita från Marubeni Corporation, Telecom & Information Network. Den japanska telekommarknaden
kommer att genomgå förändringar under de kommande åren och jag tror att
detta samarbete kan innebära möjligheter för flera områden inom Ericsson.

Ett handslag för Ericsson Mobile Communications Japan K.K. Från vänster Johan
Si berg, vd för Ericsson Mobile Communications, Kent Hellström, chef för Radiokommunikation samt Mr Murakami och Mr Yoshida från Marubeni. Foto: ROGER STENBERG

18:e leverantören och ska slåss mot stora
inhemska företag som NEC, Sony och
Mitsubishi, tror Göran på en positiv framtid i Japan för Ericsson mobiltelefoner.
- Vi har ett viktigt samarbete med systemsidan och vi drar nytta av deras erfarenheter. Våra systemkunder vill dessutom gärna se oss som leverantör av mobiltelefoner. Att ha japanska konstruktörer
som utvecklar telefonerna är en klar fördel. Erfarenheterna från andra stora internationella marknader är också värdefulla.
- Nu ska vi slåss mot våra japanska konkurrenter på deras hemmamarknad. Det
ger oss kunskap att möta den framtida stora konkurrensen på GSM-telefoner, som
just kommer från japanska företag, slutar
Göran.
GUNILLA TAMM

-Vårt mål är att bli en av de fem största
mobiltelefonleverantörerna i Japan, säger Göran Skyttvall, ansvarig för japanverksamheten på Ericsson Mobile
Communications.

Foto: Kurt Johansson

"THANK YOU ERICSSON FOR 10 GREAT YEARS!"
WHERE WILL YOU BE IN TEN YEARS' TIME?

Judith Miles

Ericsson has changed enormously since 1986, when i began teaching English to the folks at ERA. Looking back, it seems that
the ability to innovate and change has played a key role in Ericsson's world-wide success.
Your knowledge and communication skills also play a key role in Ericsson's future - and in your own.
Communicating well in English is important, and VIEWPOINT can help you to communicate more effectively.
VIEWPOINT offers personalized English training, key-task coaching, consultancy and much more.
Start the future today! Call us at: 08-739 03 07.
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Det ligger nästan mitt i världskartan men gör
inte särskilt mycket väsen av sig. Island är sagornas land men också ett land som blickar framåt.
Här finns ett av världens modernaste fasta telenät, helt digitaliserat sedan förra sommaren.
Och här spelar mobiltelefonin en allt större roll
i det vardagliga livet.

den traditionsrika
fiskeindustrin har
NMT ersatt kortvågsradion.
Numera avslöjar
belastningen i radiobasstationerna var
sillstimmen finns. Till
visst problem för Postur och
Simi, den nationella post- och teleförvaltningen.
Mitt i Nordatlanten, halvvägs
mellan Europa och Nordamerika
reser sig Island ur de omgivande
havsdjupen. Jökelklädda berg
kröner skapelsen, som alltid
lockat fantasin och som än idag
är ett av världens mest glesbefolkade land. På en yta nästan lika
stor som Storbritanniens lever
endast 265 000 invånare. Två
tredjedelar av dem bor i huvudstaden, Reykjavik. Här finns förstås huvudkontoret för öns postoch teleförvaltning, Postur och
Simi.
Olafur Tbmasson är mannen
som styr televerksamheten på
Island. Han är generaldirektören
som, i likhet med Telias Lars
Berg, en gång arbetade på
Ericsson. I Olafur-s fall endast en
kort tid i samband med studierna, men ändå...
Nu gör generaldirektörens
Ericssonbakgrund inte så stor
skillnad. Island har alltid varit ett
Ericssonland, ända sedan de för-

Långt från
grannar mpn
mitt i var
sta telefonerna installerades på
ön i slutet av förra seklet.
Praktiskt taget all teleutrustning
kommer från koncernen, med
undantag för företagsväxlar. Där
säljer Postur och Simi växlar från
Nortel och Alcatel.
- Ericssons prisvillkor var oacceptabla, vi hade aldrig kunnat
konkurrera med de Philips- och
Siemensväxlar som säljs av andra
leverantörer på ön, säger Olafur
Tbmasson.

Island ett
avancerat
teleland

M e d 160 000 invånare svarar Reykjavik för mer än hälften av
Islands befolkning. Här finns bade GSM- och NMT-nät frän Ericsson
installerade.

JAS'.

ken finns det ingen ännu som sett
några möjligheter att konkurrera
med Postur och Simi. Här finns
ingen andra GSM-operatör som
i de flesta andra länder. Kanske
beror det också på att samtalsoch abonnemangspriserna på
Island är de lägsta i världen?
- All telefoni är billig här. Vi
har haft en lugn och stabil utbyggnad av telenäten och -tjänsterna och åtnjuter glädjen av en
mycket hög trafik i näten. En
stor andel av teletrafiken till och
från denna isolerade ö är internationell - delvis tack vare den stora amerikanska basen på Keflavik. I mobilsystemen är det fiskeflottan som i hög grad håller uppe trafikintensiteten. Det blir
många och långa samtal hem från
båtarna och samtal mellan båtarna om hur fångsten går.

Postur och Simi har f e m t o n tekniker som sköter Islands olika mobiltelesystem. De största basradiostationerna finns i Reykjavik,
men runtom i landet finns flera svårtillgängliga stationer.

Alla sådana tjänster som är trafikhöjande tillhandahålls gratis.
Därför är det inte förvånande att
Island har den högsta användningen av specialtjänster i hela
världen. Trepartssamtal, samtal
väntar och medflyttning är exempel på tjänster som Postur och
Simi nu har för avsikt att lägga in
gratis hos alla abonnenter.

Privatisering på gång

Följer sillstimmen
Avreglerat monopol
Island är landet annorlunda.
Storleken och de geografiska förhållandena skapar förutsättningar för det. I teorin är telemarknaden helt avreglerad, men i prakti-

NMT 450-systemet på Island
täcker hela kusten och når från
högt belägna basstationer ett 20tal mil ut till havs. Det har inneburit att kortvågsradion alltmer
spelat ut sin roll i fiskeflottan.
Istället är det mobiltelefonen
som gäller. Något som inte är
helt bekymmersfritt.
- Det skulle vara helt omöjligt
att bygga ett mobiltelenät på
Island som alltid klarar kapaciteten, berättar Olafur Tbmasson.
För när sillstimmen finns utanför
den nordvästra kusten är hela fiskeflottan där. Belastningen blir
enorm på intilliggande radiobaser och nästan ingen alls på andra
håll runt kusten!
- Vi funderar till och med på
att försöka inrätta någon form av
mobila radiobasstationer som
skulle kunna följa fiskeflottan
runt ön och förstärka kapaciteten
där den tillfälligt behövs!

Isskulpturer
Fisket är Islänningarnas viktigaste näring. I de fiskrika vattnen i
Norra Ishavet opererar an stor isländsk fiskeflotta.

Nedisning är ett annat problem.
Under vinterhalvåret, när den
fuktiga Atlantluften kyls ner över

I

landstäckande personsökarsystemet.
Det fanns vid årsskiftet mer än
tjugo tusen abonnenter i NMTnätet och några tusen i GSM.
kustbergen förvandlas antennanläggningarna där till veritabla isskulpturer. Att jaga isformationer är vardagsjobb för Postur
och Sfmis servicepersonal. De är
bara 15 som sköter drift och underhåll av GSM, N M T och det

Fiber runt hela ön
Det fasta telenätet på Island är
ett av de mest avancerade i världen. Digitaliseringen inleddes
1984 och slutfördes i juli förra
sommaren. Då uppgraderades
den sista av de sjutton växlarna i

nätet. Tretton AXE lokalstationer, två transit och en internationell AXE 1 O-växel utgör själva
stommen. Till dem är anslutna
105 RSS-er, så kallade utbrutna
abonnentsteg. Alltsammans är
förbundet med fiberkabel.
Eftersom det inre av ön är
oländigt och svårtillgängligt, ligger telenätet som en ring utefter
kusten. Parallellt med de nya fiberoptiska ledningarna finns den
gamla kopparkabeln kvar, som en

extra säkerhet. Tötalkapaciteten i
nätet är mer än 165 000 linjer.
- Det enda land jag känner till
som var före oss med att helt digitalisera sitt telenät är Malta, säger Olafur Tbmasson. Men det är
ju ett så litet land - till ytan alltså!
- Men å andra sidan har vi varit
Ute sena när det gäller Intelligenta Nät och ISDN. Nu när vi
digitaliserat alla växlarna ska vi
sätta fart på utvecklingen av
avancerade teletjänster också!

Att driva post- och televäsende i
samma företag har sina fördelar i
ett land som Island. Ute i glesbygden är det praktiskt att kunna
tillhandahålla teleservice på ett
90-tal lokala postkontor. Där,
liksom centralt finns det synnergieffekter att hämta, men främst
på den administrativa sidan.
- Postur och Sfmi omsätter
ungefär 10 miljarder isländska
kronor om året. Tre fjärdedelar
svarar teledelen för. Trots att
verksamheten har en mycket
stark "public service"-profil, levererar den idag ett överskott till
statskassan. Men det är först på
senare år som staten börjat kräva
avkastning på sin investering i
det isländska post- och televäsendet.
- Nu väntar vi bara på en privatisering. Prislappen för vår
verksamhet är redan fastställd
och villkoren för ett framtida privat bolag är relativt väl kända.
Det är bl a med skattefrihet som
den isländska staten hoppas kunna locka till sig investerare som
vill ta över det hela, berättar
Olafur Tbmasson.

Det bästa
Nog borde väl det vara en lockande investering? Ett supermo-

Olafur Tomasson är generaldirektör i Postur och Sfmi. Han
basar över ett av världens
mest moderna telenät.

dernt telenät med mycket hög
trafiktäthet och en liten, effektiv
organisation. Lägg till det en
trogen abonnentskara, frånvaron
av konkurrenter och en nyckelposition för internationell teletrafik. Över Island löper numera
en stor modern telekabel mellan
Kanada och Europa och här
finns ett par markstationer för
telesatelliter!
- Och så har vi en hög kvalitet
på våra tjänster och i vår utrustning. Vi har aldrig satsat på egna
specifikationer utan installerat
välbeprövad teknik enligt internationell standard från en leverantör som vi kunnat välja utan
några som helst politiska förvecklingar. Därför har vi kunnat
köpa det som är bäst, som vi ser
det. Från Ericsson.
LARS-GÖRAN HEDIN

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 011-398005
Fax 011-397641

e-post:
mats@columbia.se
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När världens största data- och telekommässa, CeBIT i Hannover, var slut
den 20 mars hade man räknat in uppemot 680 000 besökare. Man hade
lyckats i ambitionen att få färre besökare under den nu sju dagar långa
mässan, men förhoppningsvis ännu flera professionellt orienterade.

CeBIT är egentligen inte en mässa för "tittare" och vanliga
konsumenter. Därför har man nu delat mässan i två. I augusti
återkommer CeBIT Home som främst riktar in sig mot allmänheten och
huvudsakligen presenterar hemelektronik.

Uppvisning på
hög nivå
et var gott om nyheter på
årets CeBIT. Hela Ericssons mobiltelefonprogram
med det växande utbudet
av tillbehör fanns att beskåda i den helt nya montern i hall 26 där alla världens aktörer i mobiltelefonbranschen presenterade sig. Konkurrensen är stenhård och trenden liknar den i bilbranschen. Det
gäller alltså att ständigt komma med nya modeller.
Ericssons nya toppmodell heter GH388. Den är
lättare, smalare, ha längre samtalstid och betydligt
högre kapacitet på dataöverföringen än sina föregångare. Den är en Rolls Royce bland mobiltelefoner. Med en ny, billigare och enklare modell,
GA318, vänder man sig till bred kundgrupp.
Modellen finns i tre läckra färger.
Nokia svarade för en världsnyhet i form av en
kombinerad mobiltelefon och minidator. Försprånget skall dock vara inhämtat av Ericsson till
hösten. Det gäller först att konstatera att detta är
något marknaden verkligen vill ha.

Ericsson-världen är ett antal parallella spår
som korsar varandra ibland. Inom alla affärsområden sker utvecklingsarbete i den absoluta
frontlinjen. Tillsammans skapar vi bilden av
Ericsson som den kompletta leverantören. Vid
sidan av sådana uppenbart självgående produkter som mobiltelefoner blir vi allt mer en leverantör av mycket komplexa helhetslösningar.
Allt flera kunder - stora som små - kommer
till Ericsson och ber oss lösa ett problem. De frågar inte längre efter en produkt utan vill att vi
skall presentera lämpliga lösningar där vi ur
Ericsson-menyn sätter samman det som behövs
för att kunden skall bli nöjd. Begreppet
Customer Services fyller vi allt mera med innehåll. Här skall vi bland annat vara den nödvändiga ledsagaren som hjälper kunden att finna
rått.
I de uttalade målsättningarna inför CeBIT fokuserades bland annat Customer Services och
den viktiga enade fronten mot kunderna Ericsson år en industriell enhet men med
många grenar.
En konsekvens av detta var att i år uppträda i
två montrar. I den 1 364 kvadratmeter stora huvudmontern med ett övre däck på ytterligare
636 kvadratmer presenterades hela koncernen
på ett sätt som visar att man år en av världens
mest heltäckande leverantörer. Därutöver
fanns för första gången den särskilda montern
för mobiltelefoner med tillbehör.
THORD ANDERSSON

Mycket intresse kretsade kring Dect-produkter.
Utbudet av produkter baserade på denna standard
Lugnt och värdigt uppträdde trapetskonstnärerna
ökar hela tiden. Ett exempel är Ericssons nyligen
het, flexibilitet och självkontroll.
som "Outstandig innovation of
the year" belönade kombinationsapparat för GSM och Dect
Subscribers In Ericsson Networks
som drog en intresserad publik.
Detta inte minst hos våra kunder
Mannesmann Mobilfunk och
Deutsche Telekom som båda
hårdlanserade denna lösning
med sikte på sina egna företagskunder. Med denna nyhet räcker
det alltså med en enda telefon för
använding både på och utanför
arbetsplatsen. Internt inom ett
Sa gott som varje sekund tillkommer en ny
företag har man en samtalsbillig kommunikations- abonnent inom e t t Ericsson-nät någonstans i
lösning med Dect. När man lämnar täckningsom- världen. Det var fascinerande a t t följa detta pä
rådet för Dect kopplar telefonen automatiskt om denna tablå mitt i montern.
till GSM och blir mobil. Inom detta område var de man beskåda Ute här och var inom det väldiga
Ericsson ensamt om att presentera en färdig pro- mässområdet Självfallet hade alla Ericsson-medardukt livligt omskriven i de tyska tidningarna.
betare i huvudmontern var sin trådlös Freeset för
världsvid kommunikation.

Explosiv
tillväxt av
mobiltelefoner
i Tyskland

t uppmärksammade
terminalen i handen. Näste man är Wilfried
Hintsches, som har ansvarat för a t t bygga
montern och här talar i e n Freeset
Alla d e 350 Ericsson-medarbetarna, som
Jobbade i montern hade varsin trådlös
Freeset för att aiHid vara lätt näbara och
själva kunna kommunicera globart

Automatiskt omkopplingsbar
i montern för mobiltelefoner symboliserande f r i

Den tyska telekommarknaden växer explosionsartat. För Ericsson år den numera vård
runt f e m miljarder per år. Alldeles särskilt gäller tillväxten på mobiltelefonsidan, men nya
operatörer f ö r fasta telenät blir allt viktigare.
Det finns t r e stora mobiltelfonnåt: D 1, D 2 och
det nya E-Plus. Bakom D 1 ligger Deutsche
Telekoms DeTeMobil medan Mannesmann
Mobilfunk driver D 2. Infrastrukturen i detta
nåt har t i l l 95 procent byggts av Ericsson. Nya
E-Plus drivs av bland andra Thyssen Telekom.
Ett fjärde nät år också planerat.

Foton: THORD ANDERSSON

Mannesmann upplever nu hur kundkretsen
breddas och hur mobiltelefonerna mer och mer
blir var mans egendom. Mer än hälften av kunderna använder mobiltelefonerna privat enligt
Jörgen Kuczkowski, chef f ö r Mannesmann
Mobilfunk. Ett tydligt tecken till populäriseringen av telefonerna är a t t kunderna blir yngre och yngre. Når D2-nätet startade var två t r e djedelar av användarna mellan 30 och 49 år. Nu
år hälften inom denna åldersgrupp medan 40
procent av de nya kunderna är mellan 20 och
29 år. Inte a t t undra på att sattet att marknadsföra mobiltelfoner på CeBIT har ändrats och a t t
Ericsson har en så undomlig " l o o k " på sin monter.

Hållbara nät A och O
Årets modeord är Internet. Ingen utställare saknade något på detta tema. Ericsson deltar aktivt i utvecklingen av globala nät av alla slag. Internet står
och faller med högklassiga telenät och här återstår
en del att göra. Internet-användarna tog på CeBIT
i så till den grad att mässan inte varit öppen många
timmar förrän hela nätet gick ned.
Mässans eget interna heltäckande Dect-nät, via
Siemens levererat från Ericsson, som omfattar
2 000 anknytningar och som hyrs ut till allmänhet
och monterägare fungerade dock perfekt. Så gott
som hela tiden var alla trådlösa telefoner i omlopp.
Basstationerna med sina två typiska antenner kun-

Den kompletta
leverantören

Publikt nytänkande
En intressant satsning står den nya tyska teleoperatörern RWE Telliance för. I staden
Gelsenkirchen i det tättbefolade Ruhr-området
har man byggt ett provnät för publik användning
helt baserat på Dect. Det rör sig om en blandning
av radioaccessystemet DRA 1900 och vanliga
Freeset-telefoner anslutna till basstationer som
egentligen är avsedda för inomhusbrak. Tyske ministern för telekommunikationsfrågor
Dr.
Wolfgang Bötsch invigde anläggningen den 25
mars. I en kommande artikel skall vi återkomma
till RWE-projektet. Inom området radioaccessnät

Välbesökt, intagande och lätt a t t jobba i var den 62 meter långa till hälften överdäckade huvudmontern. I caféet en av mässans bästa mötesplatser, var det hela tiden fullt av kunder.

Trängseln var stor kring de eleganta diskarna
där m a n demonstrerade de nya mobiltelefonerna med tillbehör.

Lockande docka drog publik till mobiloperatören Mannesmanns show (D 2-nätet som till 95
procent byggts av Ericsson). Bara den som hade
t i d a t t köa gjorde sig besvär.

fanns också flera andra nya lösningar från
Ericsson. Inom det här området sker en snabb teknisk utveckling och framtiden får utvisa vilken teknik som kommer att segra.
Så gott som varje sekund tillkommer en ytterligare abonnent som använder Ericsson-utrustning
någonstans i världen. Det kunde man följa på en
display som hela tiden en efter en tickade fram nya

är därför inte förvånande att hela programmet kring
Consono MD110 intog en så framträdande plats.
Mobilitet i alla dess former är dagens lösen. Med
Consono Mobility Server räcker det med att ha ett
enda telefonnummer som söker en på alla upptänkliga ställen där man kan finnas. Man lägger själv ut
den snitslade banan för hur man vill vara åtkomlig.
Den som ringer lar alltid besked i någon form.

Inom området företagskommunikation noterade man också Ericssons ledande ställning när det
gäller försäljning av Call Center-produkter. Inom
detta segment har Ericsson den största marknadsandelen i Europa. Nya slutanvändarapplikationer
för datorstödd telefoni hörde också till dragplåstren.

abonnenter. I eldskrift h/ste på monterväggen
namnet på världens mest sålda publika telekomsystem, AXE, nu sålt i en bra bit över hundra miljoner
linjer.

Fokus på Consono
CeBIT är framför allt en mässa som riktar sig till
kunder inom området företagskommunikation. Det

THORD ANDERSSON

Sedan m i t t e n av förra året sker en dramatisk
tillväxt av antalet kunder. Det rör sig o m cirka
60 000 per månad. Nyligen överskred man sammanlagt 1,6 miljoner användare i Mannesmanns D 2-nät. Omsättningen 1995 uppgick till
närmare 12 mijarder kronor. Fortsätter expansionen i denna t a k t kan det blir t r å n g t i etern.
Kuczkowski krävde därför på CeBIT att telekommunikationsminister Bötsch tilldelar ytterligare frekvenser till operatörerna.
THORD ANDERSSON

CE-märkta
25 Watt Nätaggregat
Från och med den 1 Januari
1996 är Computer Products
SCL-Serie CE-märkta i
avseende på (LVD)
Lågspänningsdirektivet
och EMC-direktivet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Högspånningsförstärkaren PA89 är främst avsedd för drivning av Piezo-element i positioneringssammanhang, högspänningsinstrumentation och elektrostatisk avlänkning. Den kan ge
1000 Vp-p ut med ett kontinuerligt strömuttag pä
75 mA. PA89 år en av 14 olika typer av högspänningsförstärkare från APEX. Kapseltyper
ärMO-127ochTO-3.
Begär mer information och katalog!

Högf rekvensreläer TO-5
3GHz RF300, RF303

90-264Vac utan omkoppling
EN55022-B ledningsburen strålning
EN60950/UL1950/CSA22.2-234/950
150 000 timmars MTBF
3000Vac isolation in/ut
UL94V-0 klassad plastkåpa
Kortslutningssäker
2 års garanti

De nya högfrekvensreläema från Teledyne i TO-5
kapsel riktar sig till bl a automatiska test- och mätsystem, telekom, sändare, medicinska och trådlösa
utrustningar. RF300 och RF303 har en imponerande bandbredd av 3 GHz och med en signaltillförlitlighet båttre än +0,1 dB över tiden.
Kort sagt år de idealiska för lågnivå DC till RF
1 Amp 28 V signaler. För RF300 finns Ericsson
specnr. RAV94726/01.

COMPUTER'
PRODUCTS
POWER

Högspänningsförstärkare
1000Vp-p PA89

C O NV i

SCL25
(singel utg.)
+5/9,5/12/14/1
SCL25-7618 (dubbel utg.)
+5V72,5A+12W1Ä(2Apeak)
SCL25-7688 (trippel utg.)
+5V72A+12W1A-12V/Ö,2Ä
SCL25-7610
+5V/2A +I5V/0.75A -15V/0.2A
Priserna baseras på usd 1=sek 6,65

424;-/st
448:-/st
424r-/st

' ' W T E L E D W E RELAYS

Ring eller Faxa för Datablad.
3iM/

Begär katalog över
Teledyne Relays TO-5
högprestanda reläeri

^

Elektronik AB
ISO 9002

Delar av Computer Products
program distribueras av Elf a.

Box 8100,163 08 SPÅNGA. Tel. 08-795 96 50, Fax 08-795 78 83

Box 8100,163 08 Spånga
Elektronik AB Tel. 08-795 96 50, Fax 08-795 78 83

*&&

^K

_______

flHL

*I

___H

i

•: i ' ^ ^ ^ ™ ' -~*'(* _:

SPf - • • K B

Optn
UfcSe •

I
oS****

&£&

#*•

KONTAKTEN NR 5 19%

I'

Ericsson för Sarajevo

Ruin. Byggnaden där stationen ska installeras är det ärevördiga postkontoret i Sarajevo, invigt 1914 av kronprins Franz Ferdinand, strax innan han föll offer för det ödesdi
gra "Skottet i Sarajevo". Postkontoret var ett av de första husen som besköts under kriget.

Den 8 mars skrev Ericsson två kontrakt med PTT Bosnia and
Herzegovina om leverans av två
AXE-stationer omfattande totalt 40
000 linjer, som ska installeras i
Sarajevo.
- Vi är glada att kunna bidra till
upprustningen av staden. Det är
strategiskt viktiga kontrakt för
Ericsson och diskussioner pågår redan om uppbyggnad i övriga delar
av Bosnien, både av det fasta och
mobila nätet, säger Gunnar
Forsgren, Deputy General Manager
på marknadsenheten för Centraloch Östeuropa på Ericsson
Telecoms affärsenhet Switching
and Network Systems.

Ericsson bidrar
till uppbyggnad
av Sarajevos
telenät

Grunden till kontrakten lades redan för
ett och ett halvt år sedan när Gunnar
Forsgren på uppmaning av den svenske
ambassadören i Bosnien, Erik Pierre, åkte
ner och besökte den bosniske teleförvaltningen i Sarajevo. Erik Pierre har betytt
mycket för samarbetet mellan Ericsson
och bosniska teleförvaltningen.
Besöket, som alltså gjordes under brinnande krig, resulterade i ett sk memorandum of understanding omfattande det internationella nätet, mobilnätet och lokalnätet.

framtida affärer i landet, säger Håkan
Tezcanli, Account Manager för Bosnien
på Ericsson Telecom AB.
En stor del av Bosniens telenät består
sedan tidigare av Ericsson-teknologi och
Ericsson har ett gott rykte i landet.
Inbördeskriget har emellertid förstört ca
40 procent av nätet. Dessutom plockar
serber med sig utrustning från stationerna
när de utrymmer de förorter som tagits
över av muslimerna efter fredsfördraget.
- Bosnierna har varit enormt duktiga på
att lappa ihop sitt förstörda nät. Under hela kriget fortsatte de dessutom att skicka ut
telefonräkningar, trots att de visste att
chanserna att få betalt för dem var minimala. När jag frågade varför sa de att de
gjorde det för att inte förlora kunskapen,
berättar Gunnar.
Under tiden fram till freden har
Ericsson skickat begagnad laboratorieutrustning från Sverige till det tekniska universitet i Sarajevo.vilket också varit mycket uppskattat.

Ericsson var där först
- Besöket uppskattades mycket av bosnierna. De glömmer inte att Ericsson var
där först och det har ökat våra chanser till

Förmånligt lån
Så fort fredsfördraget slutits i januari i år
åkte Håkan ner med offerter till Sarajevo.
Samtidigt pågick diskussioner mellan

överens. Den 8 mars skrev Ericsson och PTT Bosnia and Herzegovina kontrakt på två
AXE-stationer i Sarajevo, på bilden skakar finansdirektörn på PTT Bosnia and
Herzegovina, Enver Ibragic hand med Marie-Christine Bracquemont, från LME:s f i nansavdelning. Bakom dem står Akif Sabic, investeringsdirektör på PTT Bosnia and
Herzegovina.

svenska och bosniska regeringen om bistånd till Bosnien där en överenskommelse nåddes i mars i år. Avtalet innebär bla
att en av AXE-stationerna finansieras helt
av det svenska statliga biståndsorganet SIDA genom ett mycket förmånligt lån på
27 miljoner kr.
Förutom de kontrakt som redan är

skrivna har Ericsson undertecknat ett sk
letter of intent på en internationell station
och två kombinerade lokal/transitstationer i Sarajevo.
Enligt planerna ska utrustningen börja
installeras den 1 maj i år. Det beräknas ta
ca fyra månader.
LOTTA MUTH

Vem har råd med
HPs kvalitetsprodukter?
Det har du!
E 3600 kraftaggregatserien
Strömförsörjning med
prestanda i högsta klass.

HP 34401A DMM
Multimeter med 61/2
siffrors upplösning.

HP 33120A
Funktionsgenerator
Kan generera godtyckliga
kurvformer

HP 53100-seriens
frekvensräknare
10 och 12 siffror/sek
upplösning

HP 54620A Logikanaiysator
Den första logikanalysatorn,
lika lätt att använda som ett
oscilloskop.

HP 54600-serien
Sex oscilloskop du
verkligen kan lita på.

HP 970-serien
Handmultimetrar
med
STORA
möjligheter.

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

,i
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Om han vore ett djur skulle han föredra att vara en häst. Favoriträtten är pannbiff med lök, "och det ska vara kokt potatis till!" Matts Hellström, 26, pendlar
mellan Borås, där han har sambo och dotter, och Ericsson Business Networks AB
i Järfälla, där han är resemontör.

En höjdare till
resemontör
an är en av dem
som arbetar med
händerna, i den väldiga kunskapskoncernen Ericsson.
Han har lätt för
att uttrycka sig,
orden
kommer
snabbt och han behöver inte söka dem. Matts vet sitt värde
och har synpunkter på det mesta. Om
"sin" personaltidning säger han:
-Jag vill hitta mer om människor i den!
OK, Matts! Nu har Kontakten hittat dig
och vill veta mer om dig. Förklara först
hur det kommer sig att en kille, som är
född på Södersjukhusets BB i Stockholm,
bosätter sig i Borås för att sedan pendla till
sitt arbete i födelsestaden?
Kontaktens intelligenta läsare har förstås redan listat ut svaret: KÄRLEKEN. Hon
heter Tänja.
Så här ligger det till:
Matts är uppväxt i Kista.
Efter högstadiet på
Husbyskolan sökte han
sig till Ericssons lärlingsskola vid Telefonplan.
För att komma in på
den krävdes det 3,8 i
snittbetyg, en låg ribba
för grabben. Men varför
Ericssons lärlingsskola
om betygen räckte till för att komma in på
vilken gymnasiegren som helst?
Svaret: - J a g var garanterad ett jobb efter de tre åren.
På lärlingsskolan kunde man välja mellan att bli telemontör eller mekaniker.
Matts valde det förstnämnda. Efter tre år
på skolan kunde han efter två års påbyggnad i Katrineholm ha blivit gymnasieingenjör.
Det valde han nu inte. Den unge mannen kände sig skoltrött och sugen på att
tjäna pengar. Det gjorde han i Prototypverkstaden i Kista.
Han berättar: - Konstruktörerna kom
dit med sina ritningar. Vi satte ihop deras
grejer. Särskilt minns jag detaljer för JASplanen.

att stanna. De drabbades, som italienarna
uttrycker det, av blixten. Ett av "nedslagen" heter Chasmine, dottern som blir tre
år den 22 juni.
Matts sa upp sig från Ericsson för att
satsa helt på kärleken. Men företaget kom
snart med ett erbjudande, som han inte
ville tacka nej till. Nämligen att bli resemontör.
- Jag hade länge drömt om att få jobba
som en sådan. Tjäna stora pengar och
samtidigt ha stor frihet.
Sus och dus
Ar det så beviljat resemontörerna har det?
Runt trehundratusen i årslön och ett liv i
sus och dus?
Ingalunda, men den tillfällige medarbetaren måste få ställa frågan.
Intervjun görs en måndag i mars.
Klockan halv tre i morse,
när
majoriteten
av
Kontaktens vackra läsare
låg på söta öron och
knoppade,
lämnade
Matts Borås. Vid 22-tiden på fredag är han
hemma hos Tänja och
Chasmine igen.
Tänja kan vara sur för
att inte få rå om sin kära
sambo under vardagarna,
men tenderar att vekna
när han överlämnar en
blomsterkvast,
som är nästan lika vacker som
hon.
- Man far inte liVad sysslar då Matts Hellström da av höjdskräck
med som en av Ericsson Business vara säger Matts
Network AB:s hundratalet rese- Hellström, 26,
som är resemonmontörer?
Jo, han reser över hela Sverige tör pa Ericsson
för att montera telefonteknisk ut- Business
rustning eller syssla med kabel- Networks AB.
montage. Under den vecka han
Foto: ANDERS ANJO
intervjuas sätter han upp länkar.
Ericssons minilänkar är billigare
än att hyra kablar. Man kan likna
En gång om året undersöks
dem vid en luftburen telekabel.
samtliga montörer.
Oftast jobbar man två och två.
- Först tas diverse prover, någon vecka
- Det är mycket klättrande och det gäller att ta det försiktigt. Ha vett att säga nej senare får vi samtala med en läkare.
Resemontörerna är överens om att känom det är för isigt. Det är inte meningen
ner man att man vid något tillfälle inte vill
att man ska offra livet i jobbet.
Under alla de år man sysslat med de här klättra så ska man avstå.
- Man klättrar inte om man är bakis.
sakerna på avdelningen har det inte inträffat ett enda dödsfall. Det gäller att tilläm- Förr i tiden kunde kanske gubbarna ta sig
ett järn på kvällen och klättra dagen därpå.
pa sunt förnuft.
Många av installationerna görs åt för- Numera gör man det inte!
svaret.
Hur ser han på Ericsson som arbetsgiva- Det får vi inte berätta om. Det är hem- re?
ligt- Det är ett ärligt företag. Som anställd
Man får inte lida av höjdskräck som re- känner man trygghet Jag har ett jobb i
semontör. Matts har som högst klamrat morgon också!
kabel på 103 meters höjd. Detta på en TV- Men samtidigt är företaget tungrott.
mast på Gotland.
Byråkratin är utvecklad och ibland löser

Matts
personbästa
- en mast på
103 meters

Den stora kärleken
Militärtjänsten väntade och den genomfördes som mc-ordonnans på Svea Livgarde. Efter lumpandet ville Matts snabbt
tjäna ihop så mycket att han kunde infria
en pojkdröm, nämligen att flytta till
Australien. Ericsson i Borås ville låna folk
från andra delar av koncernen och betalningen var den rätta. Det fick bli Borås
som anhalt på vägen till Australien.
Någon långresa blev det nu inte. Tänja
dök upp i Matts' liv och hon gjorde det för

höjd

jag problem på egen hand utan att ha fatt
åtgärden godkänd på förhand.
- En nackdel är att man som resemontör
ofta är hemifrån. En annan nackdel är att
vi numera har personligt ansvar för våra
kreditkort, vilket innebär att jag är såväl
resemontör som sekreterare. Det var
bättre tidigare när man bara behövde sända iväg hotellnotorna till kontoret.
-Ytterligare en nackdel är att man inte
får många chanser att vara socialt aktiv. Jag
har lirat hockey tidigare. Numera har jag
inga sådana möjligheter.
- Men fördelarna överväger. Som resemontör har man stor frihet. Man får uppleva hela Sverige och, om man så önskar,
stora delar av världen.
SIGVARD LINDSTRÖM
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I rosornas stad har Ericsson länge varit en stor och viktig
arbetsgivare. Visbyfabriken sysselsätter idag närmare 1 000
personer, efter kraftiga ökningar de senaste två åren. Bakom
ligger en total omläggning av produktionen. Förra året överfördes fabriken från affärsområde Publik Telekommunikation till affärsområde Radiokommunikation.

Värdinnor till
Bolagsstämman
8 maj 1996
Ericsson Events arrangerar årets
bolagsstämma i Victoriahallen på
Stockholmsmässan.

En hel fabrik
lägger om
kurs
en väldiga omställning som detta inneburit har
gått mycket bra.
Under processens
gång har därför
produktionen hela
tiden kunnat ökas i fabriken.
Tbrmod Kristiansen är fabrikschef i
Visby. Han kom hit från Ericssons fabrik
på Hisöy i Norge. De senaste åren har
Tormod haft mycket att göra - fabriken
har helt ändrat produlmonsinriktning och
verksamheten har expanderat starkt. Visby
är idag en av de fabriker som körs med full
fart framåt för att klara de stora åtagandena gentemot Ericssons kunder på mobiltelesidan.

Tormod. AXE-anknytningen finns ändå
kvar, eftersom ett av fabrikens fyra stora
produktområden är gränssnittet - interfacet på engelska - mellan AXE 10 och
radiobasstationerna. Det handlar om produkter som numera förts över från Publik
Telekommunikation till Radiokommunikation.

Antenn-nära
I en egen byggnad intill huvudanläggningen i Visby tillverkade Ericsson Radio
Access tidigare det man kallar antenn-nära
produkter. Produktionen hade sina rötter
ända sedan 70-talet då den här verksamheten bedrevs under namnet Magnetic AB,
med huvudsäte i Bromma. Ett 40-tal anställda sysselsattes med denna produktion
som bland annat
omfattade s k "combiners" och signalfilter.
- Idag har vi flyttat in denna produktion i den stora fabriken och sysselsätter 150 personer inom detta produktområde. Expansionen är delvis en följd av att
Visby tagit över produkter för NATT inom
detta område, från fabriken i Linköping.
Transceivers, AXE-gränssnitt och antenn-nära produkter är tre av huvudområdena i Visby. Det fjärde är kompletta
radiobasstationer. Den verksamheten
byggdes upp förra året, då Visby tog över
produktionsansvaret för RBS889, en
radiobasstation för den analoga TACSstandarden.

Visbyfabriken omställd
till radioproduktion
- Vi började ställa om produktionen redan 1993, berättar Tormod. Fram till dess
hade Visby i första hand tillverkat olika
komponenter för publika televäxlar - de
senaste femton åren AXE. Ett beslut togs
detta år att Visby skulle gå över till systemtillverkning, medan komponenterna flyttades till Kristianstad. Samtidigt började
fabriken producera kretskort till radiobasstationer som ett legojobb för Ericsson
Radio.

Bytte affärsområde
Under 1994 fasades tillverkningen av
transformatorer, som tidigare varit en av
de viktigare produkterna i Visby, ut. En
enhet hade byggts upp för montering av
transceivers - sändare/mottagare - för radiobasstationer till AMPS och TACS-system. Vid årsskiftet 1994-95 kom tillverkningen av sådana transceivers igång på allvar. Det var samtidigt som fabriken överfördes från ett affärsområde till ett annat
- Att komma över till Radiokommunikation var då helt naturligt för oss,
eftersom vi vid det laget hade så stora uppdrag för just det affärsområdet, menar

Modellfabrik
En allt större del av Ericssons produktionsenheter drivs idag inom ramen för
något som kallas "modellfabrikskonceptet". Detta kan enklas beskrivas som en
standardiserad modell för vilka roller olika
fabriker spelar och för relationerna mellan
fabrikerna. Visbyfabriken arbetar nu inom
ramen för denna produktionsfilosofi.
- Vi ska vara en attraktiv samarbetspartner för Ericsson Radios konstruktörer när
det gäller att snabbt få produkter på ritbordet ut i kommersiell produktion. Med
de allt kortare livslängderna på Ericssons

För att genomföra arrangemanget
behöver vi värdinnor från
kl 13.00-19.30.
Be din chef om godkännande och
anmäl Ditt intresse till memoid
LME.LMEGEL Gunnel Eriksson.
Ericsson Events
Arne Johnson

produkter gäller det idag att korta ner tiden fram till kommersiell produkt - Time
to Customer, som man ibland säger, så
mycket som möjligt.
- För att sälja in vår nya roll hos alla anställda har vi under det gångna året satsat
mycket stort på ett projekt som vi kallar
FokusERA, berättar Tormod.
- Fokus-delen av namnet skvallrar om
att det hela bygger på den metodik som
utvecklats inom Ericsson Telecoms fokusverksamhet, som i några år bedrivits på fabrikerna i Sverige. "ERA" står förstås på
vår nye huvudman, förklarar Tormod.

Behöll filosofin
FokusERA är ett projekt som verkligen
påverkat alla anställda i fabriken. Totalt
omfattar det ett 20-tal olika delprojekt,
där en viktig del är att introducera TQMtänkande - med kundfokus, ständiga förbättringar och allas medverkan som de tre
huvudmålen - brett i verksamheten.
- Vi har behållit samma grundfilosofi
som i det tidigare fokus-arbetet Målsättningen att utveckla ansvar och kompetens lever vidare, liksom
den starka fokuseringen på
våra kunder - externa såväl
som interna. Här i Visby
har vi sedan länge satsat
hårt på förändringsarbete
och på så vis fått personalen
att förstå innebörden i budskapet: "Förändring är normalt - stabilitet är en avvikelse", framhåller Tormod
Kristiansen och tillägger:
- Jag tror att detta med
förändringsbenägenhet är ett av Visbys
viktigaste bidrag till vårt nya affärsområde!

På skolbänken
Det är ingen överdrift att påstå att hela fabriken suttit på skolbänken under det
gångna året. Totalt lades 4,5 procent av all
registrerad arbetstid på utbildning under
1995. Ett digert utbildningsmaterial som
omspänner allt från övergripande kunskaper om Ericssonkoncernen till detaljer i
de nya arbetsuppgifterna har tagits fram.

KL73
tunnfilmsdrossel
InH-lOOnH
LFC25 & LFC32
trådlindade
5 nH-IOOuH
LPC4045
10uH-680uH
1,02A-0,12A
LPC9040
10uH-680uH
1,55A-0,14A

- Här har vi fått en mycket bra verktyg
också för framtida bruk, vid nyintroduktioner och när kunskaperna behöver friskas upp igen. Tormod berättar att det är
cheferna ute i fabriken som haft ansvaret
för att utbilda alla medarbetare i den egna
verksamheten. Och att den processen
samtidigt gett cheferna en förbättrad kontakt med de egna grupperna.

Högskolesamarbete
Den interna utbildningen inom ramen för
FokusERA har inte räckt till. För att klara

den kompetensutveckling som en så här
stor produktionsomläggning innebär, har
Ericsson också tagit hjälp utifrån.
- Vi har fått till stånd ett mycket gott
samarbete med AMU här i Visby. De kör
nu rena radioutbildningar för vår personal
och för nyrekryterade. Vi har också inlett
ett mycket fruktbart samarbete med högskolan. Till höstterminen förra året inrättades flera kurspaket där med skräddarsydd
radioutbildning och i år inrättas här en filial till Kungliga Tekniska Högskolan med
en 120 poängs teknikutbildning där det
tredje året är inriktat på telekom och radiokommunikation.
- Ett 20-tal personer från fabriken deltidsstuderar nu på högskolan i en special-

SDR0906
10uH-1200uH
2,1-0,2A
aansen
menar
att det samarbete
som de senaste
åren utvecklats
mellan Ericsson
och olika utbildningsanstalter
Visby är nödvändigt för att både företaget och bygden ska
kunna vidareutvecklas. Gotland behöver
välutbildad arbetskraft och modern industn.
LARS-GÖRAN HEDIN

LPC10065 &
LPC12065
Finns som PROVER.
I O U H klarar 4AH
Nyttl
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Camilla Sundström har gått den långa vägen inom Ericsson, även om det inte har
tagit speciellt lång tid. Från skrivbiträde på speditionsavdelningen till att ansvara
för kundsupport över hela världen. Hon har helt enkelt svårt att låta bli att anta
nya utmaningar.

"Jag har ett
j ätteskoj igt
jobb"
gentligen var det
lärare hon ville
bli, men när hon
efter gymnasiet
och ett sabbatsår på
resande fot ute i världen kom hem och vikarierade som lärare insåg hon att det inte
var något för henne. Nej, hon skulle bara
jobba ihop Ute pengar för att kunna sticka
ut och resa igen. Hon sprang upp till
Ericsson och fick napp direkt,
jobb på speditionsavdelningen.
Men någon resa blev det inte
denna gång, hon mötte den stora
kärleken och den reser man ju
inte ifrån utan vidare. Året var
1982.
- Det första jobbet hade jag bara i tre
månader, sedan blev jag erbjuden arbete
inom exportspeditionen och sedan har det
bara fortsatt. Jag har arbetat med samtliga
Ericssons marknader och på det viset fått
en bred erfarenhet. Jag har aldrig sökt något av de jobb jag har haft, förutom det
första och det jobb jag har i dag.
Camilla Sundström är sedan 1994 ansvarig för Customer Support Services inom Ericsson Telecom. Det är ett jobb som
bland annat innebär att stötta bolagen ute
i världen med marknadsföringmaterial
och med hur de ska närma sig kunderna.
Det innebär också att se till att tjänsterna
är lönsamma. "Ta fram strategier och visioner och säkerställa lönsamhet" sammanfattar Camilla själv sina uppgifter.
Inom hennes ansvarsområde ligger till
exempel Global Responce Center som nu
sysselsätter cirka 40 personer i Dallas,
Melbourne och Rijen.

Manlig värld
-Jag har ett jätteskojigt jobb, det är internationellt, brett, utmanande och tufft, i
positiv mening. Jag skulle inte kunna jobba med något jag inte tror på och service
tror jag är framtiden.
Sitt första chefsjobb fick Camilla 1984,
endast 20 år gammal, det var som gruppchef på exportspeditionen. Hon var den
första kvinnliga chefen i denna manliga
värld, ett jobb som innebar kontakter med
banker, konsulat och transportörer och
tuffa förhandlingar med kunder.
- Jag tvekade aldrig att ta jobbet, jag
kände inom mig att jag var den kompetensmässigt bästa kandidaten, men det är
klart att jag funderade på hur jag skulle

klara det. Jag såg inte det faktum att jag är
kvinna som det största hindret, utan att jag
var så ung. Samtidigt som jag insåg problemen kände jag; gud det ska bli så roligt!
Hon har svårt att låta bli att anta utmaningar. Det ska vara Ute tufft, Ute lagom
pirrigt i magen för att hon ska tycka att det
är roUgt. Redan som Uten var hon nyfiken
och viUe prova på aUt. "Det är ingen idé
att tala om för Camilla hur något fungerar,

mna

& chef

hon måste prova själv" brukade hennes
pappa säga.
Det är en Uvsstrategi som gett henne
många smäUar, både i stort och smått, men
det är av erfarenheterna man lär sig, menar hon, utan att för den skuU förakta teoretiska kunskaper. Hon uppskattar mycket
den utbildning hon fått inom Ericsson och
de enstaka kurser hon gått på högskolan.

Tycker om människor
Hon är uppväxt som meUanbarn i en stor
familj, hon har två bröder och en syster,
och fick tidigt lära sig att ta för sig.
- Att växa upp i en stor och stökig familj
ger träning i att yttra sig och en vana vid
konflikter, det är ingenting jag är rädd för.
Sin egen ledarstil är något hon ofta tänker på och emellanåt ifrågasätter. I början
ansträngde hon sig att lära sig hur män
pratar och umgås med varandra och försökte anpassa sig till det manliga ledarskapet. Med åren har hon lärt sig att låta sin
kvinnUghet och personUghet märkas och
tycker i dag att hon kan plocka fram och
använda det förhållningssätt som passar
bäst.
En intervju med Camilla Sundström
blir gärna ett ömsesidigt samtal. Hennes
genuina intresse för människor gör att
hon har lika lätt att lyssna till vad andra
har att säga som att berätta om sig själv.
- Jag tycker man ska bemöta alla människor med respekt och ödmjukhet. Jag
tycker verkligen om människor och är alltid nyfiken. Jag kan stå och prata med vem
som helst, även om de kan tyckas inte ha
några beröringspunkter alls med mitt
jobb, men det kan tillföra mig mycket
En person som betytt mycket som en förebild för Camilla var hennes faster.

A t t hinna med att träna är viktigt för Camilla Sundström. Hon i
der en gång i veckan och tränar aerobics eller styrketräning två
till tre ganger.
Foto: PETER NORDAHL

Hennes förmåga att visa respekt, vara omtänksam och lyssna på andra men ändå stå
för den hon var, är egenskaper som funnits
med Camilla genom Uvet. De egenskaperna genomsyrar också det råd hon viU ge
unga kvinnor som tvekar om de klarar av
att ta ett chefsjobb.
- FaU inte i fällan att tro att chefer måste vara på ett särskilt sätt. Våga stå för den
du själv är. Ta från början upp med arbetsgivaren vad du tycker är viktigt så att du
har stöd för det, är du småbarnsmamma så
ställ de krav på jobbet som behöver uppfyllas för att du ska kunna ta det det. Klara
upp hemma hur arbetsfördelningen ska
vara - då kan du ta vilket jobb som helst!

Väger för och emot
Själv har hon haft stöd från insiktsfulla och
uppmuntrande chefer och Telecoms mentorskapsprogram för kvinnor som hon
deltatgit i.
- Det gav otroUgt mycket, både mentorskapet och det kvinnUga nätverket. Att få
tillgång till en annan människas erfarenhet och kunskap i samarbetet med en
mentor var fantastiskt, likaså att lära känna
kvinnor från olika delar av företaget. Det
gav också tydliga signaler från företaget

att det är okey att vara
kvinna och chef.
För fyra och ett
halvt år sedan blev
Camilla mamma, lilla
Linda kom tiU världen. Det har varit
svårt ibland att få tiden att räcka till när man är både förälder
och yrkeskvinna med ett ansvarfullt jobb.
Ar man dessutom en person som ger aUt
eUer inget kan arbetstimmarna bU många.
Med god vilja, en man som tar ansvar och
hjälpsamma mor- och farföräldrar har det
hitills gått bra tycker Camilla. Även de
många resorna, som hon ser som både givande och sUtsamma, har gått att genomföra.
- J a g sätter mig med jämna mellanrum
ned och tänker efter om det är värt att
fortsätta jobba som jag gör, väger för- och
nackdelarna mot varandra, och hittills har
jag alltid kommit fram till att det positiva
överväger. Att få jobba med något man
tycker är roUgt, att kunna påverka och förändra, är viktigt.
Pirrar det dessutom Ute nervöst i magen
trivs Camilla Sundström som allra bäst.
LENA GRANSTRÖM

NYA ERICSSONPRISER

Pa prisbelönade
Dell-system

Efter Delis prissänkning i februari kan du på Ericsson köpa Delis mångfaldigt
prisbelönade system till ännu bättre priser. Ta t ex Delis notebookserie
Latitude som under 1995 mottog 41 utmärkelser i internationell press.
Ericssonkoncernen som har ett multinationellt avtal med Dell kan genom
Delis direktförsäljningskoncept köpa samma produkter över hela världen.
VIII du veta mer om avtalet eller Delis produkter, vänder du dig till Team
Ericsson på Dell på telefon:08-590 051 97 eller till inköpsavdelningen på
Ericsson på Internetadress: http://www.hf.etx.ericsson.se/fkr/
Välkommen till Dell!

DELL LATITUDE
XPi P120ST
• 120MHz Pentium*processor
• 16MB internminne
• 810MB utbytbar hårddisk
• 1MB videominne
•3,5" 1,44MB diskettenhet
• 10,4" dual scan färgskärm
• Lokalbussgrafik
• PCMCIA (2 typ II eller 1 typ III)
• Inbyggd styrkula
• Litiumjonbatteri
• Installerad MS-DOS och Windows
• Vikt ca 2,8 kg

Pris 28.900:- exkl moms
(inkluderar 1 års hämtservice)
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100MHz Pentium*processor, Triton chipset
16MB EDO internminne utbyggbart till 128MB
525MB hårddisk
256KB cache
High speed lokalbussvideo med
2MB videominne
• 64 bitars integrerad video
• ISA/PCI-kortplatser
• Tangentbord
• 3,5" 1,44MB diskettenhet
•MS-DOS, Windows 3.11
• Plug&Play-klar
• 3 års service, varav 1 års på-platsen-service
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Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications

VICEPRESIDENT
BUSINESS & OPERATIONAL DEVELOPMENT
Leaders in telecom management
than 40 countries, worldwide, leads the industry. And we are expanding this lead.
Modern operations and business support systems are key success factors, critical to any Our collaboration with Ericsson and Hewlett-Packard, including their activities in
telecom operator who wants to profit in today's market.
over UO countries, enables us to supply our customers with local sales, service and
At Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications, we succeed by providing telecom support, almost anywhere in the world.
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
of-services and helping them to realize new revenue opportunities.
330 people of Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications in Mölndal and StockOur installed base of 230 operations (TMOS) and business support systems in more holm, Sweden and Grenoble, France, will always extend to our customers.

Location: Stockholm

Today the unit has approximately
35 employees.

Our partner in this executive recruitment is Mercuri Urval.

The ideal candidate has at least
15 years of working experience,
including senior level positions in
general management. The candidate's track-record clearly demonstrates an ability to achieve results.

Should you have a profile that partially, but not perfectly, fits the
functional scope of this position,
then please submit your application
anyhow.
CVs must be received by April 10th
and should be sent addressed to:

- IT Strategies

A university degree in a technical
discipline complemented by further
studies in business administration
would form the solid base of an
ideal candidate's competence.

The Vice President is also responsible
for corporate functions such as:
Market Analysis, Communications,
Quality Systems & Audits.

This position requires proven strategic capability. Additionally, experience from working in the IT or telecommunications industry is essential.

The Vice President will work closely
with the President of our company
and will be a member of our corporate executive management team.
The primary focus of the Vice
President is:
- Business Planning & Control
- Sourcing & Strategic Partnerships
- Process Management &
Improvements

Personal and Confidential:
Harald Torninger
Mercuri Urval Executive Service
Box 1343
11134 Stockholm
Sweden

For further information regarding
this position, please contact
Harald Torninger, Mercuri Urval:
+46 8 696 03 50 or +46 708 38 08 88.
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kontakten
Ericsson, HF/LME/I, Rum 811023,126 25 Stockholm
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Fern kilometer ut i den blekingska skärgården ligger Karlskrona.
Här har Ericsson tillverkat miljontals telefoner ända sedan andra
världskrigets slut. Men den epoken tog slut för ett par år sedan och
nu har Ericsson Software Technology flyttat in. På samma adress.

et ar morgon i
Karlskronas hamn.
Solens första strålar
reflekteras i de futuristiska fönstren på
en sju våningar hög
byggnad. Ericsson
Software Technology
står det på skylten. Innanför fönstren sitter
Mats och Stefan och dricker nybryggt kaffe och äter färska frallor medan de rofyllt
blickar ut över den isblå Östersjön.
När kaffet är urdrucket sätter de och deras 450 kollegor i huset igång med att utveckla och programmera
system för både mobiltelefoni och företagskommunikation. Här
finns med andra ord en
bred kompetens samlad
på ett och samma ställe.

I fredags invide Ericsson Software Technology sitt nya kontor i Karlskrona.
Foto: ÅKE BERG

Kusten klar för
Ericsson i Karlskrona

Utvecklar system
Förutom att utveckla
analoga och digitala mobiltelesystem ger
Ericsson Software Tehnology även kundstöd åt operatörer i främst Osteuropa och
Asien. En annan stor del av arbetet är att
utveckla och samordna tilläggstjänster och
stödsystem för mobiltelefoni samt att ta
fram metoder och verktyg för programmering.
Tidigare låg tonvikten på utveckling av
företagsväxeln men idag står detta för endast en femtedel av verksamheten.
Däremot ser man vid klart väder över till
Verkö på andra sidan fjärden där Ericsson
Business Networks tillverkar företagsväxlarna.
Ungt och konsultorienterat
Ericsson Software Technology kan beskrivas som ett ungt och konsultorienterat utvecklingsbolag som sorteras under affärsområde Radiokommunikation. Men så
har det inte alltid varit. Det hela började
1981 när Ericsson och Programator bildade det gemensamma bolaget E-P Data för
att erbjuda konsult- och databehandlingstjänster till bland andra Ericsson. Elva år
senare köpte Ericsson loss bolaget och
döpte om det till EP Consulting Group
och förra året bytte det alltså namn igen.
- Vi försöker ändå behålla konsultkänslan och den flexibilitet och stolthet som
alltid har funnits här, säger Kennet Rådne
som är VD.
- Vår filosofi är "det ordnar sig aldrig".
Var och en måste alltså tänka själv och göra något, säger han.
Anrik byggnad
Nyligen har de också flyttat hit till
Ölandsgatan. En historisk adress i
Ericssonsammanhang. Efter andra världskrigets slut övertog nämligen L M
Ericsson Tobaksmonopolets gamla snusfabrik i Karlskrona och startade istället te-

leföntiuverkning. I 46 år, fram till 1994,
har här tillverkats mer än 23 miljoner telefoner. Från "Gamle Svanen" i bakelit via
"Ericofbnen", även känd som "Cobra", till
knapptelefonen "Diavox".
Idag finns dock inga spår av monteringsbänkar, transportband och bakelitpressar. Istället möts man av en modern
kontorsmiljö med marin prägel där till exempel golvet påminner om ett fartygsdäck
och en del av fönstren är runda. I ena änden på varje våning finns öppna och luftiga fikatorg där man tack vare sjöutsikten
får känslan av att man befinner sig på en
stor finlandsfärja.
Kanske kan det sporra Karlskronaborna
att även i framtiden ro utvecklingsprojekten i hamn.
LARS ERIKSSON

Kort o m Ericsson
S o f t w a r e Technology
• Utvecklingsbolag för mobiltelesystem
inklusive tilläggstjänster och stödsystem.
Ansvarar för kundstöd ät mobilteleoperatörer i främst Östeuropa och Asien.
Utvecklar även system för företagsväxlar.
• Finns i Karlskrona, Ronneby, Hässleholm och Kista. Har även dotterbolag
med kontor i Lund, Kaiserslautern och
Washington.
'
• Har totalt 650 anställda varav 450 .
dP^W
*
Karlskrona.
Medelåldern är 29 ar.
• Kennet Radne är
Verkställande direk

Ett rent nöje att ta trappan, förlåt lejdare, i denna marina miljö, på Ericssons nya
kontor i Karlskrona.

Het står
striden
» /
änden vi lever i är fylld av
^u
motsägelser. Medan ä ena si* dan det kalk kriget sedan
länge är blott ett minne i historieböckerna, pågår oförsonliga konflikter i alla världsdelar. Till och med
förhållandena på telemarknaden börjar bli allt mer krigslika. Det skys
ibland inga medel i kampen om marknadsandelar. Mest påtagligt är detta
idag när det gäller mobiltelesystem
och speciellt dä striden om PCS i
USA. Här har två nya "stormaktsblock* uppstått . USA strider mot
Europa. Med starkt nationalistiska
övertoner försöker amerikanska företag att erövra först hemmamarknaden
och sedan resten av världen med
CDMA-teknologin. Deras propagandakanoner är riktade mot det "europeiska" TDMA, som ju är basen för
nästan alla hittillsvarande digitala mobiltelestandarder.
Nu sist stod det stora slaget på
Wireless '96, en årlig mässa och konvent! USA. Ericsson, som hör till dem
som starkast förespråkar TDMA gjorde här en kärnpainsats mot en hel uppsjö av inhemska foretag med CDMA
som främsta ammunition i kampen
mot kunderna. Striden mellan företagen och de olika standarderna har pågått i flera år nu och blir allt hetare.
Hittills, mätt i antalet order som vunnits av vardera lägret, får man väl säga
att det är oavgjort, men det är ännu i
högsta grad ovisst vilken sida som ska
ta hem slutsegern.
Mäter man i installerade system,
kommer CDMA inte långt. Än så
länge är detta mest något som finns i
laboratorier och i marknadsföringen,
men sanningens ögonblick rycker allt
närmare. På mässan fanns möjlighet
att ringa i CDMA-telefoner, vilket redaktören också passade på att göra.
Det fungerade, men från TDMA-lägret kom förstås genast kommentaren:
"Här finns två telefoner att ringa på
och det är väl så många ett CDMAsystem kan hantera..."
Rätt eller fel - kampen mellan de två
teknologierna torde fortsätta till det
bittra slutet Egentligen är den väl onödig. Så som mobilmarknaden expanderar borde det finnas plats för båda lösningarna. Konkurrensen är bara till
nytta för slutabonnentema, förutsatt att
den drivs med justa medel. När det är
de politiska vapnen som avgör striden
är det inte säkert att det ar den bästa lösningen som står överst på prispallen.
Kontakten följer med spänning den fortsatta kampen.

LARS-GÖRAN HEDIN

• Här finner du aktuella
lediga tjänster inom
Ericsson. Tjänsterna utannonseras också i Nytt, där
listan uppdateras varje
vecka. För införande av
annonser, skicka manuset
till Memo-brevlådan
LME.LMEJOB.
• Nästa utgåva: 18 april
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adb
Ericsson Business Networks AB, Enheten för
Personal applications, Nacka Strand

3 st PROGRAMMERARE FÖR
CTI-APPLIKATIONER
• Vill Du arbeta med programutveckling inom området datorstödd telefoni (CTI)?
Samarbetsförmåga är viktigt likaväl som förmågan att kunna arbeta självständigt och snabbt sätta
sig in i nya områden. Du kommer att arbeta i team
tillsammans med ett antal andra konstruktörer.
Arbetet innebär också kontakter mot externa partners och ut- vecklare inom CTI-området. Vi arbetar
med utveckling av C/C++ - program i Windowsmiljö.
Utvecklingen sker på Windows 95 och Windows NT.
Våra applikationer skall samarbeta med andra
produkter med hjälp av ett antal olika API:er, t ex
TAPI, TSAPI, MAPI, ODBC etc. Kunskaper om dessa
är meriterande. Du bör vara civilingenjör eller motsvarande samt ha några års erfarenhet av programvaruutveckling i PC-miljö alternativt gymnasieutbildning med gedigen erfarenhet.
Det år viktigt med ett stort personligt intresse av
programvaru- utveckling och ett stort engagemang
i arbetet.
Kontakta: Anders Ångström tel 08/422 3228 memoid EBC.EBCAAM, eller Bertil A h l n 08/422 2356
memoid EBC.EBCBA. Ansökan skickar Du snarast till
Marcus Eriksson, NA/EBOFHR tel 422 1599, memoid
EBCEBCMRCS.
Ericsson Business Networks AB, Business
Communications Division, Nacka Strand

SYSTEMUTVECKLARE
Business Support Systems
• Kraven på att kunna hantera komplexa produkter på ett kostnadseffektivt sätt ökar hela tiden. Vi
är en grupp systemutvecklare som ansvarar för att
utveckla och underhålla PC- applikationer för hantering av våra produkter både på moder- bolaget
såväl som på våra dotterbolag över hela världen.
Vi står nu inför en generationsväxling av våra applikationer. Ett projekt med deltagare från flera av
våra dotterbolag har pågått under en längre t i d . I
februari gick projektet in i utvecklings-fasen. Målet

är baserad på Client/Server-teknik i Windows-miljö
och omfattar Hypermedia, Sales Productivity och
Solution Builder.
Detta är en stor utmaning och vi behöver nu flera förstärkningar.
Vi söker DIG som tar arbetet som en utmaning
och tycker om att jobba självständigt i en internationell miljö. Arbetet kräver tekniskt intresse och en
utåtriktad läggning då kontakter med konsulter/
slutanvändare är frekvent. Du har förmodligen en
ut- bildning inom ADB på högskola/universitet och
har Du dessutom några års erfarenhet av systemutveckling och underhåll i ovan nämnda miljö är detta
en fördel. Programeringsmiljö är idag C++, Turbo
Pascal, Access/Paradox, Visual Basic och SQL. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Vi sitter i nya härliga lokaler i Nacka Strand alldeles vid vattnet.
Kontakta: Göran Possander Email: ebcgpo ebc.ericsson.se tel 422 0119 eller Erik Sjödell Email: ebceks
ebc.ericsson.se tel 422 0120 .... Ansökan sändes till:
Att:
Susanne
Pettersson
Ericsson
Business
NetworksAb Augustendalsvågen 21 131 89
Stockholm EMail: ebcsp ebc.ericsson.se
L M Ericsson Data AB, Älvsjö

MEDARBETARE
TILL TELE-SUPPORT
Inom enheten Network Operations arbetar vi med
att installera och underhålla ECN, som är Ericssonkoncernens globala nätverk för data- och taltrafik.
Nätet är uppbyggt kring: - Multiplexorer (IDNX) Routers, i huvudsak för TCP/IP (CISCO) - Pafcetförmedlare X25 (ERIPAX) - Radiolänk (MINIUNK) Telefonväxlar (MD110) där drygt 70 000 abonnenter
är uppkopplade.
• I vår grupp för TELE-SUPPORT arbetar vi med
Voice och MD110 i en miljö som präglas av utveckling och dynamik. Till denna funktion söker vi nu 3
serviceinriktade personer som i grupp vill arbeta
med orderhantering samt programmering av olika
produkter/tjänster, via terminal. Arbetet kräver ej
erfarenhet av programmering.
Kontakta : Mikael Svårdh, 08-726 3002, memoid
EDT.EDTMIKS Michael Clingbjer, 08-726 3412, memoid EDtEDTCLI Katarina Lönnelid, 08-726 21 45,
memoid EDT.EDTKALO Skicka din ansökan märkt
med sökt tjänst och enhet till Johanna Karling,
ÅL/EDT/OH, Personal

UPPDATERAD 26 MARS
L M Ericsson Data AB, Kista och Älvsjö
Vi är en grupp personer som arbetar med verksamhetsutredningar, implementation.utveckling och
förvaltning inom området standardsystem. Vi arbetar till största delen i uppdrag mot Ericssonbolag.
De system vi huvudsakligen arbetar med är integrerade system uppbyggd av moduler som omfattar order, distribution, produktion, lagerstyrning, ekonomi, finans, projektstyrning och service. De körs i client/server och på UNIX-plattform. Området standardsystem kommer att expandera kraftigt och vi
behöver därför förstärkning. Vi söker en

Kontakta: Silvio Urso 08-7641768 Memoid EDT.
EDTSSUO Barbro Persson 08-7263240 Memoid
EDT.EDTBP Katarina Lönnelid 08-7262145 Memoid
EDT.EDTKALO, Personal. För bägge tjänsterna
skicka din ansökan, märkt med sökt tjänst och enhet
till Johanna Karling, Personal, ÅL/EDT/OH

SYSTEMKONSULT
• Som skall kunna ansvara för implementation,
support och slutanvändarutbildning av standardsystem. Din bakgrund är högskoleutbildning eller lång
verksamhetserfarenhet från något av områdena:
service.OLFaltenativt projektledning eller utredningar. Har du erfarenhet av något integrerat system år det en fördel. Du kommer att arbeta i en
kundnära miljö och skall vara en samtalspartner för
kunden.
Du är en person som: * är van att självständigt,
planera och leda uppdrag eller projekt * har intresse och förmåga att förstå verksamhetens förutsättningar och krav och omforma dessa så att systemets
funktionalitet utnyttjas på bästa sätt. * kan ta stort
ansvar. * år utåtriktad och tycker om att ha kundkontakter. * är orädd och villig att anta utmaningar.
* år initiativrik och har lätt för att samarbeta * år villig att resa och vistas utomlands även under en längre period. * har goda kunskaper i engelska och gärna även andra språk.
Vi söker även:

TEKNIKKONSULT
• som skall arbeta med utveckling av interfaces
främst i Unixmiljö. I utveckling ingår arbetsuppgifter såsom design, utredningar och dokumentation.
Vi vill att du har praktisk erfarenhet av programmering, systemering i Unixmiljö och gärna HP eller
SUN operativsystem. Det är ett plus om du även har
EDI erfarenhet.
Du bör vara utåtriktad och kunna arbeta självständigt. De språkkunskaper som krävs är engelska
och gärna spanska. Lämplig teoretisk bakgrund år
utbildning inom ADB, programmering och systemering.

L M Ericsson Data AB, KistaEDT/R/KK

VILL DU JOBBA MED CTI?
C77 (Computer Telephony Integration) kommer
snart att vara ett stort satsningsområde hos oss inom division Radio i Kista, sektion Telefoni och ECN.
• Vi söker dig som vill installera och utbilda slutanvändare på program som Visual Mailbox, Personal
Screen Call och Proshare, samt ge support till användare som ringer på vårt 45000-nummer.
Du behöver vara service-minded, utåtriktad,
stresstålig, intresserad av PC-program och -teknik
och gilla att det rör på sig.
Kontakta : Camilla Söderström, 08-404 75 04, memoid EDT.EDTCASO Eva Sartorius,08-757 21 24, memoid EDT.EDTEVSA Christine Nordström, 08-726 37
79, memoid EDT.EDTNOCH, Personal, Ansökan
märkt med sökt tjänst och enhet skickas till
Christine Nordström, TO/EDT/R/HA.
L M Ericsson Data AB, Kista

VILL DU VARA MED
OCH UTVECKLA VÅRA
NT-DRIFTTJÄNSTER?
Open System Processing Center (KI/EDTIO/DMO) ansvarar för Ericsson Datas centrala drift av Open
VMS-baserade system. Vi har för närvarande 75
Alpha och VAX datorer installerade i vår datacentral
i Kista.
Vi avser att utveckla vårt tjänsteutbud till att också omfatta NT-relaterade drifttjänster främst i kombination med Open VMS men också i form av drift av
separata NT-applikationsservers.
• Vi söker därför en ny medarbetare som ska vara
motorn i denna utveckling. Arbetsuppgifterna kommer också att omfatta överföring av NT-kompetens
till resten av gruppens medlemmar och medverkan
vid olika marknadsföringsaktiviteter.
Lämplig bakgrund och kompetens: - Erfarenhet
av drift av NT-system år nödvändig. - En bakgrund

ERICSSON TELECOM AB - PROCUREMENT
söker fler duktiga medarbetare:
PROJEKTINKÖPARE - OEM-SYSTEM

STRATEGISK INKÖPARE - KOMPONENTINKÖP

Projektinköpaten 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 förhandlingar gentemot leverantörer samt ansvarar för avtalsskrivningen. Projektinköparens roll är vidare att i samarbete
med övriga affärsområden koordinera den kommersiella delen av den externa teknikförsörjningen
sä att bästa möjliga resultat kan uppnås.

Till vår inköpsenhet söker vi en strategisk inköpare för komponentinköp. Du blir inom Ditt produktområde kommersiellt totalansvarig och kommer att svaraförförhandlingaroch avtal, utveckling av leverantörsbasen mot framtida komponentbehov samt inköpsstrategisk utveckling av våra
nuvarande leverantörer. Vidare kommer Du att stödja våra lokala inköp på MLGn resp produktionsenheter.

Lämplig bakgrund är gymnasieingenjör med affärsmässig bakgrund, gedigen bianscheriarenhet inom rnjukvaruområdet och/eller OEM-området och utbildning inom inköpsområdet (t ex
Silf, IHM) eller nyexaminerad civilingenjör med intresse för mjukvara men även juridik och kommersiella frågor som vill utveckla sin affärsmässighet i ett av världens ledande teknikföretag.

Du måste ha god förmåga att leda projekt samt förhandlingar påföretagsnivå.Du har mycket
goda kunskaper i engelska samt en ekonomisk alt. teknisk examen motsvarande högskolenivå.
Arbetet ställer höga krav på resultatinriktning, kreativitet samt samarbetsförmåga.
För mer information kontakta:

Arbetet ställer höga krav på självständighet, flexibilitet, förmåga att driva projektorienterat arbete samt goda språkkunskaper. Du måste vara stresstålig och trivas med internationella kontakter.

Kenneth Liljeström tfn 08-719 50 46
Ann-Louise Wiklander tfn 08-719 43 58

För mer information kontakta:

Din ansökan skickar Du senast 960410 till:

Bo Holmstedter tfn 08-719 34 71
Ann-Louise Wiklander tfn 08-719 43 58

Ericsson Telecom AB
HF/ETX/SH/HP
Ann-Louise Wiklander
126 25 STOCKHOLM
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Ericsson Radio Systems AB

IPR FRÅGOR INOM GSM SYSTEMUTVECKLING
- PATENTPROJEKTLEDARE
Ericssons 83.000 anställda är verksamma i mer än 100 länder. Deras samlade kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad
gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.

Affärsenheten för Mobiltelefon!
- GSM, NMT och TACS (förkortas RMOG), utvecklar
och marknadsför och idriftsätter
system för mobiltelefoni. Idag
återfinns våra system i drift på
ett 30-tal marknader över hela
världen. Vi är idag ca 6.300
medarbetare i 10 länder varav
1.300 i Sverige.
Inom RMOG finns produktenheten "Digital Switching
Systems and Applications",
(DSA), som tillhandahåller
konkurenskraftiga
produkter
för bantering av koppel, abonnentinformation och användartjänster till GSM-IDCS-IPCS-

operatörer över hela världen.
Marknadsföring och försäljning
sker genom RMOGs marknadsorganisation och lokalbolag.
Inom Ericsson Radio Systems AB
pågår en intensiv verksamhet för
att vidareutveckla vårt GSM
system. För att idéskydda nya
systemlösningar och konstruktioner behöver vi expandera vår
patentverksamhet.
Du kommer att arbeta med patentskydd samt patentbevakning.
Arbetet med patentskydd innebär
att du följer patentfrågor från idé
till färdiga patent. Huvuduppgifter:
Ge patentsupport till idégivare.

I samarbete med idégivarna utforma
beskrivning av patentidén. Utvärdera och driva patentidén genom
en beslutsprocess. Under senare
skeden av patentärenden ansvara
för kontakter med patentombud
samt patentmyndigheter.
Arbetet med petentbevakning
innebär att göra patentsökningar
för att identifiera och utvärdera
andra företags patent inom nya
teknikområden.
Vi tror att du idag jobbar med
liknande uppgifter eller att du
nu jobbar med konstruktion eller
systemutveckling och vill utveckla
dig inom ett nytt område.

Kontakpersoner:

Per Björndahl, tfn 08-757 2602,
E-mail: per.bjomdahl@era.ericsson.se
Kjell-Gunnar Köningsson,
tfn 08-4047946.

Din ansökan skickar Du senast
12 april 1996 till:
Ericsson Radio Systems AB
Mia Hjertén, LK/HS
164 80 Stockholm

ERICSSON
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
NEW UNIT- CUSTOMER SUPPORT
Ericsson's 83.000 employees are active in more than 100 countries. Their combined expertise in switching, radio and networking makes Ericsson a world
leader in telecommunication.
Our business unit is the part ofEricsson Radio Operations Support and Maintenance.
Systems that develops and markets
This unit secures delivery of System Support,
D-AMPS/AMPS mobile telephone systems. Some Operation & Maintenance Assistance and
56% of the world's mobile telephone market is System Operation Consulting. This means to
based on D-AMPS/AMPS technology. As the
work actively with customers and FSC's
market leader we currently have a 36% share
around the world in order to assist our custoof this market and are presentlyfocusing on
mers in their operations of the network.
sales of digital systems usedfor PCS as well as
other systems.
Hardware Support
This unit secures the delivery of Hardware
Operations is part of the Market Operations or- Maintenance Services and manages Hardware
Upgrade Programs. This means to secure the
ganization and is responsiblefor delivery of
repair flow from the customer to the repair
customer orders and contracts within the
Business Unit and to support sales and marke- shop and run improvement programs in these
areas.
ting activities. This means to deliver hardware, software, services and projects to meet, or
exceed, customer specifications. Operations is Product Deployment
located in Kista, Stockholm and the main
This unit handles global deployment of new
functions are Customer Project Management,
system releases. The work is carried out in
Logistics, Engineering Installation & Test and projects through project managers based in
Customer Support.
Sweden and regional deployment units in
Mexico, Australia and Ireland.
CUSTOMER SUPPORT
Customer Support is a new function within
Operations and is responsible for delivery of
customer support services within the Business
Following positions are vacant:
Unit. Customer Support works closely with
customers, Local Companies and Project
MANAGER, CUSTOMER SUPPORT
Managers in order to secure that support serWe need a senior manager that can take the
vices are delivered to high customer satisfacresponsibility for the whole unit. You should
tion.
have a strong customer focus and several
years of experience in the field of AXE and/or
Customer Support conducts Operation &
cellular operation & maintenance or other reMaintenance seminars for customers and prolevant fields. Management experience is requivides consultancy services for system operared as well as an ability to organize, get things
tion and O & M in order to help customers im- done and a desire to achieve high results.
prove their operation of the system.
MANAGER, OPERATIONS SUPPORT &
Customer Support will grow from 5 people toMAINTENANCE
day to 15 people end of 1996 and consist of 3
We need a manager that can build this unit.
sections:
You should have a thorough knowledge about

operating and maintaining AXE/cellular networks. Management experience is desired.
MANAGER, HARDWARE SUPPORT
We need a manager that can build this unit.
You should have experience from relevant fields (design, repair, logistics) and an ability to
organize and get things done and to establish
good contacts with customers and other
Ericsson units. Management experience is
desired.
MANAGER, PRODUCT DEPLOYMENT
The present manager is continuing his career
in Canada and we need a replacement for
him. The successful candidate should have a
good knowledge of AXE, preferably cellular,
and the ability to manage and work with diverse groups. Management experience is
desired.
SPECIALISTS, OPERATIONS SUPPORT
»MAINTENANCE
You will work with improvement activities towards FSC's around the world, work as
O & M Consultant and coordinate O & M
Seminars for customers. You should have a
thorough experience in the field of Support
and/or Operation & Maintenance of AXE/
Cellular Systems.

PROJECT MANAGER, PRODUCT DEPLOYMENT
You will be responsible for coordination activities required to introduce, deploy and rollout new system releases around the world
through the deployment units in Mexico,
Australia and Ireland. Good knowledge of
AXE, preferably cellular, is required. Project
management experience is desired.
For all the above positions successful candidates should have a Bachelor or Master degree
in engineering, telecommunications or equivalent and experience from AXE or Cellular and
a desire to achieve high results. Excellent
English is required, Spanish is an advantage
and international experience is desired.
For more information, please contact:
Ulf Malmerberg tel. 08/7572949
Arne Palmkvist tel. 08/7570422
(Management positions + Hardware Support)
Ezzedin Shamsedin tel. 08/4045258 (O & M)
Glenn Wong tel. 08/4042740 (Prod. Depl.)
Please send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/AH Marianne Molin
164 80 STOCKHOLM

PROJECT MANAGER, HARDWARE
SUPPORT
We need project managers that can work with
hardware repair improvement programs and
hardware upgrade programs together with
customers and local companies. Project management experience is desired.
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som VMS System Manager är önskvärd. - Förmåga
att förverkliga sina idéer. - Intresse och fallenhet för
kundkontakter och försäljningsstöd.
Kontakta: Martin Axling, memo EDT.EDTMAXL, tel
08/7263047 Birgitta Helsmo, memo EDT.EOTBHM,
tel 08/7262807, Personal Skicka din ansökan, märkt
med sökt tjänst och enhet till Johanna Karling, personal, ÄL/EDT/OH
L M Ericsson Data AB, Älvsjö

UNIX
SYSTEMPROGRAMMERARE
Vill du vara med och utveckla vår centrala UNIX
drift?
UNIX CENTER (EDT/O/DMU) svarar för drift av
centrala ofta koncerngemensamma UNIX-applikationer. Vi tillhandahåller en UNIX-drift som har samma höga mål för kvalitet tillgänglighet och effektivitet som vår stordatordrift. Våra kunder finns framförallt inom Ericssonkoncernen men vi har också ett
antal spännande externa kunder. Vår verksamhet år
under mycket stark tillväxt och vi söker därför nya
medarbetare.
• Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av
att identifiera behov av nya hjälpmedel och verktyg
i vår verksamhet och att utveckla och implementera
dessa.
Du ska känna entusiasm över att delta i uppbyggnaden av en starkt expanderande, tekniskt avancerad verksamhet. Du bör ha gedigen erfarenhet av C
och skalprogrammering i UNIX- miljö. Erfarenhet
som UNIX systemadministratör är naturligtvis värdefull.
Kontakta : Martin Axling, memo EDT.EDTMAXL, tel
08/7263047 Birgitta Helsmo, memo EDT.EDTBHM,
tel 08/7262807, personal. Skicka din ansökan märkt
med sökt tjänst och enhet till Johanna Karling,
Personal AUEDT/OH

Vi tror att Du är systemvetare eller har annan likvärdig utbildning och har jobbat en t i d och att Du
nu vill utvidga Dina kunskaper och färdigheter. Det
år en fördel om Du har jobbat med MQR, det är
mycket bra om Du har kunskaper om Ericssons dokumenthanteringsregler.
Kontakta: Harriet Kjellberg tel 757
(memo:EDTHKG) för att få veta mer! I
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Ericsson Telecom AB, BNS Systems Managment and
Network Intellience, Kungens Kurva

SEKRETERARE
• Sekreterare, är Du på väg att bryta upp? Eller har
Du inte tänkt tanken än? Ta steget och styr Din kosa
till vår spännande värld bland Bredband i Kungens
Kurva!
Vi är en växande avdelning på idag, ca 30 personer. Sekreterararbetet är av formen projektledare
för administrativa tjänster , dvs att driva och följa
upp, hugga tag i allt som måste fixas. Det där känner Du själv bäst. Arbetet innehåller också möjligheter att lära sig nya saker, t.ex. WWW och video conferencing. Vi vill att Du behärskar de vanliga programmen i PC Word, WP, Power Point och reseprogram. Det är också en fördel om Du behärskar engelska.
Kontakta: Jörgen Moberg 9 7698, ETXT.ETXJMO eller Anette Oke -Brådman 9 8287, ETXT.ETXAOKE
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB

SEKRETERARE

• sokes till vår Product Line Telecom Management
Applications (PLA). Du kommer i första hand att arbeta tillsammans med chefen för Telecom ManageEricsson Telecom AB, Business Unit Switching and
ment Applications och hjälpa två andra personer.
Network Systems, Local Design center Access, TN.
Dina huvudarbetsuppgifter år att ge assistans till
chefen med administrativa och ekonomiska ärenHW SUPPORT INOM IS/IT
den, ansvara för kalenderbokning och bevakning
OMRÅDET
för chefen, föra och skriva protokoll för PLA
Management Team, ordna resor och konferenser,
LDC Access år ett expanderande designcenter som
har huvudansvaret för delsystemet SSS/RSS. Ett sys- kontrollera rese-och representationsräkningar, sköta intern och extern korrespondens samt framställa
tem som nu genomgår omfattande moderniseringpresentationsmaterial, etc.
ar främst på HW-omrädet
• Vi är ett växande konstruktionsenhet som ansvarar för konstruktion av analoga linjekort. Vi söker
nu en person som ska jobba med support inom
IS/TT-området. Arbetet innebär att man ska hålla
ordning på enhetens HW-specifika mjukvaror och
kunna installera, underhålla och uppgradera dessa
samt optimera enhetens IS/TT kostnader. Arbetet innebär också att vara systemadministratör för ett litet HP-UX system.
Du bör helst ha en bred datorbakgrund med erfarenhet från UNIX. Personliga egenskaper som är
viktiga är servicekänsla, initiativ- och samarbetsförmåga.
Kontakta: Hans Gustafsson Tfn 08-719 78 03
Memo: ETXT.ETXHGN eller Bo Danielsen (Personal)
Tfn: 08 - 719 16 75 Memo: ETXT.ETXBODS

Kontakta: Simone Koch Inger Agdahl VK/EHS/DA
VK/EHS/FP Tel. 08/719 9194 Tel. 08/719 4761 Memo:
EHS.EHSKOCH Memo: EHS.EHSIAL
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB

SEKRETERARE

Ericsson Radio Systems AB, Kista

DATASUPPORT PC/UNIX
i/; sr iw^g a „ " - ' p - n gr"pp ri

Vi vill att-Du har några års erfarenhet av sekreterararbete och har förmåga att uttrycka Dig på engelska i tal och skrift (vårt gemensamma språk inom
EHPT är engelska). Egenskaper som värderas högt är
flexibilitet, servicekänskia, självständighet och ansvarsmedvetenhet.
Arbetsplatsen är i ljusa och trevliga lokaler i
Västberga.
Välkommen med Din ansökan till VK/EHS/FP
Inger Agdahl
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stallerar hård- och mjukvara, ger användarstöd och
löser problem åt en organi- sation på 250 personer i
Sundbyberg. Vår datamiljö består av 3 NT servers i
TCP/IP nätverk, 250 HP och Compaq stationära- och
bårbara PC samt 2 UNIX servers och 15 arbetsstationer.
• Den person vi söker till vår datasupportgrupp
skall kunna PC Windows, hård- och mjukvara och
gärna UNIX. Windows NT- och nätverkkunskap är
meriterande. Vi tror att Du har arbetat några år inom detta område. Det är viktigt att Du är service inriktad samt har lått för att samarbeta. Vi värdesätter
egen initiativ förmåga.
Kontakta: Urs Åhlander, tel: 08-757 58 23 Mats
Danielsson, tel: 08-404 71 1. Ansökan skickas till
KI/ERA/LP/HS Marie Thellenberg
L M Ericsson Data AB, Kista

SUPPORT DOKUMENTHANTERING
• Till vår nystartade sektion för dokumenthanteringssystem i Kista söker vi två nya medarbetare!
Du kommer att få jobba med support direkt mot
kund, utveckling och förvaltning av dokumenthanteringssystemet. Det finns även möjligheter att få
jobba med undervisning av systemets olika funktioner samt förstudiearbete enligt speciella mallar. Vi
jobbar med MQR som bas och vi kommer även att
ha en förvaltningsledare.
Jobbet utförs främst i Kista men andra delar av
Stockholm kan också förekomma.

• sokes till våra enheter Product Management BSS
och Product Management Network Management
inom Product Line Telecom Management Appli-
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Dina huvudarbetsuppgifter är att assistera chefen för Product Management BSS med administrativa och ekonomiska ärenden, ansvara för hans kalender, ansvara för gruppens rese- och konferensarrangemang, kontrollera rese- och representationsräkningar, framställa presentationsmaterial samt
skriva dokument på engelska och svenska, etc.
Vi vill att Du har erfarenhet av sekreterararbete
och har förmåga att uttrycka Dig på engelska i tal
och skrift (vårt gemensamma språk inom EHPT är
engelska). Egenskaper som värderas högt år flexibil i t e t servicekänsla, självständighet och ansvarsmedvetenhet.
Arbetsplatsen är i ljusa och trevliga lokaler i
Västberga.
Välkommen med Din ansökan till VK/EHS/FP
Inger Agdahl
Kontakta: Simone Koch Inger Agdahl VK/EHS/DA
VK/EHS/FP Tel. 08/719 9194 Tel. 08/719 4761 Memo:
EHS.EHSKOCH Memo: EHS.EHSIAL
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB

SEKRETERARE
• sokes till EHPT-staben för att hjälpa vår ekonomichef och hans grupp, våra tre "account managers"
och ytterligare en person.
Dina huvudarbetsuppgifter är att ge stöd till dessa personer med administrativa och ekonomiska
ärenden, boka resor och konferenser, granska reseoch representationsräkningar, utarbeta presentationsmaterial samt skriva dokument på engelska
och svenska, etc.

Du år sekreterare och har förmåga att uttrycka
Dig på engelska i tal och skrift (vårt gemensamma
språk inom EHPT är engelska). Egenskaper som värderas högt är flexibilitet servicekänsla och självständighet.
Arbetsplatsen är i ljusa och trevliga lokaler i
Västberga.
Välkommen med Din ansökan till Inger Agdahl,
VK/EHS/DA
Kontakta: Simone Koch Inger Agdahl VK/EHS/DA
VK/EHS/FP Tel. 08/719 9194 Tel. 08/719 4761 Memo:
EHS.EHSKOCH Memo: EHS.EHSIAL
Ericsson Telecom, AXE Provisioning, Project
Management söker:

PROJEKTSEKRETERARE
• Projektsekreterarnas arbetsuppgifter kan variera
mellan olika projekt men består huvudsakligen av
administration, distribution, kontor och utrustning,
order och inköp, resor och kringarrangemang, ekonomi, möten och informationsspidning samt alla
olika uppgifter som alltid dyker upp i projekt.
Projektarbetet ställer stora krav på oss men ger
mycket tillbaka i form av ansvar, variationsrikedom
och kontakter.
Kontakta: Henrik Cronmark t f n 08-719 4688 memo
ETXT.ETXCRON
Ericsson Telecom AB, BU Switching and networks
Systems

STABSSEKRETERARE
• Vi är en affärsenhet med en internationell ledningsgrupp och många externa och interna kontakter.
Vi behöver förstärka med ytterligare en sekreterare och söker nu Dig som tycker om ett omväxlande jobb med ibland högt tempo.
I arbetsuppgifterna ingår förutom sedvanliga sekreteraruppgifter, även administration i samband
med möten av olika slag, ekonomi- administration,
mm
Då tjänsten är nyinrättad, kommer Du att ha stora möjligheter att påverka utformningen av arbetet
beroende på ditt intresse och dina kunskaper.
Vi vill att du har svenska som modersmål och bra
kunskaper i engelska i tal och skrift. Andra egenskaper vi värdesätter år en positiv inställning och service-vilja.
Du bör vara van vid PC-miljö. Kan du Word,
PowerPoint och Excel år det bra, men annars utbildar vi dig.
Kontakta: Joanna Fransson Susanne Sundling
TN/ETX/XTN/ETX/X/H (Human Resources) Tel: 08-719
8813 Tel: 08-719 8210 Memo: ETXT.ETXJAF Memo:
ETXT.ETXSUSU
Ericsson Business Systems AB (PRS)

KONTORIST
• Kontorist sokes till Stockholmskontoret på
Ericsson Business Systems AB (PRS). Kontoret ligger i
Marievik/Liljeholmen där vi finns i ljusa, fräscha lokaler. Vi är ett svenskt försäljnings bolag som ansvarar för försäljning och service av trådlösa tele- fonsystem, personsökare för interna system, personliga
säkerhets larm samt Voice-system.
Vi söker en person som skall arbeta med order, lager och fakturering samt leveransbevakning,
tir ha t at innebär dagliga kontaktar mari täwäl kun.
der som säljare samt andra Ericssonbolag, bl a i
Holland.
Du skall ha 3-årig ekonomisk eller teknisk gymnasieutbildning, erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, vara ansvarsfull och serviceinriktad. Du måste ha
god samarbetsförmåga, ha ordnings- sinne och vara
noggrann.
Kontakta : Cissi Claesson, tel 08-726 36 39 eller
Lotta Nybleus, tel 08-726 35 11 (memoid PRS.PRS
LONY) Ansökan sänds senast 2 2 / 4 1996 till: Ericsson
Business Systems AB MV/PRS/AC Lotta Nybleus Årstaängsvägen 13 117 60 STOCKHOLM
Ericsson Telecom AB, BU Switching and Network
Systems, AXE Provisioning, Project Managment

TRE
PROJEKTADMINISTRATÖRER
• Arbetet som projektadministratör i våra totalprojekt varierar men huvudområdet ligger inom områdena ekonomi, kvalitet och support. Utöver projektuppdrag arbetar vi också kontinuerligt med att utveckla metoder och oss själva.
Projektarbetet ställer stora krav på t ex flexibilit e t samarbetsförmåga och stora arbetsinsatser.
Goda kunskaper i engelska år också ett måste.
Kraven som ställs är stora men projektarbetet ger
också mycket tillbaks i form av ansvar, internationella kontakter, variation och utveckling.
Kontakta: Henrik Cronmark tfn:08 719 4688 memo:ETXT.ETXCRON

KI/ERA/AH - Ericsson Radio Systems AB

ADMINISTRATÖR/SEKRETERARE TILL PERSONALENHET
• Vi behöver förstärka vår enhet med ytterligare en
administratör/sekreterare på personalenheten inom
affärsenhet Cellular Systems American Standards.
Du kommer arbeta tillsammans med de personalmän som jobbar gentemot vår marknadsorganisation.
Arbetsuppgifterna år många och varierande.
Några exempel år: * administration av ansökningshandlingar * övrig på enheten förekommande administration * utskrift av dokument, rapporter * telefonpassning * uppdatering av handböcker * översättningar till engelska * OH-framställning
Vi söker Dig som gillar att vara "spindeln i nätet",
har förmågan att hålla många bollar i luften samtidigt och trivs i en turbulent miljö. Du måste vara
stresstålig, flexibel och noggrann samt ha förmågan
att arbeta självständigt. Du bör ha PC-vana. Ett ytterligare krav är goda kunskaper i engelska.
För rått person kan vi lova ett omväxlande jobb i
ett trevligt gäng. Låter det intressant?
Kontakta: Marianne Molin, tel 08-40447 78. Skicka
din ansökan till: KI/ERA/AH Marianne Molin,
Ericsson Radio Systems AB, 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

LÄKARSEKRETERARE - KISTA
• Företagshälsovården ingår i serviceenheten
General Services som erbjuder tjänster/service till
Ericsson- bolag i Kista. Vår verksamhet expanderar
vilket påverkar funktionen som idag är ca 20 medarbetare.
Vi söker nu en läkarsekreterare. Huvudsakliga arbetsuppgifter år sedvanliga sekreteraruppgifter såsom medicinsk och teknisk dokumentation samt receptionstjänst med tidbokning via tele, fax E-maii
och memo. Dessutom ingår framtagning av utbildnings- och presentationsmaterial, utskrift och samordning av information i interna tidningar samt att
bistå enhetschefen med sammanställ- ningar, rapporter o.s.v.
Du som söker måste var positiv och utåtriktad
med hög integritet. Du år ansvarsfull och har en uttalad stark känsla för service.
Du har läkarsekreterarutbildning eller motsvarande med goda kunskaper i MS-Office. Kunskaper i
"Team FHV" och Ericsson- kännedom år en fördel.
Kontakta: Ulla Tandberg, chef för Företagshälsovården. Tel. 08-404 69 40, Ann Nordenstam, personalchef, tel. 08-757 22 87. Ansökan skickas till
KI/ERA/F/HS Cecilia Tiefensee
Ericsson Telecom AB

SEKRETERARE SOM GILLAR
EKONOMI
• Vårt utvecklingsprogram år en spännande arbetsplats. Vi ska foga in de produkter som tas fram i ett
kundnät och testa så att det vi utvecklar är användbart.
Vi år idag 23 men vi växer lite till under året. Vi
finns i Älvsjö på Varuvägen 9 B tillsammans med de
som utvecklar de nya produkterna i ett hus med
egen pool.
Arbetsuppgifterna är sedvanliga för avdelningssekreterare. Det som är speciellt år att Du med stöd
av vår ekonomienhet svarar för avdelningens ekonnmifrägnr Fngalrka och twentlra är sprälran wi an.
vänder och Framemaker, Word, Excel och
Powerpoint är våra program. Det år viktigt att du
som person är van att arbeta självständigt tar egna
initiativ och trivs på en avdelning med trevliga tekniker.
Kontakta: Tomislav Migotti. chef, tel 850 90134,
memo ETXT.ETXTMI Ing-Britt Nilsson, enhetssekreterare, tel 850 92225, ETXT.ETXIN Catarina Larson
Åstrand, personal, tel 850 90836, ETXT.ETXLCAT
Ericsson Radio Messaging Systems

SEKRETERARE
Ericsson Radio Messaging Systems svarar för
Ericssons världs- omspännande verksamhet inom
området "Wireless Messaging", en- och tvåvägs paging samt mobildata. Vårt produktsortiment omfattar allt från pagers och modem till kompletta
nät.
• Till vår enhet för Produktledning & Tekniskt såljstöd söker vi en sekreterare.
Dina arbetsuppgifter blir i huvudsak telefonpassning, rese- beställningar, utskrifter, tidrapportering
men även viss projektadministration och uppföljning av avdelningens budget.
Du har erfarenhet av sekreterararbete, är serviceinriktad, noggrann, initiativrik och har förmågan
att arbeta själv- ständigt.
Du behärskar även engelska i tal och skrift samt
är en van PC-användare.
Idag sitter vi i Arvsjö och till hösten flyttar vi till
nya lokaler i Hallonbergen.
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Kontakta : Bo Tlderman, telefon 08-719 28 68
Susanna Wahllöf, personal, telefon 08-404 49 72.
Ansökan skickas till: BA/ERM/H Susanna Wahllöf,
Ericsson Telecom AB, Procurement, HF

SEKRETERARE
• till Procurements enheter. Provisioning och
Quality assurance som idag består av ett 25-tal medarbetare. Vi söker dig som trivs med den dynamiska
och "röriga" miljö och optimistiska anda som är
kännetecknande för en ny organisation med verksamhet som är under utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta bl a avtalsskrivning, viss
översättning sve- eng, reseadministration, telefonsevice, framtagande av presentationsmaterial, mötes- bokningar samt övriga allmänt förekommande
sekretera rgöromål.
Du bör uppskatta ett utåtriktat arbete eftersom
tjänsten innebär många såväl interna som externa
kontakter. Du är öppen, initiativ- rik och har lätt för
att samarbeta. Du har ett strukturerat arbetssätt
och är serviceminded. Du bör ha hod vana av att arbeta i PC-miljö och goda kunskaper i engelska, såväl
muntligt som skriftligt.
Kontakta: Björn Törnstrand, tel 08-719 5078,
Margareta Josefsson 08-719 4215 eller AnnLouise
Wiklander. 08-719 4358
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SEKRETERARE/
ADMINISTRATÖR
• Inom Market Operations Asia-Pacific kommer vi
att starta upp en ny avdelning med fokus på tjänster. Customer Services. Därför söker vi nu en
Sekreterare med god administrativ och ekonomisk
förmåga. Dina arbetsuppgifter kommer att vara
sedvanliga sekre- teraruppgifter vilket förutsätter
att Du behärskar PCn som det hjälpmedel den är.
Utöver detta så hoppas vi också att Du besitter kunskap inom administration och i viss mån ekonomi.
Detta då vi gärna ser att Du är den som tar leaden i
att etablera administrativa rutiner för kontrakt och
ekonomisk uppföljning. Som person besitter Du en
stor portion sunt f ö r n u f t år utåtriktad, drivande
och initiativrik. Du är också van att arbeta självständigt under ansvar. Då tjänsten är ny kommer Du att
ha möjlighet att påverka utformningen och vi hoppas att Du som vi, ser den administrativa biten som
en naturlig breddning av Ditt ansvarsområde.
Dagliga kontakter inom Asia-Pacific-regionen förutsätter att Du behärskar engelska i tal och skrift.
Känner Du för att arbeta med en expansiv produkt,
en expansiv marknad och i trevligt sällskap, då vill vi
att Du hör av dig.
Kontakta : Carin Kasberg, tel 08-404 55 87 Peter
Ljungdahl, tel 08-757 24 10. Ansökan skickas till:
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LNH Carin
Kasberg 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Access AB, Kista

SEKRETERARE
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 transmissions-system för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi är
idag cirka 1100 anställda.
• För vikariatstjänstgöring söker vi sekreterare till
TQ-funktionen. I arbetsuppgifterna ingår normala
kontorsgöromål som exempelvis resebeställningar,
registrering av dokument medverkan vid utformning av verksamhetsdokumentation. Du sitter med
som sekreterare i RSA/QB och RSA/Q-råd.
Du har gymnasieutbildning, PC-vana (Word,
Excel) samt gärna med erfarenhet av Ericssons dokumentationssystem. Du hr utpräglat ordningssinne samt är Serviceinriktad.
Kontakta : Börje Finnerman, tel 08-757 3021 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, Kista

DOKUMENTATIONS- OCH
INFORMATIONSANSVARIG
• System Management Radio Network (LV/R) söker
ansvarig för hantering av avdelningens dokumentation och information. Vi behöver någon som står
för drift och underhåll av vår WWW-hemsida, dokument-databas, samt förvaltning av dokumentation
& information.
Vi söker Dig som har arbetat med dokumentation eller motsvarande tidigare. Det krävs att Du
har ett gott ordningssinne, bra Ericsson-kännedom,
god datorvana samt grundläggande kunskaper inom telekommunikation.
Vidare krävs det att Du obehindrat kan uttrycka
Dig skriftligt och muntligt på engelska. Det är en
merit om Du har erfarenhet från att bygga hemsi-

JOBBNYTT
dor, eller kunskaper inom GSM och Radionät.
Kontakta: Ola Pettersson, tel 08-404 4709 eller
Ann-Charlotte Sturesdotter, Personal, tel 08-404
4191 Ansökan skickas till: KI/ERA/LV/HS Kerstin
Lundberg
Ericsson Telecom AB, Procurement HF

SEKRETERARE
• Vi söker en sekreterare som skall ge administrativ
support till enheten för komponent inköp som idag
består av ett 20-tal personer. Komponentinköp är
en enhet inom BX Procurement som under det senaste året genomgått stora förändringar.Totalt inom BX Procurement arbetar idag ett 70-tal medarbetare och enheten kännetecknas av fartfyllt tempo, höga ambitioner och många externa besökare/kontakter.
Arbetsuppgifterna som sekreterare för komponentinköp omfattar bla avtalsskrivning, reseadministration, framtagning av presentations- material,
telefonservice mm. Då vi ofta är på resande fot blir
Du en viktig kontaktperson för alla våra samarbetspartner?.
Vi söker Dig som har utpräglad servicekänsla
men samtidigt är initiativrik och tycker om att arbeta självständigt. Du måste vara flexibel, trivas med
många kontakter samt tycka om när det är ett högt
tempo och lite rörigt! Du måste behärska engelska
såväl muntligt som skriftligt då vi har många internationella kontakter.
Du känner Dig väl förtrogen med med att arbeta
i PC-miljö och är van att arbeta med programmen
MS Word, Excel och Powerpoint.
Kontakta: Kenneth Liljeström tel08-719 5046,
Margareta Josefsson tel 08-719 4215 eller
AnnLouise Wiklander, personal, tel 08-7194358
L M Ericsson Data AB, Västberga

SEKRETERARE
L M Ericsson Data AB år ett Ijånsteproducerande dataföretag inom Ericsson. Vi vill öka konkurrensförmågan hos Ericsson och andra större företag genom
helhetsåtaganden baserade på informationssystem.
Företaget har ca 1.500 anställda fördelade på enheter i Stockholm, Östersund, Holland, England,
Australien och USA.
Vi år en avdelning som heter Business Systems
och vi arbetar med informationssystemstöd till i första hand marknads-, försäljnings-, produktions- och
ekonomienheter inom ETX.
• Vi söker nu en sekreterare till sektionen T/BZ som
även är sekreterare för sektionerna T/BD och T/BP.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av sedvanliga sekreteraruppgifter såsom resebeställningar, telefonpassning, fakturahantering samt övrig
administration. Du bör ha erfarenhet från sekreterararbetet ha ett stort service- intresse, vara ansvarsfull, kunna ha många bollar i luften samt van
vid att arbeta självständigt. Du bör även ha erfarenhet av ordbehandling. Vi använder oss av MS
Office-paketet
Kontakta Peter Widmark, tfn 08-726 34 81, för mer
information om tjänsten. En skriftlig ansökan skickas till Eva Almung, L M Ericsson Data AB, 125 82
STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Market operations
Telia Mobitel, Kista

SEKRETERARE/
PROJEKTADMINISTRATÖR
• Daglig kundkontakt och hög fart är kännetecknande för "operationsverksamheten där vi ansvarar för uppbyggnaden av Telia Mobitels nät i
Sverige. Enheten består av projektledare, anläggningskonstruktörer samt två chefer, totalt cirka 25
personer, som behöver avlastning och assistans med
bland annat: att föra protokoll, boka konferenser/
resor och projektadministra- tion. I jobbet ingår
också att ansvara för de mätningar vi utför i kundgränssnittet. Du år en flexibel, serviceinriktad och
initiativrik person med några års erfarenhet från
liknande arbete inom Ericsson. Du behärskar " off i ce"-paketet samt våra administrativa rutiner, reseregier etc. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på
svenska och engelska.
Kontakta: LF/OS Barbro Fransson 757 31 55, ERABABS eller LF/OPC Peter Karlsson 404 58 68 ERAPEKN. Ansökan: KI/ERA/LF/HS Amanda White
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VERKSAMHETSUTVECKLARE EKONOMI
• Till enheten för Verksamhetsutveckling inom
Ekonomiorganisationen för Mobiltelefonsystem Amerikansk standard, söker vi en kvalificerad med-

arbetare som ser en utmaning i ständiga förbättringar.
Du kommer att arbeta inom verksamhetsutvecklingsområdet med några av följande områden: ekonomiprocessema, ekonomis kvalitetssystem, mål
och mätningar, kompetensutveckling och problemlösningsuppdrag. Du kommer att ha rollen att driva, koordinera och ibland vara utförande. Vem av
oss i gruppen som gör vad beror på var och ens erfarenhet och intressen. Vi samarbetar med ekonomerna och andra verksamhetsutvecklare inom vår
affärsenhet och strävar efter att ha erfarenhetsutbyte mellan affärsenheterna.
Du kan antingen vara en erfaren civilekonom
som vill bredda din kompetens genom att arbeta
med verksamhetsutveckling eller en erfaren verksamhetsutvecklare som tycker att ekonomiområdet
skulle vara berikande. Som person är du drivande,
bra på att presentera och informera samt har god
dokumentationsförmåga.
Kontakta: Lena Lundeli, 08-7573791, ERALLL.
Ansökan skickas till: KI/ERA/AH Britt Bosrup,
Ericsson Radio Systems AB, 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Serviceenheten
Ekonomi, Kista

CHEF
SERVICEENHET EKONOMI
Serviceenheten Ekonomi inom ERA är den centrala
operativa enheten för löpande redovisning och
ekonomiadministration med ansvar för bolagen
ERA och ECS. Enheten är uppdelad i sju ansvarsområden, Betalning och Kassa, Reseredovisning,
Kundreskontra, Bokföring och Epos, Leverantörsredovisning, Driftredovisning samt System- utveckling. Totalt finns ca 40 anställda på enheten som geografiskt är placerad i Kista. Arbetet bedrivs i nära
samarbete med affärsenheter, fabriker samt
Ledningsfunktionen Finans och bokslut
• Vi söker nu en chef som i samarbete med enhetens grupp- chefer vill leda och utveckla denna
verksamhet
Du har flerårig erfarenhet inom arbetsfältet
samt av linje- chefsarbete. Det är viktigt att Du har
ett utpräglat intresse för samt kunskap och erfarenhet av att utveckla Dina medarbetare. Du är drivande och resultatorienterad har "helhetssyn" är kommunikativ och har lätt för att samarbeta.
Kontakta: Johan Ulander tel. 08/7573828 memo
ERA.ERAJUR samt Eva Kållberg. Personal tel.
08/4042381 memo ERA.ERAEVKG. Ansökan till
KI/ERA/BR/IH Eva Kållberg

LIM!
Ericsson Radio Systems AB, Kista

UTVECKLING AV RMOGs
INKÖPSFUNKTION
Enheten Process Management inom Supply ansvarar för att i samar- bete med berörda funktioner Forma inköpspolicy och strategier för RMOGs inköpsarbete. - Forma och utveckla RMOGs inköpsprocess. - Utveckla och följa upp arbetet med att
kvalitetssäkra våra in- köpsprocesser och leveranser
från RMOGs leverantörer. - Följa upp RMOGs inköpsarbete med hjälp av nyckeltal och statistik. Utveckla stödsystem och andra verktyg för RMOGs
inköpsarbete. - Utveckla och följa upp arbetet med
kompetensutveckling av RMOGs inköpspersonal. Informera berörda samverkanspartners internt och
externt om RMOGs supply funktion.
Vi har vår arbetsplats i moderna lokaler nära
Kista centrum och ingår i affärsområdet Radio
Communication (BR) som kännetecknas av kraftig
tillväxt och framtidstro. Affärsenheten RMOG ansvarar för de mobila systemet NMT, GSM och TACS.
• Vi söker nu Dig som på vår enhet tillsammans
med olika specialistfunktioner inom Ericsson vill utveckla och utvärdera stödsystem och andra verktyg
för RMOGs inköpsarbete. I arbetet ingår även att ta
fram nyckeltal och statistik för uppföljning av
RMOGs inköpsarbete. Arbetet bedrivs i nära kontakt med inköpare inom RMOG, andra affärsenheter inom BR samt fabriker i Sverige och till viss del
utomlands.
För detta arbete bör Du ha erfarenhet av
MPS-system och vara allmänt intresserad av datafrågor.
Kontakta : Leif Lindh, tel 08-7570764, memoid ERALIDH Sabina Klint personal, tel 08-7575652, memoid ERASAKT. Ansökan skickas till: Ericsson Radio
System LR/HS la Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Components AB, Energy Systems Division,
Kungens Kurva

SYSTEMANSVARIG
• Till vår inköpsenhet söker vi dig som ska vara ansvarig för inköpssystemen hos oss. I arbetsuppgifterna ingår bl a - att utbilda och stöda medarbetarna i användandet av befintliga dataverktyg, - att
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förvalta och övervaka att kopplingarna mellan CAP
och HP inköpssystem fungerar, - att förvalta, vidareutveckla och övervaka EDI- kopplingarna med externa leverantörer samt att etablera EDI-samarbete
med nya leverantörer, - att aktivt delta i arbetet
med en övergång från VPAC till APT, vilket innebär
hård- och mjukvarumässig implementation samt
samarbete med andra intressenter inom koncernen.
Vi söker dig som har erfarenhet av i beskrivningen
nämnda system. Det är meriterande om du har några års erfarenhet som systemansvarig.
Kontakta Ulf Holm, t f n 08-721 6745. Ansökan
skickas till KK/EKA/K/P G Söderberg.
Ericsson Radio Access AB, Kista

INKÖPARE TILL
PRODUKTIONSENHETEN
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är
verksamma inom radioaccess system för trådlös telef oni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi är
idag cirka 1100 anställda.
• Den kraftiga expansionen inom företaget har
medfört att investeringar och omkostnadsköp ökat
i omfattning. Vi måste nu förstärka vårt inköp med
en erfaren inköpare vars uppgift blir att bygga upp
och förädla vårt sätt att göra dessa upphandlingar.
Du ansvarar för samarbetet med de interna uppdragsgivarna och de externa leverantörerna och leder den kommersiella affärsprocessen. Mycket av
detta arbete bedrivs i tvärfunktionella team där du
är den drivande kraften. Arbetet medför stora kontaktytor mot kollegor inom Ericsson och externa leverantörer.
Du bör vara civilingenjör/ekonom eller ha teknisk
gymnasie- utbildning samt ha utbildning inom inköpsområdet (t ex IHM, Silf). Du bör ha flera års erfarenhet av inköp.
Arbetet ställer höga krav på initiativförmåga,
drivkraft och god analytisk förmåga.
Kontakta : Lennart Bergqvist, tel 08-404 22 07, eller Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 5369.
Ansökan till Ericsson Radio Access AB, Box 11, 164
93 STOCKHOLM. Internt KI/RSA/HPS Christina
Mattsson

iTFinnr
Ericsson Radio Systems AB, Gävle

KVALITETSINGENJÖR
• Vi söker en kvalitetsingenjör till avdelningen för
produktions- stöd.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att:
- kvalitetssäkra ytmontage produktion - ingå i eller leda problemlösningsgrupper - aktivt stödja produktionen i kvalitetsfrågor - upprätta kvalitetsstyrande dokument
Du som söker skall ha lägst teknisk eller naturvetenskaplig gymnasieutbildning, gärna med teknisk
högskolepåbyggnad samt goda kunskaper i engelska. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av kvalitetsarbete.
Dina personliga egenskaper är ansvarskänsla, initiativförmåga samt mycket god samarbetsförmåga.
Kontakta: Mats Linder, tel 026-15 64 28. Ansökan
skickas till: Ericsson Radio Systems AB, Personalavd,
Lena Eriksson, Box 6206,800 06 GÄVLE
Ericsson Radio Access AB, Kista

SYSTEMADMINISTRATÖR ENHETEN FÖR KVALITET
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi år
verksamma inom radioaccess system för trädlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi år
idag cirka 1100 anställda.
• Systemansvarig QSP (kvalitetssystem för produktion) svarar för implementering, uppdatering och
synpunkter i samband med vidareutveckling av systemet. Arbetet innebär också användarutbildning
och stöd samt viss rapportgenerering.
Vi söker Dig som är civil- eller gymnasieingenjör
med kvalitets- och produktionsteknisk inriktning.
Har Du låst data och har erfarenhet av produktion
är det en m e r i t Till Din läggning år Du systematisk
och säljande.
Kontakta : Per-Olof Persson, tel 08-757 22 82,
Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69.
Ansökan till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
Christina Mattsson, Box 11,164 93 STOCKHOLM
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Ericsson Radio Systems AB
CHANGING THE PARADIGM WITH SERVICE DEVELOPMENT
Ericsson 's 85.000 employees are active in more than 100 countries. Their combined expertise in switching, radio and networking makes Ericsson a world
leader in telecommunication.

Ericsson Radio Systems is moving into
thefuture by creating new and unique
customer services. Supporting all
cellular technologies and standards,
the BR Competence Center offers
cutting-edge opportunities. Our
exponential growth in the cellular
market place provides excellent career
opportunities.

determining "Best Practice", deciding if a
tool is needed and if so developing it This
often involves establishing reference groups
consisting of Ericsson experts from around
the world.

The BR Competence Center is a group
of dedicated professionals working to
create provisioning services from the
customer's point of view.

TRANSPORT NETWORKS
Service Development Manager

AXE
Service Development Manager
Provisioning means planning a network,
engineering a network, implementing the
network and optimizing the network. The
AXE Service Development Manager will
identify which services will be developed,
determine the scope and nature of these
services and then develop them for sale.
The work involves writing methods,

Requirements include: engineering degree,
AXE implementation experience and
operator experience is preferred.

IS/IT
Expert and Project Coordinator
The newly created role of the IS/IT Expert
is to coordinate and monitor all projects in
which tools are being developed.

Requirements include: an engineering degree,
experience with transport networking and a
focus on customer satisfaction, you may be
our next team member!
All positions require excellent English skills,
international experience is a plus.

As resident IS Expert, your job is to negotiate
between the tool creators and the Service
Development Managers to ensure the
development of high quality tools.

The BR Competence Center Provisioning
creates services in the transmission area in
regards to planning, engineering, implementing and optimizing a mobile radio
network. This involves identifying the
service required, gathering market requirements, creating a development project,
developing any required tools and also
writing methods and processes.
You will work closely with Ericsson
transmission specialists from around the
world to create "Best in Business" services.
Requirements include: engineering degree,
experience with transport networking and
operator experience is preferred.

You should have IS/IT experience, and like to
work with people.

For further information contact:
Meg Ketron, phone +46 8 404 22 08
Faxnumber: +46 8 751 47 22
Memoid: ERA.ERAMRKE

Project Manager
The Provisioning Team is a dynamic workplace with multitudes of challenges ahead. As
an integral part of the Ericsson strategic effort
to create customer services, your job as Project
Manager is critical to the success of the
business unit.
If you know the difference between the red
hats and the yellow hats in the PROPS model
if you are cost-conscious, influential with
people, flexible, diplomatic, self-motivated,
hard-worker, please learn more about this
promising opportunity.

Send your application to:
Britt Bosrup AH
Ericsson Radio Systems AB
164 80 STOCKHOLM

ERICSSON
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Ericsson Radio Systems AB

OPPORTUNITIES IN WIDEBAND CELLULAR BASE STATIONS
Ericsson's 83,000 employees are active in more than 100 countries. Their combined expertise in switching,
radio and networking makes Ericsson a world leader in telecommunications.

We are a new unit, started to provide
systems and products for the evolution
into wideband cellular. The systems
are based on new technologies such
as ATM switching and various new
types of radio air interfaces.
Presently we are 150 employees, and
we can now offer new opportunities
for people with a broad experience
in radio product and system design.
We are primarily located in Kista.
ATM switching design is located
south of Stockholm.

Product Management
We are responsible for analysing and
compiling the requirements from the
market.
We are looking for people with a solid
experience in switching and Cellular
Systems.
Contact: Håkan Djuphammar,
ERADJUP, 08-757 03 84.

tions in radio and switching.
You should have experience from existing cellular or switching systems.
Contact: Thomas Ek, ERATEK,
08-404 6972.

Radio Network Control
Within the dynamic area of design
of radio network control functions,
we now offer exciting opportunities for
system designers. You will be working
in all project phases - from requirement to implementation.
Contact: Tommy Borg, ERATPB,
08-404 69 76 or Leif Segerbäck
ERALFSK, 08-404 58 20.

ATM Network
Within this area we offer a number
of positions for creative and result
oriented designers, especially within
the area of digital ASIC design.
Contact: Peter Berglund, ERAPKG,
08-422 0248.

System Management
We are responsible for the Wideband
Cellular Systems architecture. In this
area we work in close co-operation
with other research and design func-

rent areas. We now offer exciting
opportunities in advanced ASIC and
radio design as well as in other areas
of product development.
Contact: Richard Möller, ERARM,
08-757 22 95.

Base Station
We are working with the development
of Wideband base stations and we are
in the forefront of technology in diffe-

Project Management
We need project managers in system
design and radio design areas.
Contact: Thomas Ek, ERATEK,
08-404 69 72, system,
Richard Möller, ERARM,
08-757 22 95, radio.

System Integration
We are responsible for the integration
and evaluation of our systems.
We are looking for engineers that are
willing to participate in this interesting and challenging work.
You should preferably have earlier
experience of integration and testing
of cellular systems. We can offer a job
which will give an overall perspective
of our systems.
Contact: Thomas Ek, ERATEK,
08-4046972.

Computer Support

Configuration Management

Ericsson Radio Systems AB
BR/TR/HC Karin Enberg
164 80 Stockholm

We need a Configuration Manager for
our product development.
Contact: Thomas Ek, ERATEK,
08-404 6972.

In order to support the organisation,
we need persons with experience from
PC/LAN and UNIX environment.
Contact: Lena Holmats Häggbom,
ERALHS, 08-404 69 77.

We expect that you are curious to
know more about us and available
positions. Please contact the persons
above, or send your application to
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Ericsson Telecom ABBU Switching and Network
Systems GNSM - Market Communications

STUDIOVÄRDAR FÖR BX' NYA
KUNDANLÄGGNING PÅ HF
• Market Communications svarar för affärsenhetens övergripande aktiviteter inom marknadskommunikation. Verksamheten skall nu utökas med att
ha ansvaret för kundhantering i BX nya
besöksan7läggning pä HF.
Den nya anläggningen skall ta emot kunder i en
affärsmässig miljö där möjligheter finns att presentera och demonstrera BX nät- lösningar och produkter.
Presentationer kommer att ges via PC och UNIX
stationer kopplade till avancerad audiovisuell utrustning. Merparten av ETX kundbesök kommer att
förläggas till anläggningen.
Ansvarig för studion skall planera, genomföra
samt följa upp kundbesök. I detta ingär bland annat
att boka presentatörer, att själv göra kortare presentationer, att se till att all demoutrustning fungerar, att hjälpa presentatörer att hantera utrustningen, att arrangera fjärrpresentationer mot andra
Ericsson enheter. Studiovärd svarar också för kontakter mot leverantörer för service pä AV/TT utrustning samt intern Ericssonutrustning i utstäliningsdelen.
Vi behöver till starten under sommaren tvä värdar varav en med AV/IT kunnande (inriktning). Du
bör ha bred generell erfarenhet av Ericsson företrädesvis frän marknadssidan, ha ett gediget, telecomkunnande, vara väl insatt i organisationen och dess
verk- samhet och budskap samt ha kunskap om och
känsla för främmande kulturer helst förvärvad via
arbete utomlands.
Du bör självständigt kunna driva och utveckla
verksamheten, kunna samarbeta över gränser, vara
intresserad av och kunna an- vända PC och modern
multimediateknik. Du bör ha en positiv läggning,
vara utåtriktad och ha intresse för människor.
Kontakta: Bengt Fourong 08-719 4414, memo
ETX.ETXBFG, Bengtivarsson 08-719 3897, memo
ETXT.ETXBIV eller Anna-Karin Klinteskog 08-681
1030, memo ETXT.ETXAKN.
Affärsområde Radiokommunikation, Kista

ANSVARIG FÖR MARKNADSKOMMUNIKATION INOM
AFFÄRSOMRÅDET RADIO
• Till affärsområdet Radio söker vi en person som
skall ansvara för Marknadskommunikation. Den enhet som nu skall byggas upp skall ha som uppgift att
samordna hela affärsområdets marknadskommunikation dvs, strategier, riktlinjer och aktiviteter - en
krävande och samtidigt stimulerande uppgift.
Uppgifterna för denna enhet skall vara att utarbeta och kommunicera BR-gemensamma marknadsbudskap. Det innebär också att ta fram riktlinjer för
hur BR skall arbeta med marknadskommunikation.
Mediakampanjer och andra marknadskommunikationsåtgärder inom BR samordnas av denna enhet,
som även har ansvaret för att planera, samordna
och driva utställningsaktiviteter, globalt för BR. Den
nya enheten skall säkerställa att BR finns representerade vid konferenser och seminarier som är av
marknadsvärde och hålla en organisation för "qualified speakers club". Enheten ansvarar för utgivningen av kundtidningen Wireless Now som utkommer fyra gånger per år.
Ansvaret omfattar vidare utformning av BR övergripande säljstödsmaterial.
En kvalificerad PR-funktion omfattas av ansvaret
inklusive samordning och bedrivning av PR-aktiviteter inom BR-området. Enhetens chef är affärsområdets representant i koncernövergripande marknadskommunikationsaktiviteter.
Till denna tjänst söker vi en person med flerårig
erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt
med marknadskommunikation. Du skall ha en gedigen erfarenhet av området och vara en mycket duktig kommunikatör. Du måste ha en egen erfarenhet
av att arbeta med marknadsföring och innehaft en
chefs- eller arman ledande position. Arbetet som
bedrivs i nära samarbete med affärsenheterna ställer höga krav på ledarskap och samarbetsförmåga.
Kontakta Eva Kålfberg 08/404 23 81 eller Åke
Persson 08/404 40 95. Ansökan till KI/ERA/BR/1H Eva
Kållberg
Ericsson Business Networks AB, Marketing
Communications

JOBBNYTT
• Tjänsten som Internet- och World Wide Web-redaktör kräver att Du är en person med stark känsla
och förståelse för kommunikation mellan människor. Du behärskar grafisk formgivning och det skrivna ordet på ett sätt som intresserar och engagerar.
Vi arbetar i en internationell miljö och det år därför
en förutsättning att Du behärskar det engelska
språket till fulländning. Du har själv deltagit i informationsteknologins utveckling och är väl förtrogen
med de medel som står till buds för att utveckla en
IT-strategi för ett mångkulturellt företag. Du kommer i samverkan med övriga anställda på avdelningen för marknadskommunikation att medverka till
att vi blir en av föregångarna inom interaktiva medier i takt med att Internet blir en internationell
kommersiell handelsplats. Som redaktör ansvarar
Du för att relevant information kommer Dig tillhanda och granskas och bearbetas av Dig. Ditt ansvar
blir att vår kommunikation med omvärlden via interaktiva medier hanteras på ett professionellt sätt
som överensstämmer med Ericssons identitet.
Vill Du utvecklas i en dynamisk och expansiv miljö
skall Du sända Din ansökan, där Du beskriver Din
bakgrund och varför Du anser Dig vara lämplig för
tjänsten, till adressen nedan senast den 24 april
1996.
Kontakta: Kikki-Maria Felengaki, marknadskommunikationschef, pä telefon 08-422 01 79 eller
e-post ebcebckmf at memo.ericsson.se. eller Erik
Edhag, personalman, på telefon 08-422 02 88.
Ansökan till: Ericsson Business NetworksAB,
Business Communications Division Att. Erik Edhag
131 89 Stockholm
Ericsson Telecom AB, Competence Development
Centre, Marievik

MARKNADSFÖRARE
• ETX/TK/M, Marketing & Sales är en nybildad enhet, vars mål är att verka för ökad kundorientering
och marknadsföring. Vi söker nu dig med marknadsföringserfarenhet inom Ericsson-koncernen. Vi erbjuder dig att vara med från början med uppbyggnaden av enheten, vilket bl a innebär att: -delta i
framtagningen av strategier, riktlinjer, planer osv.
-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.
Kontakta: Britt-Marie Swärd/tf Leif Karlsson, tel
08-719 97 44 eller Inger Larsson, personal, tel 08-681
28 36.
Ericsson Telecom AB, Customer Services, Regional
Sales Support Managers, Business Support
Systems

SALES SUPPORT MANAGERS
• GPLM CS has started up a new group to concentrate on promoting solutions in the area of Business
Support Systems for Telecom Operators. This is an
area of increasing interest both among our existing
customer base and amongst new potential customers. BSS solutions are computer-based applications such as Billing, Customer Care, Fraud, Service
Order Management etc and are the necessary processes within an operator's business to function in a
very competitive world.
The new BSS group will have product management responsibility as well as the brief to grow BSS
business rapidly. We intend to do this by locating
the resources close t o our markets.
We are looking for self-motivated Sales Support
Managers to be located outside of Sweden. We will
give you sufficient product training. It is an advantage if you have some understanding of BSS and IT
solutions, in general.
Contact: Marc Roman, tel 719 5875, ETXT.ETXMROM eller Jan Giese tel 719 9357, ETXT.ETXJG
Ericsson Radio Systems AB, Kista

ANSVARIG FÖR INDUSTRY REFERENCE LIBRARY
LMIB Industry Analysis år en enhet om sju personer,
organiserad inom RMOGs Global Strategic
Marketing (ERA/LM). Vi arbetar med scenarioplanering, strategi, marknadsplanering, intelligence och
löpande analys. En av våra huvudprodukterår "IRL Industry Reference Library" som år en CD- och
WWW- baserad analysdatabas.

• Vi söker nu dig som har jobbat några år med
marknadsföring och försäljning av mobiltelesystem.
Du kommer att ansvara för vidareutveckling och
hantering av denna säljstödsprodukt med målet att
INTERNET OCH WORLD WIDE
all information och analys som produceras, direkt
WEB REDAKTÖR
och indirekt, skall bidra till stärkt affärsresultat pä
Ericsson Business Networksutvecklar och marknads- våra kundkonton.
för bl.a en av viddens mest avancerade kommuniDu är civilingenjör eller civilekonom med minikationslösningar för informationshantering under
mum 2-3 års relevant erfarenhet efter examen. Du
konceptet Consono. Consono år ett integrerat kom- är fullständigt flytande i engelska, övriga språk år
munikationssystem som stödjer röst-, data-, videoen merit Som person är du utåtriktad och tycker om
och multimediatrafik i privata nätverk
att leda och facilitera arbets- och analysmöten. Din

kunskap och erfarenhet av olika informationsmiljöer som tex internet CD-ROM användning mm är gedigen och i bästa fall kan du, alternativt vill lära dig,
grundläggande HTML Vi kan erbjuda en mycket dynamisk och lärorik miljö och tror att detta är ett idealiskt jobb för dig som varit "på fältet" några år och
nu under en tid vill se verksamheten från det lite
längre perspektivet.
Kontakta: Gabriel Anderbjörk, tel 08 757 0059, memoid ERA.ERAGA. Ansökan skickas till: KI/ERA/LH
Jaana Nor'n
Ericsson Telecom AB

GPLM-ACCESS SÖKER KVALIFICERADE MEDARBETARE
GPLM-As organisationsstruktur har nu setts över
och ett antal nya roller och ansvarsområden har definierats omfattande såväl ETXIX1A som de produktbolag utanför Sverige som har produkter i GPLM-A's
produktportfölj.
• Vi söker nu kvalificerade medarbetare till befattningar inom områdena strategisk produktledning,
nätlösningar och marknadsstöd. Erfarenhet från accessnätsprodukter, stödsystem och marknadskrav är
önskvärt. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att
medverka till att en generisk produktportfölj utvecklas väl integrerad med Ericssons övriga produktsortiment med andra ord såväl traditionell
transmission som för radio och andra accessformer,
inklusive byggsättsfrågor, standards med mera.
Till marknadsstödsfunktionen söker vi medarbetare för marknadsstödsstyrning, marknadskommunikation, samt hjälp med offerter och kontraktsskrivning.
K o n t a k t a : Bengt Kellgren, tel 08-681 3175, tel
08-719 3562, memoid: ETXT.ETXBEKG, eller Ewa
Brandt tel 08-719 8289, memoid: ETX.ETXEWAB,
personal. Ansökan skickas till Margareta Bringby,
TN/ETX/X/A, memoid: ETXT.ETXMBY.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

STÖDSYSTEM,
SALES PROCESSEN
• Vi söker två personer som skall arbeta med tre
stödsystem till Sales processen. Den organisatoriska
placeringen är U, men vi arbetar med stöd till Core
Three Team inom hela RMOG.
Din uppgift är att ge support utbildning och information om stödsystemen. Det huvudsakliga systemet år offertkalkylerings- systemet TeCS (Tender
Calculation System), som framförallt används för
f ramtagning av prislistor till offerter. De två övriga
systemen används för riskanalys samt en produktdatabas. Eftersom TeCS börjar bli aktuellt på dotterbolagen, innebår arbetet en hel del internationella
kontakter.
Kontinuerlig vidareutveckling av systemen sker
(av EDT), vilket innebär ett nära samarbete med de
personer som arbetar med det.
Arbetet innebär mycket kontakter med användarna av systemen, därför vill vi att Du som person
är utåtriktad, serviceminded, pedagogisk samt har
god samarbetsförmåga.
Du ska ha högskoleutbildning, stor vana att arbeta med PC samt goda kunskaper i engelska.
Erfarenhet från marknadssidan är meriterande.
Kontakta: Karin Ulvelind, tel 08-4045358, memoid
ERA.ERAKULV. Solveig Vallentin, tel 08-4045619,
memoid ERA.ERASOLO. Ansökan skickas till:
KI/ERA/U/OS Sonja Johansson, memoid ERA.ERASOJN.
Ericsson Telecom AB, BU Broadband Networks
Systems, Kungens Kurva
Ericsson s Business Unit Broadband Network
Systems is leading the way into the future informations society. Our vision is enabling networking for
the new generation. Our challenge is to make
Ericsson as successful! in Broadband as we already
are in narrowband. We are working with total network solutions including the product areas
Broadband, Access and Management Systems.

ASSISTANT ACCOUNT
MANAGER - Global Marketing
We are a new, very dynamic and fast-moving
Business Unit (Broadband), responsible for all PDH,
SDH, ATM and Access products facing vast challenges and huge opportunities on the world market
• We are searching for an ambitious and creative
colleague as Assistant Account manager for Asia-Far
East.
As Assistant Account Manager you will be responsible for Sales, Marketing and support activities
for our Broadband products in one or several markets in the Far East reporting to the Account
Manager.
You will plan and take responsibility for implementing our Market activities. This means intensive
contacts with both customers and Local Companies.
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Negotiations, tendering, competitor & price analysis, as well as technical and commercial support to
our customers - internal and external - is all part of
the job, which also include sub- stantial travelling.
The office location is the new and ex- elusive facilities at KX1 (Stockholm).
As a person you are independent business-driven, and result oriented. You are 25-40 years old,
have a full degree in Engineering, and w i t h several
years of international experience. You are fluent in
English, w i t h some knowledge in other languages like German and French.
Your possibilities for countinues development
and career are virtually unlimited, and after a few
years you will have major opportunities t o work for
us even abroad almost anywhere in the world.
Contact: either Michael O. Jönsson, ETX/B/MBT, 9
5238, memoid: ETXT.ETXMINS or Stefan Mogel,
ETX/B/H, 9 6941, memoid: ETXT.ETXMOGS
Ericsson Radio Systems AB, Kista

UTVECKLING AV MATERIALFÖRSÖRJNING - LOGISTIK
ERA.S konkurrensförmåga år starkt avhångig korta
ledtider och god Itveransprecision. För att uppnå
detta råder en stark fokusering på att säkra och effektivisera vår materialförsörjning i färdigvaruledet Ett medel att för att ytterligare effektiviserar
denna hantering år att förbättra vår FOD-process
(Forecast Order and Delivery).
Ansvaret för FOD-processen år placerat hos enheten Verksamhets- utveckling Logistik (LVILU), som
har ett centralt ansvar inom RMOG för utveckling av
materialhantering och därtill hörande stödsystem.
• Vi söker en person som vill ta ansvar att som processutvecklare leda arbetet med FOD-processen. I
arbetsuppgifterna ingår bl a:
* A t t identifiera och utveckla metoder för genomförande av mätningar för att verifiera ledningens krav på kvalitet och måluppfyllelse.
* Att ansvara för framtagning av dataprogram
för informations- uttag ur centrala databaser som
möjliggör mätningar.
* Att koordinera och vara sammanhållande för
kontakter med angränsande verksamheter och processer.
* A t t planera och hålla seminarier, så att god
kompetens upprätt- hålls inom logistikområdet.
Arbetet innehåller en mängd olika kontaktytor
och det är därför viktigt att du tycker om att kommunicera med andra människor. Du måste även vara beredd att arbeta självständigt och själv driva
Dina arbetsuppgifter.
Du bör ha erfarenhet från verksamhet med anknytning till material- hantering och där arbetat
med förbättringsarbete gärna i form av processutveckling. Det år en fördel om Du har kunskap om
Ericssonsstödsystem för orderverksamhet.
Kontakta : Jan-Erik Lindgren, tel 08-757 0526, memoid ERAJEL Karin Färenmark, tel 08-757 2237, memoid
ERAKHO
Ann-Charlotte
Sturesdotter,
Personal, tel 08-404 4191, memoid ERAASTU
Ansökan skickas till: KI/ERA/LV/HS Kerstin Lundberg
Ericsson Radio Systems AB, Kista

BUSINESS PROJECT MANAGER
/ MARKET SUPPORT
RMOG are providing cellular systems all over the
world basedupon the GSM.NMT and TACS standards.Within LY, Customer Services there is a new
unit responsibel for Mobile Network Provisioning
Services, that is Mobile Network "building" services.
It is a wide area of services including consultancy,
knowhowl technology transfer to the operator.and
increasingly: TURN-KEY projects with the total responsibility for building a mobile network. All services will be supported by qualified Information
System tools and a comprehensive methodology
and will be supplied all over the world.
• You will be responsibel for Business Project
Management from the first contacts w i t h the customer until the project is finished. You will support
Market/Sales with the service part of the contract
initiate and enable the Provisioning Service Project
as part of the total Customer Implementation
Project.
You should preferably have some years experience of working w i t h Telecom Network Implementation Projects or experience from Cellplanning,
AXE Installation projects or alike. Experience from a
Telecom operator is of great value for the job.
Project Management/Sales support/Consultancy
work experience is also relevant background for this
position.
You must be market/customer oriented and service minded. You speak and write English fluently.
If you are focused and task oriented, interested in
creative work in a new product area now built.let us
hear from youl
Contact: Robert Mathson, 08-757 01 32, memolD:
ERA.ERAROB. Application t o : KI/ERA/LYH Lena
Axhamre-Hellberg 08-4045421

Ericsson Business Systems (PRS)

FÖRSAUARE
• Till vårt kontor i Stockholm söker vi försäljare. Du
kommer att ansvara för ett eget försäljningsområde
och för försäljningen av våra produkter till återförsäljare och slutkunder. Arbetet, som är mycket omväxlande, kommer att ställa stora krav på Dig och
Din förmåga att förstå och sätta Dig in i marknadens och kundens krav och behov.
För att motsvara våra krav tror vi att Du har teknisk och/eller ekonomisk utbildning med tidigare
erfarenhet av systemförsäljning mot slutkund och
återförsäljare samt att Du år van vid att arbeta självständigt. Du skall har lätt för att knyta nya kontakter och det år en fördel om Du har ett förflutet inom
telekommunikations- branschen.
Kontakta : Jonas Carlson Tel: 08-726 3642 Christer
Lantz Tel: 08-726 3517. Dina ansökningshandlingar
sänder Du senast den 15/4 1996 till Lotta Nybleus,
tel: 08-726 35 11, adress: Ericsson Business Systems
AB M V/PR VAC Lotta Nybleus Årstaängsvägen 13
117 60 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGERS
• Inom Market Operations Asia-Pacific kommer vi
att starta upp en ny avdelning med fokus på tjänster. Customer Services. I dagsläget talar vi om service-tjänster för hård- och mjukvara. Operation &
Maintenance, Training samt Konsulttjänster. Vi söker Dig som har erfarenhet av telekombranschen
med några års inriktning mot Radio, framförallt
GSM men gärna också analoga system. Du kommer
att vara den som har den djupa kunskapen om telekom samt några av våra tjänsteprodukter. Detta för
att stötta våra marknads- förare samt för att vara en
kompetent speaking partner till våra kunder och
produktorganisationen LY. Du kommer också att vara med vid kundpresentationer för våra lokalbolag i
regionen samt deras kunder. Detta medför ett antal
resdagar per år. Som person år Du öppen och utåtriktad och har förmåga att sätta Dig in i våra kunders problem och möjligheter. Har Du ett väl etablerat kontaktnät inom Ericsson så ser vi det som en
merit. Kanske är Du idag teknikinriktad men vill
komma närmare marknads- sidan? Hör då av Dig I
Kontakta : Peter Ljungdahl, tel 08-757 24 10 Carin
Kasberg, tel 08-404 55 87. Ansökan skickas till:
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/KNH Carin
Kasberg 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

ROTATIONSINGENJÖRER - MARKET OPERATIONS ASIA-PACIFIC
• Vi söker dig, en av tre som vill arbeta i en internationell mycket stimulerande miljö. Vi erbjuder dig
24 månaders möjighet till job rotation hos oss i
Kista.
Du kommer att få arbeta med tekniskt säljstöd,
projektimplemen- tering och marknadsföring av
mobiltelefoni. Dessutom kommer Du att få arbeta
ca 3 månader på något av våra dotterbolag utomlands.
Du har en civilingenjörsutbildning, kanske också
några års arbets- livserfarenhet. Du måste vara initiativrik, tycka om att ta ansvar och trivas i en fartfylld
växlande miljö. Vi förutsätter att du behärskar engelska i tal och skrift
Är du intresserad sänd i så fall in din ansökan, dock
senast den 1 maj till: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LNH Carin Kasberg 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MARKETING MANAGERS - CUSTOMER SERVICES ASIA-PACIFIC
• Ericssons strategiska satsning på tjänster fortsätter. Nu tar vi på Market Operations Asia-Pacific nästa viktiga steg och bygger upp en organisation för
Customer Services.
Därför söker vi nu Dig som vill vara med på detta
framtidståg. Du skall marknadsföra Ericssons tjänsteprodukter här hemma, samt hos våra lokalbolag i
regionen. De tjänster vi talar om idag år, servicetjänster för hård- och mjukvara, drift och underhåll, utbildning samt konsulttjänster. Som Marketing
Support Manager blir du ansvarig för att våra centrala och regionala marknads- förare får den kunskap och det stöd de behöver i sin dagliga verksamhet. Du kommer också genom säljpresentationer,
behovs- analyser, offertarbete samt förhandlingar
att aktivt medverka vid marknadsföring och försäljning av våra tjänster.
Du som söker är civilekonom eller civilingenjör.
Kanske har Du jobbat med Telekom några år och
känner för att utveckla Dig mot marknadsföring och
kundkontakter? Vi tror också att du har några års
erfarenhet av marknadsföring/försäljning.
Den produktkunskap Du behöver kommer vi att
förse Dig med. Viktigare är Dina personliga egenskaper och förståelsen för nyttan med tjänster. Vi
förutsätter att Du behärskar engelska i tal och skrift.
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Vår enhet är 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 EngineeKontakta : Peter Ljungdahl, tel 08-757 2410 Carin
ring" och/eller "Product Marketing". Har du annan
Kasberg, personal, tel 08-404 55 87. Ansökan skickas
bred erfarenhet inom något av Ericssons produkttill: Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LNH Carin
områden men vill jobba mot publik telekommarkKasberg 164 80 Stockholm
nad, vilket omfattar teleförvaltningar och operatörer, så hör gärna av dig.
Ericsson Radio Access AB, Kista
Erfarenhet av att jobba med PC-applikationer
och stordatormiljöer är värdefull.
PRODUKTLEDARE SYSTEMPRODUKDu behärskar minst engelska i tal och skrift.
TER SAMT DIREKTMARKNAD - ANP
Exempel på användbara personliga egenskaper är
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred analys-, samarbets- och planeringsförmåga.
kompetens inom trädlos kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess system för trädlös telefoni, Kontakta: Klaes Thudin 08-7195914 eller Barbro
basstationer, antennära produkter och transmisSödergren personal 08-7195775.
sions-system för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vär verksamhet finns i Kista och vi år
idag cirka 1100 anställda.
Arbetet är förenat med ca 50 resdagar per år.
Känner Du för att ta chansen till en framtid inom
Customer Services, så skicka in Din ansökan med meritförteckning före den 1 maj.
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• Du skall, med utgångspunkt från marknadstrender och kundönskemål, bestämma vilka produkter
som skall utvecklas (koncept och plattform). Du tar
fram Roadmappar och beslutsunderlag för framtida
produkter och du hjälper och backar upp försäljningssidan i samband med kunddiskussioner och introduktion av nya produkter. Du skriver överordnande produktspecar samt förser försäljningssidan
med underlag till offerter och broschyrer.
Du år Civilingenjör E, F eller motsvarande och har
några års erfarenhet av mobiltelefoni och radioteknik. Du har lätt för att samarbeta, tycker om att arbeta i team och är säljande till din läggning.
Kontakta : Anders Stänkelström, tel 08-757 1522,
Jan Bohult, tel 08-757 3563 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.

SUPPORT COORDINATOR TRANSMISSIONSENHETEN
• Till Customer Support söker vi någon som kan
bygga upp och underhålla kundregister, planera
och samordna support till olika kunder samt hålla i
regelbunden kontakt med kunderna genom nyheter och uppdateringar, marknadsföring av våra tjänster och produkter på "eftermarknaden" samt utvärdering av kundansvar. Du kommer att ha mycket
kontakt med kunder i hela världen.
Lämplig bakgrund är gymnasieingenjör helst
med någon erfarenhet av telekommunikation och
Ericssonprodukter. Du förväntas kunna arbeta självständigt, år serviceinriktad och vi tror att du med
ditt strukturerade sätt att arbeta kan bygga upp väl
fungerande kundrelationer och arbetsunderlag.
Kontakta : Joakim Walz, tel 08-404 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.
Ericsson Electronic Services

INNESÄUARE
Ericsson Electronic Services ingår i Ericsson
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic
Distribution AB är en av ledande distributörerna i
Norden inom området elektronikkomponenter/dataprodukter och antalet anställda är 220 personer.
Vi har kontor i alla nordiska länder och vår lagerverksamhet finns i Breddens industriområde.
• Arbetsuppgifterna kommer att bestå av ordermottagning-Aförsåljning av våra katalogprodukter
via telefon, fax och memo. Här krävs god kunskap
om vårt sortiment för att eventuellt kunna tipsa om
alternativa produkter.
Vi söker dig som är gymnasieingenjör och har
starkt intresse och förståelse för elektronik. Har du
också erfarenhet av ordermottagning/försäljning
och en utåtriktad läggning finns stora möjligheter
till vidareutveckling hos oss.
Vår arbetsplats är belägen i Breddens industriområde.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Koncernledningsfunktion Personal och Organisation

RESPONSIBLE FOR
EVALUATION SYSTEMS
• LME/DK is functionally responsible for HR work
within the Ericsson Group. This includes the functional leadership of evaluation systems, a position
which currently is vacant. You will work closely with
the Ericsson Corporate Compensation Manager and
the International Assignment u n i t but also with
managers of Competence Management and
Management Planning.
Traditionally, evaluation systems are focused on
positions. For the purpose of position evaluation,
Ericsson uses the International Position Evaluation
System (IPE). Globally, IPE covers top management
and expatriate positions. In Sweden IPE also covers
all management positions. All together, about 4.000
positions. You will be responsible for the evaluation
process. Corporate coordination of evaluations and
for the enhancement of local competence within
the field of position evaluation.
In the future, requirements for evaluation systems will not be as focused on positions as they are
today. There will be a strong demand for systems focusing more on individuals and their competence. It
will be your task to lead the development of our future system!
After t w o successful years you are expected t o
move into another and broader position within the
HR area.
Ideally, you are;
an HR professional or a line manager, experienced in position evaluation highly familiar with the
Ericsson business, organization and its structure a
person who can exercise leadership without being a
manager able to readily communicate in English
and preferably in Swedish
Contact Bo Lindgren, 93143, LMELIB or Britt Reigo,
94040, LMEBRO. Send your application no later than
1996-04-03 t o : Telefonaktiebolaget LM Ericsson
HF/LME/P Mats Bjerlöv 126 25 Stockholm or by memo to LMEBJEL.
Ericsson Radio Systems AB, Market Operations
Western Europe, Kista

Kontakta: Elaine Ritzman 08-719 4607 ETX.ETXELAI. Ansökningshandlingar skickas till Ericsson
Telecom AB, HF/ETX/FK Annika Mårtensson
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PERSONALMAN
Utvecklingen av världens främsta GSM-radiobasstationer sker idag på BASE TRANSCEIVER STATIONS. Vi
är ca 700 personer som arbetar i en mycket dynamisk och utvecklande miljö.
• Till vår HR-funktion söker vi nu en kvalificerad
PERSONALMAN.
Du kommer att ha ansvaret för HR-arbetet över
ca 140 medarbetare, som finns på fem enheter inom
vår verksamhet. Ditt arbete kommer att ske i samarbete med linje/projektverksamhet och omfattar rekrytering, löner, kompetens-, organisations- och
management- utveckling.
Du bör ha en kompetens som motsvarar en högskoleutbildning från P- linjen och några års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete. Vi arbetar under stort
eget ansvar, där din självständighet och samarbetsförmåga blir avgörande för hur du lyckas.
Kontakta : Bo Lundeli, tel 08404 51 69, memoid
ERADELL Per Andersson, tel 08-404 59 96, memoid
ERAAPPP. Ansökan skickas till: Ericsson Radio
Systems AB KI/ERA/LR/HS la Pettersson 164 80
STOCKHOLM

EEMM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

BUSINESS TACTICAL
PLANNING
• Till enheten "Market Operations Western
Europe", LF, söker vi en medarbetare till tjänsten
"business tactical planning" (BPT) för radio.
Dina arbetsuppgifter blir att ansvara för upprättandet av LF:s prognoser avseende radio-materiel,
vid behov hantera prioriteringar inom regionen
samt gentemot andra enheter. Dessutom består arbetet av att delta i förbättringsarbete avseende
prognoser, bl a att uppnå bättre koordinering av
prognoser med våra (M)LGer i regionen.
Lämpliga kvalifikationer:
* Skall kunna arbeta självständigt och vara utåtriktad.
* Dokumenterad erfarenhet inom prognosticering och logistik/materielhantering.
* God analytisk förmåga och kunskaper i planeringsarbete.
* Behärska engelska i tal och skrift
* Kännedom om mobiltelefonsystem och Ericsson
organisation/arbets- sätt år meriterande.
Du som söker bör ha högskoleutbildning. Vana
att jobba med PC och då framförallt med applikationer i Windows är meriterande.
Kontakta: Björn Carlsson, tel 08-757 2790. Ansökan
skickas till Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LFH
Gogo Landén 164 80 STOCKHOLM

PERSONALMAN
EHAILFär en Market Operations enhet som ansvarar
för all marknadsföring, försäljning implementering
och stödsystem av GSM, NMT och TACS inom
Europa. Enheten omfattar idag ca 220 personer i
Kista och skall under året expandera ytterligare.

Kontakta: Lennart Stjernström, tel 08-757 5102 eller Bitte Rutberg, tel 08-757 4712. Tjänsten söker du
hos: Bitte Rutberg, personal,tel 74712

• Till denna enhet söker vi nu en till personalman.
Du kommer att arbeta i utpekade delar av enheten, men också driva företagsgemensamma projekt
Du skall kunna fungera som internkonsult och stödja våra chefer i deras personalarbete. Arbetsområdet kommer att omfatta hela bredden inom personalfrågor - från rekrytering till utvecklingsprojekt
inom HR-området
Du har högskoleutbildning från P-Linjen eller
motsvarande med några års erfarenhet av personalarbete. Vi förutsätter att Du behärskar engelska i tal
och skrift

Ericsson Telecom ABRegional Marketing Unit
Europe, Africa and the Americas

Kontakta: Gogo Landén, tele 08/757 22 42.
Ansökan skickas till: KI/ERA/LFHS Amanda White

BID AND CONTRACT
ENGINEERING

Ericsson Telecom AB, HF

• 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.

möjlighet till andra arbeten inom Human Resources-området

PERSONALMAN - V i k a r i a t • General Services, ETX/FK söker dig som vill arbeta
med personal- frågor i mycket bred mening, vilket
bi a innebär kompetens- utveckling, lönesättning
samt vara bollplank mot chefer. Du kommer även ingå i enhetens ledningsgrupp.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av
personalarbete. I botten en lämplig högskoleutbildning eller motsvarande kompetens. Som person
måste du vara initiativrik, drivande och flexibel.
För rätt person finns det efter vikariatstidens slut

Ericsson Radio Systems AB, Kista

BUSINESS COORDINATOR
• The Product Planning department is looking for a
business-oriented person to improve the business
units selection and management of external products and services.
As Business Coordinator, you will work w i t h our
advisor for external technology provisioning. You
will head Procurement teams and approach suppliers, assessing their products, quality systems, financial stability, company profile, and development potential.
Other responsibilities for a Business Coordinator
are: to act as a professional advisor to Product
Management regarding external products and services, to train business coordinators in other parts of
the business unit - situated in Dallas, Montreal and
Kista, within the business u n i t to promote an increased use of the routines for selecting and managing
external products and services.
The position implies numerous contacts, both
with external suppliers and within Ericsson.
Our requirements on a Business Coordinator business-oriented and result-oriented academic degree in engineering knowledge of our products
technologies ability to communicate freely in
English ability t o co-operate
Contact: Henrik Sandström, 08 - 404 5912 e-mail:
erahsan kieras90a.erksson.se. Please send your application to: Ericsson Radio Systems AB, Britt Bosrup
AH, 164 80 STOCKHOLM
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VI SÖKER TVÅ CHEFER TILL
GPLM-ACCESS
GPLM-A's organisationsstruktur har nu setts över
och ett antal nya roller och ansvarsområden har definierats omfattande såväl ETX/X/A som de produktbolag utanför Sverige som har produkter i GPLM-A's
produktportfölj.
• Vi söker nu två chefer till ETX/X/A.
Den ena skall ansvara för samordning av den
strategiska produktplanen över BUX accessnätsprodukter samt även för den operativa ledningen för
ETX/X/Äs egna produkter inom området. Den organisatoriska enheten består av 10-talet medarbetare
med djup kunskap om teknik och behov. Den vi söker för detta jobb bör ha god erfarenhet av att leda
personal, vara marknadsinriktad gärna med erfarenhet från operatörsledet samt ha förhandlingsvana.
Den andra skall ansvara för samordning av marknadsstödet från de olika produktbolagen inklusive
ETX/X/ÄS egna produkter till RMU/MMU och lokala
bolag, samt se till att produktbeskrivningar, marknadsföringsmaterial finns samt organisera seminarier och road shows samt deltagande i utställningar
o.d. Enheten inom ETX/X/A år under uppbyggande
för att klara det ökande behovet av marknadsstöd
och år tänkt att bestå av 10-talet personer med god
kunskap om vad som behövs. Den vi söker bör ha
god erfarenhet av att leda personal, vara marknadsinriktad och ha god samarbetsförmåga.
Båda befattningarna innebär mycket resande.
Kontakta: Bengt Kellgren, tel 08-681 3175, tel
08-719 3562, memoid: ETXT.ETXBEKG, eller Ewa
Brandt tel 08-719 8289, memoid: ETX.ETXEWAB,
personal. Ansökan skickas till Lena Averin,
TN/ETX/X/H, memoid: ETXT.ETXAVE.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUKTLEDARE FÖR STANDARDISERADE GSM 900/1800 SYSTEM
LP år en Market Operations enhet inom affärenheten RMOG med ansvar för marknadsföring, försäljning och implementering av mobiltelefonsystem
typ GSM 900/1800, NMT och TACS på marknadsregionerna,Central och Osteuropa, Mellanöstern och
Afrika
Ökad marknadstillväxt medför också ökad efterfrågan och krav på flexibla/standardiserade systemlösningar som marknaden efterfrågar.
• Vi söker en produkt/projektledare med kommersiell bakgrund som får ansvar för produkt, utveckling och förvaltning av standardiserade GSM
900/1800 system, med fokus på korta ledtider i både
marknads-sälj-implementering-eftermarknadsprocessen.
Din uppgift är också att tillsammans med LPs
Market Operationsenheter och i samråd med
RMOGs centrala produktledning, internt marknadsföra/sälja in produkten till intressenter i hemmaorganisationen och ute i våra lokalbolag
Du är också ansvarig att vårda och utveckla produkten tillsammans med berörda enheter på LP
samt att följa upp det ekonomiska resultatet utifrån
satta mål.
Din bakgrund är ingenjörsutbildning, gärna civilingenjör med inriktning mot industriell ekonomi,
och ha erfarenhet av internationell marknadsföring
eller projektledning.
Kunskaper inom GSM 900/1800 år ett krav.
Du är van att arbeta självständigt, ha drivkraft
och är inte rädd för att ta egna initiativ. Du har god
samarbetsförmåga och år duktig på att kommunicera såväl muntligt som skriftligt.Goda kunskaper i
engelska är ett krav.
Kontakta : Bo Nordberg, phone +46 8 757 3669
Liljana Sundberg tel +46 8 757 2459. Ansökan skickas till: Ericsson Radio Systems AB Att. LP/H Marie
Thellenberg 164 80 Stockholm
Ericsson Mobile Communications AB, Kista

JOBBNYTT
Kontakta Bengt Carlström, t f n 08-757 18 40 för
mer information om tjänsten. En skriftlig ansökan
skickas till Yvonne Areflykt, Ericsson Mobile
Communications AB, 164 80 STOCKHOLM.
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Ericsson Microwave Systems AB, KistaDivisionen
för Presentation och Spaningssystem

Ericsson Radio Systems AB, Nynäshamnsfabriken.

TESTINGENJÖRER

PROJEKTLEDARE

• Du kommer att arbeta med utveckling av testprogram och test- fixturer/utrustning för ankomstkontroll, felanalyser, karakti- sering och kvalificering av
komponenter.
Lämplig bakgrund är mellan- eller civilingenjör
inom elektronik- området, meriterande är erfarenhet av programutveckling, elektronikkonstruktion,
mät- och provningsteknik. Kunskaper och erfarenhet av PASCAL, C och andra programmeringsspråk
är också meriterande. Vi förutsätter att du år självgående och tycker om att ha ordning omkring dig.

Ericsson Radio Systems AB har en välkänd och bred
kompetens inom Mobil telekommunikation. Vi är
verksamma inom hela mobiltele- kommunikationsområdet. Inom fabriken ansvarar vi för industria- lisering och tillverkning/leverans av radiobasstationer och antenn-nära produkter. Vi expanderar i
snabb takt och behöver nu förstärkning till vårt projektkontor.

Kontakta: Paul Måenpåä, tel 08-757 29 93.
Ansökan skickas till: KI/EMW/AK/Z Irene Adenborg

MONTAGEBEREDARE/
PRODUKTIONSTEKNIKER
• Du kommer att arbeta i en högteknologisk men
småskalig elektronik- produktion, utföra montageberedning och lättare produktions- tekniskt arbete.
Arbetsuppgifterna består i att upprätta operations- och instruktionskort för tillverkningen, vara
med på granskningar av konstruktioner. Arbeta
med TK-kalkyler, materialhantering, tids- uppföljning av monteringstide m m.
Kontakta: Johan Brunnberg, tel 08-757 01 51.
Ansökan skickas till: KI/ENMW/AK/Z Irene Adenborg
Ericsson Radio Access AB, Kista

FILTERBEREDARE TILL
PRODUKTIONSENHETEN
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennåra produkter och transmissions-system för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi år
idag cirka 1100 anställda.
• För vikariatstjänstgöring under 1 1/2 år söker vi
en filterberedare som skall sköta om beredning av
filter- produkter för serietillverkning. I arbetet ingår
framtagning av tillverkningsföreskrifter, OP-tider,
dokumentation av monterings-Zprovningsutrustning samt utvärdering av prototyper. Samarbete
med konstruktörerna är en viktig del i ditt arbete.
Du har fyraårigt teknisk gymnasium (tele) och erfarenhet av filtertillverkning/beredning, vana att
arbeta med datorhjälpmedel. Du bör ha erfarenhet
av programmering i C++ och/eller HPVEE. Vi förutsätter att du har lätt för att samarbeta.
Kontakta : Timo Kemiläinen, tel 08-757 1601, eller
Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 5369.
Ansökan till Ericsson Radio Access AB, Box 11, 164
93 STOCKHOLM. Internt KI/RSA/HPS Christina
Mattsson

INSTRUKTÖR TILL EFTERMARKNADS- OCH RESERVDELSTILLVERKNINGEN
• Ditt arbete innebår * Introducera personal i arbetsuppgifter * Rapportera i MPS-system * Agera
vid driftstörningar * Initiera och leda förbättringar
Vi söker Dig som har 3-årigt gymnasium eller liknande och som har erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustri, gärna från elektronik eller finmekanik. Som person är Du utåtriktad, initiativrik,
ordningsam och har förmåga att se helheten.

Kontakta : Heimo Väisänen, tel 08-757 17 26 eller
Madeleine Koch, personal, tel 08-757 17 49.
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säl- Ansökan till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
jer och marknadsför mobiltelefoner över hela värlChristina Mattsson, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
den. Till vår enhet för Mobile Terminals Si Business
Development i Kista söker vi en produktledare.

Din bakgrund år en akademisk examen med erfarenhet av eller kunskaper om tele- och datakommunikation, digital mobiltelefoni, support av mjukvaruprodukter samt prissättning av programvaror för
server och terminaler. Vi förutsätter att Du behärskar engelska i tal och skrift.

Kontakta : Lennart Lundström, tel 08-757 26 85 eller Madeleine Koch, personal, tel 08-757 17 49.
Ansökan till Ericsson Radio Access AB, Box 11, 164
93 STOCKHOLM. Internt KI/RSA/HPS Christina
Mattsson.

nifflimitran— rrmrmfn

PRODUKTLEDARE

• Du blir globalt affärsmässigt ansvarig för
"client-server" produktområdet som sammanför
datakommunikation såsom Internet med mobiltelefon!. Våra kommande produkter kommer att vara
baserade på standard OS såsom på UNIX Windows,
OS2 samt samtliga gällande standarder för digital
telefoni. Arbetet kommer att innebära kontakter
med såväl kunder som samarbetspartner* och
Ericssonbolag över hela världen.
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GRUPPCHEF
TILL ELEKTRONIKENHETEN

• Som gruppchef kommer Du att ansvara för arbetsledningen av en dynamisk grupp på cirka 20
personer inom elektronik- enheten som arbetar
med elektronikmontage. Du kommer att ansvara
för medarbetarnas och verksamhetens utveckling,
uppföljning av leveranser, produktivitet kvalitetslåge, budget, personalfrågor och förbättringsaktiviteter.
Vi söker Dig som har teknisk utbildning på minst
gymnasienivå och har erfarenhet av ledarskap från
tillverkningsindustri. Som person är Du utåtriktad
och har lätt för att kommunicera. Du har ett drivande arbetssätt och kan motivera och entusiasmera.

• Du kommer att arbeta med såväl projekt- som
delprojektledning. Du måste vara drivande och kunna leda ett projektteam mot ett gemensamt mål,
ofta under tidspress. Ditt arbete sker i projektform
enligt vår TPI- och NPI-modell.
Erfarenhet från projektledning år ett krav. Du behärskar engelska i tal och skrift.
Din bakgrund är civilingenjör eller att Du har
motsvarande kompetens.
Vi kan erbjuda Dig ett utmanande jobb i en
mycket expansiv miljö med utvecklingsmöjligheter
som endast Du själv begränsar.
Kontakta: Gert Alm, t f n 08-520 62256, memo ERAGEAL eller Ing-Marie Håkansson, personal, tfn
08-520 62411. Ansökan senast 96-04-19 till
NY/ERA/PNHR
Ericsson Radio Systems AB. Kista

DELPROJEKTLEDARE
Vår enhet bedriver utveckling av radio och digitalelektronik för GSM radiobasstationer. Vi som arbetar
på LR/VA består av delprojektledare, objektledare,
CM-personal och projektadministratörer.
• Din uppgift som delprojektledare hos oss är att
fastställa och arbeta efter tidplaner, leda och koordinera arbetet samt stå för ekonomisk uppföljning
av radioutvecklingen i olika förvaltningsprojekt. I
dina uppgifter kommer det även att ingå vissa utredningsuppdrag. Ditt arbete som projektledare
kommer att ske i nära samarbete med förvaltningsenheten som år de sorrfdriver projekten.
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör
med några års konstruktionsvana. Du tycker om att
arbeta med människor och har ett utpräglat ordningssinne. Vi ser gärna att du har teknisk kännedom inom radiokonstruktion samt tidigare erfarenheter av projektledning och RF-kunskap. Du behöver behärska engelska i tal och skrift då några av våra medarbetare är engelsktalande.
Kontakta: Ove Blomberg, tel 08-757 0416, memoid
ERAOBL Sabina Klint personal, tel 08-757 5652, memoid ERASAKT Ansökan skickas till: Ericsson Radio
Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems ABBSS Projekt Office Kista

PROJECT MANAGEMENT
PRODUCT INTRODUCTION
• Now we need two project managers for product
introduction of BSS R6.1/R3. You will work in the
POLO project and take on responsibility for the introduction of the products in Europe respective the
US. We assume that you are familiar with the BSS
products and have and have experience from project management and/or market operation.
Contact: Leif Grimståhl +46 8 757 18 55 or Anders
Johansson +46 8 764 16 85 for further information
about the work. Please send your application t o :
KI/ERA/LV/HS Kerstin Lundberg

Du har en akademisk examen och erfarenhet av
mjukvaruutveckling. Vi förutsätter att Du behärskar
engelska i tal och skrift.
Kontakta Bengt Carlström, tfn 08-757 18 40 för
mer information om tjänsten. En skriftlig ansökan
skickas till Yvonne Areflykt, Ericsson Mobile
Communications AB, 164 80 STOCKHOLM.

EMU
Ericsson Radio Systems AB. Kista

CHEF FÖR RADIO TECHNOLOGY AND RESEARCH
Enheten BRfTR åren gemensam produktenhet inom
affärsområde Radio för utveckling av nya system för
bredbandig radiokommunikation och utgör därmed en mycket viktig del för tillämpning av nya teknologier.
Forskningen sker dels inom enheten BR/TRIR
Radio Technology and Research, dels genom samarbete med olika forsknings- och konstruktionsenheter inom BR, samt genom kontakter med universitet
och högskolor.
• Chefen för Technology and Research ingår i ledningen för enheten BR/TR Wideband Base Station
Systems.
Befattningen innebår ett ansvar för tillämpad
forskning inom affärsområde Radiokommunikation, för områdena radio och signalbehandling.
Arbetet innefattar att säkerställa en försörjning av
nya teknologier, metoder och hjälpmedel avseende
produktutveckling för alla affärsenheter inom affärsområde radio.
Enheten har idag internationellt ledande kompetens inom flera områden. Uppgiften som chef år att
förstärka denna ställning och bidra till att våra produkter baseras på en teknologi, som befäster vår
konkurrenskraft på marknaden.
För tjänsten krävs en omfattande kompetens inom något av områdena signalbehandling eller radio, och gärna en bakgrund omfattande både produktutveckling och forskning inom industri eller
högskola.
Du skall ha en tidigare chefserfarenhet och en
mycket god förmåga till analys och vägval. Du skall
också självständigt utveckla nätverk inom och utom
företaget samt vara en god presentatör av resultat
och riktlinjer för teknologiområdet.
Kontakta : Rolf Ranvert tel 08-757 05 62 memoid
ERA.ERARR Jan Uddenfeldt tel 08-757 04 19 memoid ERA.ERAJUT. Ansökan skickas till: Karin
Enberg BR/TR/HC tel 08-76417 86 memoid ERA.ERAKEG Ericsson Radio Systems AB 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB, enheten för aktiva RFprodukter. Kista

MJUKVARUKONSTRUKTÖR
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi är
idag cirka 1000 anställda.
• Du kommer att ingå i sektionen för elektronikoch mjukvaru- konstruktion. Du kommer att följa
hela utvecklingsprojekt från förstudie och systemering, genom implementering och verif iering, för att
slutligen produktifiera och förvalta mjukvara för
styrning och övervakning av olika radioprodukter.
Du år civilingenjör med några års erfarenhet av
programvaru- utveckling, gärna av hårdvarunåra
realtidssystem utvecklade i C och assembler. Om du
har intresse för projektledning och verksamhetsutveckling är detta ett plus.
Du behärskar engelska i tal och skrift är utåtriktad, målmedveten och trivs med att arbeta i grupp.
Kontakta : Örjan Fall, tel 08-404 6567 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 Mobile Communications AB, Kista
Ericsson Radio Systems AB. Kista

PROGRAM MANAGEMENT

SYSTEMINGENJÖR -

Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, sälRADIONÄTOPTIMERING
jer och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår enhet för Mobile Terminals & Business • Vår enhet söker kvalificerade civilingenjörer för
Development i Kista söker vi ytterligare en medaravancerade prestandamätningar och troubleshoobetare.
ting. Vi utvärderar framförallt radionät men även
viss växelfunktionalitet. Vi deltar vid introduktion
• Som ansvarig för Program Management kommer
av nya systemutgåvor och optimering av nya radioDu att arbeta med kommersiella leverans- och utnät- funktioner liksom optimering av alla andra ravecklingsprojekt. Din roll kommer att vara ledande,
dionätparametrar. Efter utfört arbete har våra kundrivande och koordinerande för de linjefunktioner
der bättre prestanda gällande talkvalitet tappade
inom RMOT som skall genomföra projekten. Du
samtal, misslyckade handover etc. Arbetet innebär
kommer att ha ett nära samarbeta med olika enhemånga kontakter inom organisationen och med
ter och organisationer såväl inom som utom landet.
kunder. Dessutom ger vi återmatning av "operatörDenna kreativa och turbulenta utvecklingsmiljö
serfarenheter" till systemutvecklingen för att höja
kräver att Du är målinriktad och har såväl drivkraft
prestandan i Ericssons CME20system
som god samarbetsförmåga.
forts, på sid 10
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KI/ERAAK - Ericsson Radio Systems AB

General Packet
Radio Services - GPRS
Datacom is now emerging as one of the most developing areas within GSM.
For packet data in GSM a product area, PA-GPRS have been established. It is
formed into a unit, ERA/LK/G, with the consolidated business responsibility
for both the complete service and for the GPRS unique system products. The
unit is responsible for the development of GPRS unique system products.

PA-GPRS will initially establish a product management and a system management, and later grow to also comprise of product provisioning, that include
managing development at several Ericsson companies.
To PA-GPRS we now seek:

PRODUCT MANAGERS

SYSTEM MANAGERS

GPRS is in a emerging phase - a product management challenge!
An exploring of a great number of business opportunities. To ensure that
Ericsson develops services that are important to customers, and that it is
good business for us, w e need to understand our customers' requirements
as well as the end customer market. To do this we need product managers
with a proven background.

As system manager you will investigate, specify and secure implementation
of technical solutions to mobile datacom carrier services for packet data in
GSM/PCS/DCS. The scope include both switching platforms and required
applications. In a GSM network will GPRS require two new nodes.
The system management will own the subsystem GPRS and the design of
the new nodes. The system management will ensure through cooperation
with other system managements the consistency of the subsystem GPRS within GSM/DCS/PCS and at the same time secure our capabilities to deliver
according to requirements.
The system management will have the overall technical responsibility for
development of GPRS services. GPRS is a GSM standard and system management will take active part in such work.

Product management will see to that:
- Profitable services/products are provided and designed according to market
needs/opportunities and made globally available.
- The work is done in close cooperation with our local companies and other
product managements.
As product manager you work with:
- Business cases
- Requirements for products and functions
- Product calculus and profitability analysis
- Product planning - product strategies - product portifolio
- Order development
- Technical support to market organizations
- Customer presentations/ promotions
- Standardization GPRS

General requirements are: Msc (Swedish: Civ.ing) or equivalent experience of
system development. We appreciate competence from some of the following
areas: mobile telephony (e.g. GSM, AMPS, TACS), mobile datacom (e.g.
mobitex), general telecom (AXE10), packet switch (e.g. Eripax, Cisco, 3com)
and datacom protocols (e.g. TCP/IP, ATM and X.25).
You can either have a datacom or a telecom/mobile telephony background.
To be able to develop competitive solutions, you should be eager to learn
both.

WHO TO CONTACT:
If you would like to be part of what easily will be the future of mobile telephony, please contact:
Jan Lindoff, KI/ERA/LK/GC, phone : 08-764 1784 or Mobile 070-5912873.
Erik Thorén, Human Resources, phone: 08-404 49 59
Please send your application to: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LK/HS Mia Hjertén, 164 80 KISTA

ERICSSON
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ÄL/ERA/LK - Ericsson Radio Systems AB

Ericsson Radio Systems AB establishing
a new Design Centre in Älvsjö!
The Product Unit "Digital Switching Systems and Applications",
(DSA), provides competitive switching, service control and applica-

As the result of the continued
successfor Ericsson's GSM systems, the Business Unit for
GSM, NMTand TACS (RMOG)
has decided to start a new
Design Centrefor development of AXE 10 products for
Mobile Switching. Initially the
organisation will have a responsibilityfor Short Message
Service products. The organisation will be based in Älvsjö.
For this new Design Centre we
are now looking for people
within thefollowing areas:

tion products to GSM/DCS/PCS operators through Ericsson/RMOG
marketing and sales channels.

System Management

Integration/Verification

To participate in and lead PreStudies, Feasibility studies and
OPM work we are looking for experienced AXE System Engineers.
You should have a solid background within system design and
management and have a long 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.

System Design
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 earlier experience as Designer and have experience of AXE10.

You should have a background
within testing and experience of
AXE10.
For all positions it is essential that
you are open-minded, flexible
and enjoy working in a fast growing organisation. A good know-

ledge 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.QRAINBU
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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Vi söker Dig som har erfarenhet av radionätplanering, OSS, AXE10 O&M, systemverifiering eller
systemutveckling, företrädesvis GSM, och vill utveckla Dig vidare. Du bör ha jobbat minst 2-3 år.
Tjänsten kräver att Du obehindrat kan uttrycka
Dig skriftligt och muntligt på engelska, samt år beredd på att resor i tjänsten förekommer. Vi har hela
världen som varat arbetsfält.
Kontakta: Claes Eriksson, tel 08-757 1959
Ann-Charlotte Sturesdotter, Personal, tel 08-404
4191 Ansökan skickas till: KI/ERA/LV/HS Kerstin
Lundberg
Ericsson Radio Systems AB. Kista

RADIOKONSTRUKTÖRER
• På grund av den stora expansionen inom GSM söker vi till enheten för utveckling av sändare i GSM
basstationer, radioavdelningen, flera radiokonstruktörer med inriktning mot sändarkonstruktion.
Enheten består av ca 12 personer och ansvarar för
utveckling av sändare inom frekvensområdet
900MHz-2GHz. Åven mottagar- konstruktion kan
komma ifråga då arbetsuppgifterna varierar mellan
olika projekt
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak att: Konstruera kretskort inom radiofrekvensområdet
900MHZ-2GHZ - Utföra simuleringsarbeten Producera konstruktions-, schema- och produktionsunderlag - Utföra mätarbeten i labbmiljö Stödja produktion vid produktionsstart
Du har civil- eller högskoleingenjörsexamen
och/eller erfarenhet inom radiokonstruktion. Du
har lått för att samarbeta och ta egna initiativ samt
behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta : Olle Lundgren, tel 08-757 2215, memoid ERAOLLU Sabina Klint personal, tel 08-757
5652, memoid ERASAKT Ansökan skckas till:
Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164
80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB. Kista

SANDARSPECIALIST
• Till enheten för utveckling av sändare i GSM basstationer, radioavdelningen.sökervi en sändarspecialist med gedigen erfarenhet kring sändarkonstruktion. Enheten består av ca 12 personer och ansvarar
för utveckling av sändare inom frekvensområdet
900MHz-2GHz.
Arbetsuppgfiterna består i huvudsak av att: Självständigt och fortlöpande inhämta kunskaper
och rön - Sprida kunskap genom interna förelåsningar och kurser - Delta i teknik- och projektstudier samt delsystemkonstruktion - Delta i enhetens
utvecklingsarbete - Delta i forum för teknikframförhållning - Engagera sig i patentfrågor
Du har civilingenjörsexamen eller motsvarande
och minst fem års erfarenhet inom radiokonstruktion, framför allt sändare. Du har lått för att samarbeta och ta egna initiativ samt behärskar engelska i
tal och skrift.
Kontakta : Olle Lundgren, tel 08-757 2215, memoid ERAOLLU Sabina Klint personal, tel 08-757
5652, memoid ERASAKT Ansökan skickas till:
Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164
80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB. Kista

SYSTEMINGENJÖR
GSM RADIOTEKNIK
• På enheten för radio och digital elektronik består
arbetsuppgifterna huvudsakligen av: - Specificering
av prestanda på radionära delar, vilket bl a innebår
att bryta ner övergripande krav till krav på enskilda
radiodelar med avseende på t ex mottagarkänslighet och filterkrav. - Systemering av radionära
GSM-funktionalitet i programvara och digital/analog hårdvara. - Framtagning av simuleringsmodeller
för sändare, mottagare och filter. - Simulering av radiodelar. - Teknikframförhållning för framtida produkter.
Du kommer att arbeta med ett eller flera av
ovanstående områden. Du är civilingenjör med goda teoretiska kunskaper inom området radio.
Erfarenheter av konstruktionsarbete är en merit
Du har lätt för att ta egna initiativ vilket är viktigt
då arbetsuppgifterna kräver att du arbetar självständigt tar tag i och driver frågor/problem som dyker upp. Du har lätt för att samarbeta med andra
människor.
Dina förslag till lösningar på tekniska problem
måste förankras både hos konstruktörer och hos andra systemingenjörer. Det år viktigt att du kan entusiasmera andra till att konstruera på det sätt som
du och dina kollegor kommer fram till. Det är också
viktigt att du kan uttrycka dig på engelska i tal och
skrift
Kontakta : Tomas Jonek, tel 08-757 1850, memoid
ERATJEK Sabina Klint personal, tel 08-757 5652,
memoid ERASAKT Ansökan skickas till : Ericsson
Radio Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164 80
STOCKHOLM

JOBBNYTT
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DATORARKITEKT
• Vi söker en stjärna med gedigen hårdvarukompetens inom området datorsystem och transmission. Du kommer att vara centrum för vår utveckling och konstruktion. Du utgår från krav inom områdena datorsystem (RISC- och kommunikationsprocessorer) och transmission (PCM etc), deltar som
teknisk ledare med skisser och utredningar på arkitekturfrågor i våra GSM radiobasstationer samt leder våra designteam till att förverkliga designen.
Flexibilitet iderikedom, tekniktörst ödmjukhet
uthållighet och samarbete är nyckelord för denna
tjänst.
Du kommer ständigt och i hög takt att utvecklas
vilket behöver kompletteras med initiativ och vilja
från din sida.
Du är civilingenjör och/eller har flera års erfarenhet av design av datorsystem och/eller transmission.
Mjukvaru- och systemeringskunskap är meriterande.

REALTIDSPROGRAMMERARE
• Finns det en stor stjärna som vill bli ännu större?
Du kommer att hos oss arbeta med mycket avancerade realtidssystem inom OS (distribuerade OS),
transmission (olika varianter av PCM) och RISC- och
kommunikationsprocessorer (AMD 29K etc). Vi arbetar i SUN-UNIX/PC-windows miljö med emulatorer, simulatorer och det modernaste inom utvecklingen (CASE).
Vi är ett lag med mycket gott kamratskap och en
bra kompetensnivå som kan erbjuda dig en trevlig
miljö med utmanande uppgifter.
Du är civilingenjör med flera års erfarenhet av realtidsprogrammering
och
trouble-shooting.
Erfarenhet av transmission och/eller OSED är högst
meriterande. Du behärskar engelska i tal och skrift
och trivs med att arbeta tillsammans med andra.

SYSTEMERARE
• Du kommer att använda din idérikedom för att
systemera mjukvaran i våra GSM radiobasstationer
och se till att dina idéer förverkligas i projekt. Du
kommer att använda mycket nya tekniker och metoder och finna arbetet uppfinningsrikt och spännande.
Arbetet förutsätter att du är civilingenjör och/eller har flera års erfarenhet av systemering av tekniska system i realtidsmiljö. Du tycker om att ge dig på
nya angreppssätt och tekniker och har intresse av
att på ett pedagogiskt sätt samordna en konstruktion. Du är också bekant med språket C i realtidsmiljö och trivs med att arbeta i grupp. Kännedom
om både hårdvara och mjukvara år meriterande.

Kontakta : Giovanni Vincenti, tel 08-404 7190, memoid ERAGIOV Sabina Klint personal, tel 08-757
5652, memoid ERASAKT Ansökan skickas till:
Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164
80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB. Kista

CONFIGURATION
MANAGEMENT
•

"Ar det inte dags...."
....att byta arbete NU! En av våra trevliga medarbetare skall sluta, och då behöver jag kanske DIG!
"Vad
handlar
det
om"?
Configuration
Management (CM), mao du skall vara med och utveckla vår process, vara till stöd och hjälp i våra projekt mm. Du bör ha Ericsson bak-grund och vara drivande.
Kontakta: Martin Forsberg, tel 08-757 0533,
Memoid ERAKMF. Om du vill.kan du också kontakta
Personalenheten Britt Alexandersson på telefon
08-757 0338 Memoid ERABRIT
Ericsson Radio Systems AB. Kista

TYPPROVNING
AV RADIOPRESTANDA
• Vi söker medarbetare för typprovning av radioprestanda med uppgift att genomföra typprovningar av radioprestanda på våra radiobasstationer.
Provningarna utförs i vårt radioverifieringslab, i
samarbete med externa testlab. Rapporterna för
typprovningen används sedan för typgodkännande
i ett stort antal länder över hela världen.
Arbetsuppgifterna år mycket varierande och omfattar bla att följa utvecklingen inom området för
typgodkännande. Skriva testspecifikationer, utföra
provning, lösa måttekniska problem, samt föra tekniska diskussioner med myndigheter. Arbetet innebär många interna och externa kontakter.
Du bör ha en kompetens som motsvarar minst
gymnasieingenjör, helst kompletterat med erfarenhet inom något av området radioteknik eller ver'rfiering.
Kontakta: Åke Busin, t f n 08-7572231 eller Bo
Lundell, personal, t f n 08-4045169. Din ansökan
skickas till Ericsson Radio Systems AB LR/HS la
Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB. Kista

EMC-PROVARE

• Vi söker medarbetare för EMC-provning med
uppgift att förbereda och genomföra provning på
våra radiobasstationer. Vi utför verifierande och
Kontakta : Navid Shahaby, tel 08-757 5803, mecertifierande provning mot europeisk och amerimoid ERANASA Sabina Klint personal, tel 08-757
kansk standard. Provningen utförs både i vårt eget
5652, memoid ERASAKT Ansökan skickas till:
EMC-lab och i externa, bla i England och USA.
Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164
80 STOCKHOLM
I arbetet ingår att skriva testspecifikationer, testrapporter och hantera frågor om godkännande
mot myndigheter, samt ge stöd till konstruktionsenEricsson Radio Systems AB. Kista
heter.
ERAILR år en utvecklingsenhet av radiobasstationer
Arbetet innebär många interna och externa konför mobiltelefon/systemen GSM, DCS och PCS. Vår takter, samt en del resande. Du bör ha kompetens
enhet LRIF ansvarar för plattform och programvara
som minst motsvarar gymnasieingenjör kompletteoch vi utvecklar både HW och SW.
rat med erfarenhet från EMC-området.

PROCESSORSYSTEM - H W/S W
KONSTRUKTÖR - 29K
• Vi söker Dig med inriktning mot maskinnära programmering och konstruktion av mikroprocessorer.
Vi utvecklar datorsystem till våra radiobasstationer
och står just nu inför flera stora utmaningar bl a utveckling av en ny radiobasstation. Dina uppgifter
består av att utreda och klarlägga, att konstruera
och att dokumentera. Det år en fördel om Du har
erfarenhet av processorn AMD 29K.

PEDAGOGISK HW/SW
KONSTRUKTÖR ELLER
TEKNISK DOKUMENTATÖR
• Vi söker Dig med intresse och talang för teknisk
dokumentation, gärna med erfarenhet av konstruktion av processorsystem. Du blir en spindel i
nätet och får i uppgift att samla in teknisk information, skriva specifikationer, beskrivningar och andra
tekniska dokument som ingår i utvecklingsprocessen. Har Du erfarenhet av Ericssons dokumentationsmiljö är det meriterande.

MODELLERING OCH
SIMULERING AV HW-SYSTEM

Kontakta: Åke Busin, t f n 08-7572231 eller Bo
Lundell, personal, tfn 08-4045169. Din ansökan
skickas till: Ericsson Radio Systems AB LR/HS la
Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB. Kista

SYSTEMVERIFIERARE
• Vi söker flera systemverifierare. I vårt ansvar ligger att med hög kvalitet snabbt och effektivt verifiera radioprestanda på olika nivåer i systemet.
Till vår hjälp utvecklar vi, inom GSM-normerna,
kontinuerligt mät- metoder som säkerställer detta.
Plattformen för detta är PC/ Windows baserad. Vårt
honnörsord är samarbete, initiativförmåga och
flexibilitet.
Dina kunskaper och intresse i radio- och mätteknik utvecklar vi tillsammans till en bred kompetens
inom digital radio och radiosystem.
Som grund för det här behöver du ha en elektroteknisk högskoleingenjörsexamen, art gymnasieingenjör med flerårig erfarenhet av radioverifiering
eller konstruktion.
Kontakta: Ulf Hagelberg, t f n 08-7570982 Bo
Lundell, personal, t f n 08-4045169 Din ansökan
skickas till: Ericsson Radio Systems AB LR/HS la
Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB. Kista

• Konstruktörer med intresse för digital modellering och simulering sokes. För att åstadkomma simulering av hela system använder vi flera olika tekniker och typer av modeller såsom VHDL-modeller
(egna och inköpta) och riktiga komponenter
(HW-emulering). Vi söker Dig som vill bli vår huvudkompetens inom detta område med uppgift att leda framtagningen av systemmodeller och ge applikationsstöd åt våra konstruktörer.

ÄNDRINGSHANTERING OCH
TYPGODKÄNNANDE
• För att få sälja våra radiobasstationer kravs att vi
utför omfattande typprov och får godkännande
från ett stort antal myndigheter.
Dina arbetsuppgifter blir att tillsammans med våra konstruktörer ta fram tekniska underlag for att
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bedöma behovet av provning, när vi gör förändringar av våra produkter. Underlaget skickas därefter till de myndigheter som godkänt våra produkter.
Arbetet kräver god förmåga att samla information om ändringar i komplexa konstruktioner och
beskriva dessa på ett tydligt och kortfattat sätt
med kravet att personer som ej år insatta i konstruktioner förstår. I arbetet ingår även att skapa
rutiner och ett bra samarbete med olika konstruktionsenheter.
Du bör ha en kompetens som motsvarar gymnasieingenjör och ha arbetat med elektronikkonstruktioner. Arbetet kräver ordningssinne och samarbetsförmåga och mycket god förmåga att förstå
och beskriva komplexa elektroniska konstruktioner.
Kontakta Åke Busin. t f n 08-7572231, eller Bo
Lundell, personal, t f n 08-4045169. Din ansökan
skickas till Ericsson Radio Systems AB LR/HS la
Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB. Kista

UTVECKLINGSINGENJÖRER
• Till vår enhet för testmiljö och metodik söker vi
flera kreativa utvecklingsingenjörer som kan arbeta
både självständigt och i team med utveckling och
konstruktion av testutrustning, både hård- och
mjukvara, för GSM-Radiobasstationer.
Arbetet bedrivs både självständigt och i kreativa
team och ger möjlighet till kompetensutveckling
och en bred erfarenhet av en världsledande produkt. För arbetet krävs förutom självständighet och
samarbetsförmåga att du har en kompetens som
motsvarar gymnasium med elektroteknisk inriktning. Det är meriterande om du har erfarenhet av
testmiljö- och utvecklingsrelaterat arbete.
Kontakta: Krister Jonsson, t f n 08-7573509 Bo
Lundell, personal, t f n 08-4045169. Din ansökan
skickas till: Ericsson Radio Systems AB LR/HS la
Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB. Kista

PROJEKTLEDARE
SERVICEBEREDNING
RMOG satsar nu på att utveckla Customer Services.
En produktlinje har bildats för Hardware Services.
Enheten har ett konsoliderat ansvar för Hardware
Services inom RMOG.
• Vi söker nu en person till funktionen Hardware
Support. Arbetet innebär bl.a. utveckling och koordinering av servicetjänster. Följa upp produktutveckling kring olika radiosystem och utveckla serviceberedning kring dessa. Det är en fördel om Du
har erfarenhet som projektledare och kan se helhetslösningar. Andra arbetsuppgifter inom funktionen är att deltaga i framtagning av servicedokument och att arbeta med f åltuppgraderingar.
Den person vi söker bör ha gymnasieutbildning
med inriktning på elektronik. Du bör vara utåtriktad, uthållig, serviceinriktad, analytisk och självgående samt ha goda kunskaper i engelska och ha
PC-vana. Du bör kunna argumentera och presentera nya idéer kring hårdvaruservice och Du bör kunna servicebereda nya produkter. Erfarenhet från
projektledning, utveckling, logistik, service och
ekonomi är meriterande. Erfarenhet från telekommunikationsbranschen är en fördel.
K o n t a k t a : Rolf Hedman, tel 08-757 3619, memoid
ERAHDN eller Charlotta Steen, personal, tel 08-404
2807. Din ansökan skickar Du till: Ericsson Radio
Systems
AB
KI/ERA/LYH
Charlotta
Steen
Torshamnsgatan 23 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Visbyfabriken

PROJEKTLEDARE UTLANDSPRODUKTION
Produktionen av Radiobasutrustning expanderar i
Visby men åven inom affärsområdets produktionsenheter utomlands
Verksamheten utomlands stöds av Visbyfabriken
dår enheten för utlandsproduktion har det operativa ansvaret för olika projekt.
Enhetens situation i dag år en växande verksamhet som ökar i komplexitet med ansvar att implementera produktion vid utlandsenheterna samt ansvara för att i projektform bedriva fabrikens layout
• Arbetet innebår kontaktytor inom Ericsson nationellt/internationellt och kräver god kommunikations- och problemlösningsförmåga, mycket starkt
resultatorienterad inriktning samt ett drivande arbetssätt
Resor i arbetet förekommer.
Du bör vara lägst gymnasie- men gärna högskoleingenjör med teknisk inriktning och ha förmåga
att både i tal och skrift uttrycka dig såväl i svenska
som i engelsk språket Vi vill gärna att du har erfarenhet av projektledning. Du har förmåga att kunna se såväl till helheten som till delarna. För att lyckas i arbetet krävs det förmåga till aktivt självgående.

Kontakta: Nico Deinum, utlandssupport tel
0498-26 03 37 Camilla Regen, personal, tel 0498- 26
05 57. Ansökan skickas till Ericsson Radio Systerns
AB, VY/ERA/PV/H Camilla Regen, Box 1053 621 21
VISBY
Ericsson Radio Access AB, Kista

MEKANIKKONSTRUKTÖR
TILL AAP

• Du kommer att arbeta i en grupp om 9 personer
och ni kommer huvudsakligen att arbeta med konstruktion av mönsterkort.
Vi vill att du har minst teknisk gymnasieutbildning och lång erfarenhet som mönsterkortskonstruktör. Det är en fördel om du har kunskap om
DDE-IPL CAD-system och har du erfarenhet av
RF-layouter är det ett plus. Du skall kunna arbeta
självständigt samt kunna hantera stressiga situationer.

Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi år verksamma i nom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi är
idag cirka 1100 anställda.

Kontakta : Leif Carlsson, tel 08-764 12 16 eller
Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 5369
Ansökan till Ericsson Radio Access AB, Box 11,164 93
STOCKHOLM. Internt KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren

• 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 utomhus- applikationer. Du har erfarenhet av UniGraphics v. 10
Du har stort tekniskt intresse, är ordningsam och
drivande.

• Du kommer att vara verifieringsansvarig i projekt. Du skall planera, specificera och utföra verifiering av nyutvecklade produkter. Du utvecklar också
testhjälpmedel och test- programvara.
Du har högskoleutbildning inom elektronik. Du
bör ha praktisk erfarenhet av radioteknik, mätteknik, PC och Windows. Du är strukturerad till din
läggning och behärskar engelska i tal och skrift

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.

KONSTRUKTÖR - PROTOTYPER
• Du kommer att sköta prototypf ramtagning 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.

VERIFIERINGSINGENJÖR TILL
FILTERENHETEN

Kontakta : Gunnar Winqvist tel 08-757 5533 eller
Anky Planstedt personal, tel 08-757 1575. Ansökan
till Ericsson Radio Access AB, Box 11, 164 93 STOCKHOLM. Internt KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren

SYSTEMINGENJÖR TRANSMISSIONSENHETEN
• Till Customer Support söker vi ytterligare en systemingenjör som skall arbeta med installation och
underhåll av vårt Cross-Connect Node Management
System såväl hemma som ute hos kunder. Du måste
vara beredd på insatser med kort varsel och eventuellt också längre utlandsvistelser.
Lämplig bakgrund är gymnasieingenjör och helst
gedigen erfarenhet av att arbeta med PC SQL databas, OS/2, Unix och telekommunikation. Det är meriterande om du även har kunskap av mobila telenät och programmering i C++.
Kontakta : Joakim Walz, tel 404 2845 eller Anky
Planstedt personal tel 08-7571575. Ansökan skickas
till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren, Box 11,164 93 STOCKHOLM.

• Dina viktigaste arbetsuppgifter blir marknads
och användarsupport industrialisering, samt kundanpassande installationer och utbildning över hela
världen.
Vi söker Dig som är utåtriktad och tycker om
kundkontakter. Det krävs att Du har grundläggande
kunskaper i UNIX, samt obehindrat kan uttrycka Dig
skriftligt och muntligt på engelska. Erfarenhet av
GSM eller cellplanering är meriterande.
Kontakta: Ola Pettersson, tel 08-404 4709, eller
Ann-Charlotte Sturesdotter, Personal, tel 08-404
4191 Ansökan skickas till: KI/ERA/LV/HS Kerstin
Lundberg
Ericsson Radio Access AB, Kista

MÖNSTERKORTSKONSTRUKTÖR TILL RBS
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trädlös kommunikation. Vi år verksamma i nom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi år
idag cirka 1100 anställda.

Kontakta : Björn Magnusson, tel. 08-757 34 97
E-mail: era.erabjm
memo.ericsson.se
Agneta
Hjertén, personal, tel. 08-757 29 02. Ansökan skickas
till: Ericsson Radio System AB, KI/ERA/LZ/HS Towa
Raak, 164 80 STOCKHOLM.

• We need a manager that can build this unit that
will work towards our customers and local companies t o secure the HW Repair flow from our customers, through the Local Companies t o the repair
shops and back. The unit will also be responsible for
managing HW upgrade programs towards our markets.
A successful candidate has a technical education
and relevant experience and can make things happen in a controlled manner. Good knowledge in
english is required as well as an ability to establish
good contacts with other Ericsson units and customers.

Ericsson Microwave Systems AB,
KistaFörsvarskommunikation

ASIC KONSTRUKTÖRER
• Till våra utvecklingsprojekt för radiolänk samt
basstationer för 2-vägs personsökning behöver vi
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 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

• Du kommer att arbeta med specif icering och verifiering av analog ASIC. I arbetet ingår att ta fram
konstruktions- och produktionsunderlag.
Du är civilingenjör (E eller F), behärskar engelska
väl i tal och skrift samt har erfarenhet av radiokonstruktion. Du är utåtriktad, målmedveten och har
god samarbetsförmåga.

• 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-vägs person- sökning.
Vi arbetar huvudsakligen med realtidsmjukvara i
inbyggda system. Vår utvecklingsmiljö är UNIX baserad och vi har CASE-verktyg såsom SDL-miljö me
dkodgenerering. De programspråk som vi använder
är C, SDI och assembler för ett antal olika processorer, från 8-bitarstill 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
iviss mån SDL samt erfarenhet från Texas DSP:or år
meriterande.

Kontakta : Torsten Nygren, tel 08-404 4654 eller
Anky Planstedt personal tel 08-757 1575. Ansökan
till Ericsson Radio Access AB, Box 11, 164 93 STOCKHOLM. Internt KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren

REALTIDSPROGRAMMERING
I DSP
• Vi behöver förstärka med en testkunnig realtidsprogrammerare. Enheten jobbar med mjukvara och
signalbehandling i basstationer för Amerikansk
Standard, DAMPS. Vår produkt heter RBS884 och
kan användas till både analoga och digitala samtal
på 800 och 1900 MHz. RBS884 finns i flera utföranden från små picobasar till stora macrobasar. Vår
uppgift är att speca, implementera och testa SW i
Digitala Signalprocessorer. Mjukvaran år både signalbehandlande och kontrollstyrande. Vi programmerar i C och assembler och använder oss av ett realtidsoperativsystem som grund.
Dina arbetsuppgifter blir att arbeta över hela fält e t från specning via implementering till test.
Dessutom blir du ansvarig för att hålla labbet i gott
skick. Vi tror att du har en inriktning och ett intresse
av realtidsmj ukvara.
Kontakta : Tomas Bäckström tel 08-757 3717
Jan-Erik Lundberg tel 08-757 2696. Ansökan skickas
till: KI/ERA/AH Jan-Olof Segerfeldt.
Ericsson Radio Systems AB. Kista

MJUKVARUSUPPORT

MANAGER,
HARDWARE SUPPORT

PROGRAMMERARE REALTIDSSYSTEM

Ericsson Radio Systems AB. Kista

Supportenheten ansvarar för de mjukvaruprodukter (PC & UNIX) som utvecklas inom avdelningen.
Det dominerande arbetet ligger på det UNIX-baserade EET (Ericsson Engineering Tool), ett stödsystem
för planering av mobiltelefoninät

Du är civilingenjör, mellaningenjör eller gymnasieingenjör med några års arbetslivserfarenhet.

HÅRDVARUKONSTRUKTÖR
TILL AAP

Ericsson Radio Systems AB. Kista
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.
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Ericsson Radio System AB, Implementation Services
för GSM, NMT och TACS har en väletablerad och
bred kompetens för driftsättning av de mobiltelefonsystem vi leverar till våra kunder. Nu breddar vi
vårt verksamhetsområde ytterligare för att också
kunna hanteradriftsåttning av OSS, Operation and
Support System, vårt UNIX-baserade driftstödssystem för GSM-systemet.

OSS INSTALLATIONSTESTARE
FÖR GSM - UNIX
• Vi söker ingenjörer för installation, driftsättning
och acceptanstest av OSS för GSM systemet. I arbetet ingår integrationstester med olika noder samt
att demonstrera systemets funktionalitet för våra
kunder.
Jobbet innebär mycket resande. Mellan resorna
jobbar du med förberedelser för kommande installationsprojekt samt förbättrar och vidareutvecklar
tillvägagångssättet för installationer i fält.
Jobbet är lämpligt för dig som vill utveckla dig inom UNIX-världen och tidigare har jobbat med AXE
installationstest. Har du dessutom erfarenhet av
mobiltelefonsystem är det ytterligare ett plus.
Alternativt så kan du UNIX, gärna på systemadministratörsnivå, och vill nu bredda dig för att lära dig
GSM och mobiltelefoni.
Har du erfarenhet av TMOS baserade produkter,
t.ex. CME 20 OSS eller XM är detta meriterande.
Jobbet är självständigt och omväxlande. Du måste därför vara självgående, kommunikativ, flexibel
och ansvarsfull samt ha goda kunskaper i engelska.

Kontakta: Bengt-Åke Ähs, tel 08-757 00 89 eller
Olle Schmidt tel 08-757 06 34. Ansökan skickas till:
Kt/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Ericsson Radio Systems AB. Kista
CUSTOMER SUPPORT - NEW UNIT WITHIN CELLULAR SYSTEMS AMERICAN STANDARDS
A new Customer Support Unit (department) is currently being established within the Operations Unit
The main objectives for the unit is to secure the supply and delivery of customer support services within
the Business Unit and to work close to our customers, local companies, sales- and project managers
in order to increase customer satisfaction.
The unit is located in Kista and includes 5 people today and will grow to approximately 15 people during 1996. It includes the following three units (sections):
* OPERATION AND MAINTENANCE Handles System
Support Operation & Maintenance and System
Operation Consulting.
* HW SUPPORT Handles HW repair issues and HW
Upgrade programs.
* PRODUCT DEPLOYMENT Handles global deployment of new System Releases
Examples of activities within the Unit are:
* Support Field Support Centers at Local Companies
around the world * Support sales and marketing activities * Support project activities * Secure that our
Service Agreements are fulfilled * Provide services
to customers (O&M, Consultancy etc) * Conduct
O&M seminars for customers * Manage HW upgrade programs. * Run improvement programs to increase customer satisfaction
We are now looking for both Managers and Staff
for this Unit as follows:

MANAGER,
CUSTOMER SUPPORT
• We need a senior manager that can take responsibility for the whole unit.
A successful candidate has a master degree or other technical education, several years experience in
AXE / Cellular operation and maintenance, or other
relevant experience. Management experience is required as well as good knowledge in English and
ability to establish good relations with our customers and people in the Ericsson organisation.
Spanish is an advantage.
Contact Ulf Malmerberg, +46 8 757 2949 ERA.ERAUMG or Arne Palmkvist +46 8 757 0422 ERA.ERAARP

Contact Ulf Malmerberg, +46 8 757 2949 ERA.ERAUMG or Arne Palmkvist +46 8 757 0422 ERA.ERAARP

OPERATION & MAINTENANCE
SPECIALISTS
• We will also need personnel that is specialists in
Operation & Maintenance or an interest t o be developed in this direction, (will also be advertised separately)
j

Contact Ezzedin Shamsedin +46 8 404 5258
ERA.ERAEDIN

PROJECT MANAGERS
• We are also looking project managers that will
work with either HW upgrade programs or deployment of new software, (will also be advertised separately)
Contact For HW upgrade projects: Ulf Malmerberg
+46 8 757 2949 ERA.ERAU MG or Arne Palmkvist +46
8 757 0422 ERA.ERAARP. For Deployment Projects:
Glenn Wong +46 8 404 2740 ERA.ERAGLWO. Please
send all applications to: KI/ERA/AH Marianne Molin
Ericsson Radio Systems AB 164 80 Stockholm
Ericsson Microwave Systems AB, Kista,
Försvarskommunikation

KOMPONENTINGENJÖR
• Arbetet innebär i huvudsak att lokalt hantera
komponentfrågor där tyngdpunkten ligger inom
elektrnikområdet. Arbetet innebår nära kontakter
me dkonstruktion, produktion och inköp samt med
våra komponentleverantörer.
Du är gymnasieingenjör eller motsvarande med
erfarenhet av komponentstandardisering eller elektronikkonstruktion. Du är serviceinriktad, noggrann
och vill arbeta i en miljö med många kontaktytor
och du har dessutom intresse för komponent- standardisering.
Kontakta: Sture Blom, tel 08-764 11 02. Ansökan
skickas till: KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista,
Försvarskomunikation

PROJEKTLEDARE TAKTISK
RADIOLÄNK
• Vårt mest nårligande projekt innebär en större
kundanpassning till utlands kund. Dessutom ingår i
åtagandet att överföra tekniskt kunnande så att tillverkningen kan ske lokalt i kundlandet.
Som projektledare har du helhetsansvar d v s att
utifrån kund- specifikation genomföra kundanpassning genom teknikutveckling till leverans av färdig
produkt samt att definiera och leverera produktionsutrustning och "know how". Du ansvarar förstås också för ekonomi, tidplanering och kvalitet.
Till din hjälp i projektetfinns medarbetare med erfarenhet från tidigare liknande projekt.
Du bör vara civilingenjör och du måste ha tidigare erfarenhet från ledande befattning helst från
projektledning. Du måste ha ett utåtriktat sätt och
ha god förmågaatt leda och motivera medarbetarna. Arbetet innebår 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
Ericsson Microwave systems AB, Kista,
Försvarskommunikation

RADIOINGENJÖRER
• Vi söker ytterligare ingenjörer för att medverka i
vår radio- utvecklingsverksamhet. Du kommer
främst att delta i f ramtagningen av radiobasstation
avsedd för 2-vägs personsökning inom 900 mhz. Vi
söker radiokonstruktörer med civilingenjörsexamen
och högskole- examen.
VERIFIERING/INTEGRATIONSINGENJÖRER Vi söker ytterligare verifieringsingenjörer för att medverka i vår framtagning av ett radiobassystem avsett
för 2-vägs personsökning. Arbetet innebär integrering och systemverifiering av radiobas- station för
900 Mhz.
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Du är högskole- eller gymnasieingenjör med erfarenhet av konstruktion/verif iering av radiosystem.
Kontakta: Per Halvarsson, tel 08-757 28 02.
Ansökan skickas till: KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista,
Försvarskommunikation

DIGITALKONSTRUKTÖRER
KRETSKORT
• Till vara utvecklingsprojekt för radiolänk samt
basstation för 2-vägs personsökning behöver vi flera
konstruktörer med inriktningpå digital elektronik.
Arbetet omfattar specifikation, konstruktion,
schemainmatning, simulering, test av kretskorten
samt dokumentation. Du kommer även att ha kontakter med mönsterkortskonstrktörer och produktionstekniker. Vi använder utvecklingsverktyg från
Menthor Graphics.
Du bör vara civilingenjör eller högskoleingenjör
med erfarenhet av Digital konstruktion. Erfarenhet
från Menthors utvecklingsmiljöer meriterande. Du
bör vara självgående och 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, Divisionen
för Presentation- och Spaningssystem

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
• Arbetsuppgifterna omfattar specificering, kodning och verifiering av programvaruenheter ingående i presentationssystemet till flygplan JAS39
Gripen. Programmeringsspråk PASCAL-D8 och grafik- språk. Arbetet omfattar såväl underhåll som nyutveckling av till- äggsfunktion.
Några års erfarenhet av realtidsprogrammering
är önskvärd samt erfarenhet av PASCAL. Du är noggrann, kvalitetsmedveten, öppen och har känsla för
teamsamhörighet. DU är 80- eller 120-poängs ingenjör och har 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/ZC Eva Granström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista, Divisionen
för Presentation och Spaningssystem

VERIFIERINGSSTÖD
• Du kommer att arbeta med specificering, konstruktion och utprov- ning av både programvara
som används vid verifiering av presentationssystemet i flygplan JAS39 Gripen.
Du är 120 poängs- eller civilingenjör, helst med
datainriktning, både av maskinvara och programvara. Har erfarenhet från Client/ server, god samarbetsförmåga, samt serviceinriktad. Du har vidare
goda kunskper i svenska och engelska.
Kontakta: Lars Nilsson, tel 08-757 08 75 eller Eva
Engdahl, tel 08-764 12 07. Ansökan skickas till:
KI/EMW/AK/ZC Eva Granström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista, Divisionen
för Presentation och Spaningssystem

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖRER
• Du kommer att arbeta med specificering, konstruktion och utprov- ning av basprogram till presentaitonssystemet i flygplan JAS39 Gripen.
Du skall vara civilingenjör eller motsvarande med
datainriktning. Du skall dessutom ha erfarenhet av
programmering av reaftidssystemADA och/eller PC
vara noggrann, och ha god samarbetsförmåga samt
goda kunskaper i svenska och engelska.
Kontakta: Eva Engdahl, tel 08-764 12 07. Ansökan
skickas till: KI/EMW/AK/ZC Eva Granström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista, Divisionen
för Telekrig och IK-system

MIKROVÅGSKONSTRUKTÖR
• Arbetet omfattar specificering, stöd vid upphandling och ankomst- kontroll samt framtagning
av tillverkning för subsystem och komponenter inom frekvensområdet 2-18 Ghz för tillämpningar i
flygande utrustningar inom framför allt telekrigområdet. I arbetetkan ingå simulering av kretsfunktioner m h a CAD-verktyg.
Du är civilingenjör Elektrolinjen med tillvalsämnet mikrovågs- teknik, gärna med ett par års erfarenhet inom området. Du har godakunskaper i engelska samt god förmåga att utrycka dig i tal och
skrift.
Kontakta: Henrik Björnek, tel 08-757 07 62 elelr
Ake Hansson, tel 08-757 05 89. Ansökan skickas till:
KI/EMW/AK/Z Irene Adenborg

Ericsson Microwave Systems AB, KistaDivisionen
för telekrig och IK-system

CHEF SYSTEMKONSTRUKTION
• Du ska tillsammans med ca 20 personer driva systemkonstruktion av elektroniska motmedelssystem
till i huvudsak Svenska Flyg- vapnet. Som chef ansvarar du för enhetens kompetens, metodval och resurssättning av personal till våra projekt. Med tjänsten följer Sven budgetansvar och lönesättning.
Du år civilingenjör med flerårig erfarenhet av systemutveckling av hård- och mjukvarusystem, med t i digare bakgrund som chef eller projektledare. Du
skall vara intresserad av att utveckla andra människor, vara resuftatinriktad, samt ha god analystisk
förmåga.
Kontakta: Olle Sigward, tel 08-757 24 33. Ansökan
skickas till: KI/EMW/AK/Z Irene Adenborg
Ericsson Business Networks AB, SUNDBYBERG

TEST OCH VERIFIERING
DRA 1900
• Inom EBC/Z avdelning Systemutveckling arbetar
vi med det nya radioaccessystemet DRA 1900 som
bygger på DECT-standarden och verkar inom frekvensområdet 1880-1900 MHz.
För framtagning av testspecifikationer och provuppställningar samt genomförande av funktionsoch prestandaprov söker vi nu en erfaren och målmedveten testingenjör som vid behov också kan
fungera som testledare för mindre testteam.
Som grund bör Du minst ha fyraårigt tekniskt
gymnasium på teleteknisk gren eller motsvarande
och flera års erfarenhet av liknande arbete.
Eftersom DRA 1900 innehåller en hel del realtidsprogramvara så är erfarenhet av sådan en fördel.
Kunskaper i engelska år ett måste då vi har många
kontakter med utländska partners.
Kontakta: Gert-Eric Lindqvist, tfn 08-764 3252,
EBC.EBCGRLI; Richard Tersander (pers), t f n 08-764
0326, EBCEBCTERS
Ericsson Components AB - Energy Systems Division

PROJEKTLEDARE
• Vi söker en projektledare till OEM-Power,
Kungens Kurva. Arbetsuppgiften är att driva projekt inom följande områden: - förstudier - produktf ramtagning - rationalisering m m.
Vi tror att du har minst 4-årigt gymnasium alt,
80-120 poäng eller Civilingenjör med el/tele inriktning. Önskvärt är att du har erfarenhet av projektledning.
Vi ser det som viktigt att du kan arbeta målinriktat och drivande. Du ska kunna skapa engagemang
och förstå innebörden av begreppet teamleader.
Kontakta: avdelningschef Tomas Isaksson. Tel: 1 62
62 / Memo: EKATOIS Ansökan skickas till personalavd.
KK/EKA/K/P
Robert
Ekman
Ericsson
Components AB. 16481 Stockholm.
L M Ericsson Data AB, Älvsjö

UNIX-KUNNIG WEBMASTER
OCH MARKNADSFÖRARE
Internet Services år sedan årsskiftet en ny sektion på
Ericsson Data. Vi ansvarar för driften av de system
som ger större delen av Ericssonkoncernen åtkomst
till information från Internet Till stöd för de som
använder våra tjänster driver vi åven en helpdesk
där vi hanterar frågor angående web- och
Intemetteknik i allmänhet Vi erbjuder dessutom
konsulttjänster och paketerade lösningar inom
webteknik-området Våra kunder är huvudsakligen
Ericssonbolag men inom konsultverksamheten arbetar vi även med andra svenska företag.
• Vi söker nu en person som kan förstärka vår tekniska personal. I arbetsuppgifterna ingår administration av brandvägg, http-proxy, Ericssons centrala
NNTP server, diverse webservrar, enklare systemutveckling, förvaltning och dokumentation samt att
marknadsföra våra tjänster.
Du som söker har erfarenhet av UNIX systemadministration och är väl förtrogen med TCP/IP. Du kan
programmera i perl och har viss erfarenhet av Java.
Det år en fördel om Du har erfarenhet av ECN. Du
uttrycker Dig väl i tal och skrift (både på svenska och
engelska) och Du är en god lyssnare. Du år duktig på
att dokumentera Ditt arbete och Du har förmåga
att beskriva teknik i termer av verksamhetsnytta.
Eftersom vi är övervägande män i gruppen, så ser vi
gärna kvinnliga sökande.
Kontakta: Jens Magnell, Tel: 08-726 27 53, memo:
EDT.EDTJMAG, Personalfrågor Kerstin Ljungblom,
tel: 08-726 29 17, memo:EDT.EDTKEU

WEB-& INTERNETTEKNIK PROJEKTLEDARE
• Du som söker uttrycker Dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du är en god lyssnare
och har förmåga att snabbt analysera och samman-

fatta en problembeskrivning, identifiera konsekvenser och strukturera problemet i mindre delar.
Du har akademisk utbildning, är tekniskt allmånorienterad samt har förståelse för affärsverksamhetens
krav så att Du kan översätta teknik i verksamhetsnytta. Du har viss kunskap om WWW, Internet och
TCP/IP och Du har förmåga att "hålla många bollar i
luften". Eftersom vi är övervägande män i gruppen,
så ser vi gärna kvinnliga sökande.
Kontakta Jens Magnell, Tel: 08-726 27 53, memo:
EDT.EDTJMAG, e-post: Jens.MagnellÖedt.ericsson
.se. Personalfrågor: Kerstin Ljungblom, tel: 08-726
29 17, memo: EDT.EDTKEU
Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand,
Communications Division

MASKINVARUKONSTRUKTÖR
På sektionen för maskinvarukonstruktion till
MD110, påbörjas nu utveckling av en ny generation
maskinvaruprodukter. Målet år att få ett billigare
system med ökad funktionalitet För att klara detta
behöver vi fler konstruktörer.
Verksamheten på sektionen år varierande eftersom vi ansvarar för utveckling även stor del av maskinvaran till MD110, exempelvis analoga och digitala linjekort (ISDN), analoga och digitala trunkar
samt vissa centrala organ för hantering av tonsignalering och röstmeddelanden.
• Du kommer som konstruktör syssla med flera typer av arbete. Det kan bland annat vara analog och
digital kretskortskonstruktion, ASIC-konstruktion
samt programmering av både mikroprocessorer och
digitala signalprocessorer.
Vi har en spännande utveckling framför oss då vi
påbörjar en utveckling av MD110 inom Ericssons
satsning på DECT-teknologi. Förstudier för denna
utveckling pågår på divisionen.
Du som söker bör vara civil- eller mellaningenjör
med el- eller teleteknisk inriktning. Erfarenhet av
arbete inom DECT- teknologi är meriterande.
Kontakta Olof Lindström, telefon 08-4223391.
Ansökan
skickas till
NA/EBC/FHR,
Susanne
Pettersson, senast 1996-04-15.
Ericsson Cables AB, Network Products division, avd
Svetsteknik, Sundbyberg

MEKANISK KONSTRUKTÖR
Avdelningen bedriver tillverkning och utveckling av
svetsmaskiner för optiska fiber. Utvecklingen bedrivs på en högteknologisk nivå omfattande en
mängd olika discipliner bl a fiberoptik, elektronik,
finmekanik, programmering mm. Största delen av
våra svetsmaskiner exporteras.
• För att förstärka teknikverksamheten behöver vi
nu rekrytera en mekanisk konstruktör. Arbetet innebär konstruktion av finmekaniska instrument för
olika fiberoptiska applikationer. I tjänsten ingår
kontakter med olika tekniska discipliner. Vi arbetar
med Autocad som konstruktionsplattform.
Lämplig teoretisk utbildning är civilingenjörsutbildning med fler- årig konstruktionsvana, alternativt gymnasieingenjör med mångårig konstruktionsvana inom området finmekanik. Kunskaper
från produktion av finmekanik är meriterande.
Kontakta: teknikchef Ola Hultén, t f n 764 0982,
projektledare Tomas Adebäck t f n . 764 0950 eller
Eva Tronelius, personal, t f n . 764 0799. Din ansökan
skickar Du snarast till SL/ECA/N/AP Eva Tronelius.
Ericsson Infocom Consultants AB, Karlstad

SYSTEMUTVECKLARE/
TESTARE
• Du skall arbeta som systemutvecklare (kravanalys, design, implementering,test) inom vidareutveckling och förvaltning av produkterna MSS och
SPR. Arbetet drivs i projektform med klara ansvarsuppgifter inom ett långsiktigt produktåtagande.
Arbetet omfattar kontakter direkt med våra kunder
som mestadels finns internationellt varför goda
kunskaper i engelska är ett krav.
Lämplig teoretisk bakgrund civilingenjör eller
systemvetare. Du bör ha minst 3 års erfarenhet av
systemutveckling inom informationssystem baserade på client/server teknik, samt ha erfarenhet inom
något av teknikområdena: PC/Windows, Unix, nätverkskunnande(NT,Novell...), SQL Windows, SQLBase eller annan relationsdatabas, C/C++. Allmän
Ericssonkunskap (AXE.RBS) är meriterande.
Som person skall du vara drivande, självgående,
serviceorienterad och ha en god samarbetsförmåga.
Kontakta: Torsten Nordholm, tel 054-294222,
Ansökan märkt "l/D/MSS" skickas till: KS/EIN/H Åke
Berglund

INFORMATION DESIGNER/
TEKNIKINFORMATÖR
• Vi söker en erfaren medarbetare inom Information Design/Teknikinformation som sammanhållande och drivande kraft för ID verksamheten inom
vår avdelnings produktutbud.

Den vi söker bör ha en systemvetenskaplig utbildning eller teknikinformatörsutbildning. Du bör
dessutom ha flerårig erfarenhet av teknikinformation/information design, speciellt arbete med
ID-frågor parallellt med systemutvecklare i utvecklingsprojekt. Kunskap om grafiska gränssnitt och
allmän Ericsson-kunskap (produkthantering m.m )
är en fördel.
Som person bör du vara drivande, initiativrik, serviceorienterad ha god samarbetsförmåga och förmåga till överblick och planering.
Du skall arbeta med Information Design inom avdelningen Manufacturings Systems produktutbud.
Arbetet innebär att verka som sammanhållande och
drivande kraft för ID-verksamheten inom avdelningen. Integrera ID-verksamheten och ID-filosofi i
våra utvecklingsprojekt och produkter. Exempel på
arbetsområden handböcker, hjälptexter, utbildnings- och presentationsmaterial, användargränssnitt.
Kontakta: Torsten Nordholm, tel 054-294222,
e-mail: tors einkv.ericsson.se. Ansökan märkt "I/D"
skickas till: KS/EIN/H Åke Berglund
Ericsson Business Networks AB, DRA 1900 T echnical Assistance Centre (TAC), Sundbyberg

SUPPORTINGENJÖRER
• Ta chansen och var med från början!
Vi har inom EBC/ZT i Sundbyberg startat ett TAC
team för radioacccesslösningen DRA 1900 och söker
nu ett antal team- medlemmar. TACen svarar för
andra linjens "Helpdesk" och är en gemensam resurs som i samarbete med kundprojekten och lokala
serviceorganisationer skall lösa mer komplexa fel eller, efter analys, slussa dem vidare till ansvarig utvecklingsinstans.
Arbetet innebär bl a 24 timmars telefonsupport
(Emergency Assistance) enligt rullande beredskapslista men gruppen kan också på plats nåonstans i
världen få göra viss felrättning och prov av felkorrigeringar för drabbade system.
Du bör vara civil- mellan- eller gymnasieingenjör
med några års erfarenhet av installation eller service inom telekommunikations-, radio- eller datanätsområdet. Goda kunskaper i engelska är nödvänd i g t Du skall även vara öppen med glimten i ögat
och vara beredd att resa var som helst i världen.
UNIX-kunskap och resvana är ett plus.
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Kontakta: Jonas Hansson, t f n 08-764 3172,
EBCEBCHJPH; Gert-Eric Lindqvist t f n 08-764 3252,
EBC.EBCGRLI eller Richard Tersander (pers.), t f n
08-7640326. EBCEBCTERS
Ericsson Business Systems AB (PRS)

TEKNISKT PRODUKTSTÖD /
PRODUKTLEDNING
• Till vårt kontor i Stockholm söker vi medarbetare
som skall ar- beta som produktstöd/produktledning
för Freeset, Voice och PABX.
Produktstöd / produktledning FREESET
Arbetet innebär att hantera vårt DECT-system
som går under namnet Freeset. Systemet säljs framför al It som ett trådlöst telefoni- system, anslutet till
en PABX för kontor och industriapplikatio- ner.
Arbetet innebär också täta kontakter med kunder
och leve- rantörer.
Produktstöd/produktledning VOlCE-system.
Arbetet innebär att i ett team hantera våra Voice
produkter. Arbetet innebär dessutom utveckling av
kundapplicationer i våra system. För detta krävs att
du tidigare arbetat med programme- ring.
Produktstöd/produktledning PABX. Arbetet innebår att Du i ett team hanterar vår ISDN-PABX och då
framför allt ISDN applikationer anslutna till PABX.
Följande krav ställer vi på dig som söker: Du skall
vara minst Gymnasieingenjör, ha kunskap om / arbetat med PABX eller radio ha telefonikunskaper
(ISDN), PC-nätverkskunskaper samt kunna arbeta
självständigt och vara drivande.
Kontakta: Lars Uneli, tel 08-726 35 13.

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 arbet e som innebär täta kontakter med både slutkunder
och återförsäljare.
Vi tror att Du har en teknisk utbildning inom radio och telekom- munikation 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: Lars Unell, tel: 08-726 35 13. Dina ansökningshandlingar sänder Du senast den 15/4 1996 till
Lotta Nybleus, tel: 08-726 35 11. adress: Ericsson
Business Systems AB MV/PRS/AC Lotta Nybleus Årstaängsvägen 13 117 60 STOCKHOLM

Ericsson Research and Development AB

PRODUCT AND SYSTEMS
MANAGERS - AXE SWITCHING
DEVELOPMENT
The AXE Switching development consists today of
two main product areas/subsystems: The group
switch and extended switching devices, e.g., answering machines, broadcasting, etc.
UAB/X/X are responsible for Product and Systems
Management with respect to the AXE switching
platform. The unit has also a coordination responsibility towards all devices connected to the group
switch, e.g., ETC's, echo cancellers, etc.
Additionally, the unit includes a competence centre on network synchronisation issues working on a
corporate level.
Our challenge is to modernize the AXE switching
platform with respect to characteristics such as physical size, price, capacity, etc, while introducing new
technology.
To meet the challenge above we need a number
of key persons:

PRODUCT MANAGER GROUP SWITCH PRODUCTS
• You will manage our group switch product portfolio and take on the challenge of defining and implementing product strategies for the future switch
development within AXE.

SYSTEMS ENGINEER - AXE
SWITCHING DEVELOPMENT
• You will work in a team of systems engineers w h o
will be responsible for the introduction of new switching technology to the AXE Switching Platform
and connected devices. The work will mainly focus
on the early design phases including prototyping activities.

SYSTEMS ENGINEER/EXPERT
NETWORK SYNCHRONISATION
• You will work in a team acting as a competence
centre for network synchronization issues on a corporate level. The work is varied and encompasses,
among other things, network and systems characteristics, standardization activities and early design
phases. Theoretical knowledge in the area of control theory is considered as an additional qualification.
Contact: Hans Lundberg +46 8 719 4150 ETXT.ETXHALU Maria Lerner +46 8 719 4245 ETXT.ETXMLER
Ericsson Telecom AB, Bask Technology, Kungens
Kurva

CHEF FÖR ENHETEN FÖR
KRETSKORTSTEKNOLOGI
Enheten för Kretskortsteknologi består av ett gäng
på sex personer. Vi undersöker vad nya tekniker på
marknaden kan erbjuda. Vi utvecklar nya typer av
barare tex. mönsterkort och tunnfilmsbårare i samarbete med interna och externa leverantörer, så att
vi kan utnyttja de nya komponentteknologier som
blir tillgängliga. Vi utvecklar även krav och konstruktionsregler för den fysiska användningen av
komponenter på kretskort Vi arbetar åven med
teknikstöd till hårdvaruprojekten i deras olika utvecklingsfaser.
• Vi söker nu en chef till vår verksamhet.
Vi söker dig som har erfarenhet av hårdvarukonstruktion inom mönsterkorts- eller kretskortsteknik.
Du trivs med att arbeta i en idéskapande verksamhet med teknisk utveckling. Du bör har lätt för att
samarbeta med andra människor, främst med tanke
på din roll som personalansvarig chef. Dessutom
kommer du ha mycket kontakt med externa företag
i ditt arbete, eftersom utvecklingen av nya produkter sker i samarbete med externa leverantörer. Du är
en utåtriktad person och har förmåga att uttrycka
dig väl i tal och skrift
Kontakta: Tony Jönsson 08/719 41 95 MEMO:
ETXS.ETXTJN
Ericsson Telecom AB

AS-BYTEN MED HAVSUTSIKT
• Hallå däri Vi är ett ungt gäng som sitter i fräscha
lokaler i skärgårdens famn: Nynäshamn. Vår enhet
arbetar främst med AS och APZ-byten i driftsatta
AXE-stationer hos vår kund, Telia. I arbetsuppgifterna ingår bl a f ramtagning 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 i någon form.
Du bör vara kundorienterad och serviceinriktad
samt kunna ta egna initiativ.
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Kontakta: Urs Goldberg, tel 08-520 63155, memoid: ETXLWG eller Gun-Britt Hellström, personal,
tel 08-52062485, memoid ETXGBHE.

mimnfTrnTT
Ericsson Systems Expertise Ltd, Ireland
(EEI)lnternational Customer Training Centre,
Dublin

TECHNICAL TRAINERS
• EEI have a number of vacancies for Technical
Trainers t o supplement our existing business and expertise in training Ericsson's customers and staff on
AXE 10, Fixed and Mobile systems.
The job opportunities will require that you are
based in Dublin. However, the nature of our business dictates that a large percentage of our training
activities take place on the customer's premises.
You must have a minimum of 2 years experience
as a designer, tester or support technician. You will
be required t o have excellent interpersonal and presentation skills and fluency in both written and oral
English.
If you are interested in these vacancies, please memo Margaret McManamon (EEI.EEIMMM) with a
brief resume of your experience and qualifications.
Ericsson Infocom Consultants AB, Kista

UTBILDARE LINJECHEFSROLLEN
• I syfte att öka våra kunders effektivitet i sin projektverksamhet bedriver EIN/P kursverksamhet med
inriktning på projekt och projektstyrning. Vi söker
därför till vår utbildning i linjechefsrollen enligt
PROPS (Ericssons projektstyrningsmetod) dig som
har:
* goda kunskaper om PROPS pedagogik samt
Ericsson och dess projekt verksamhet
* lärarerfarenhet och erfarenhet från arbete med
grupprocesser.
Bland dina egenskaper förväntar vi oss finna att
du är en god lyssnare med organisatorisk överblick,
är engagerad och har lått att umgås med andra
människor samt är drivande.
Din placering är vårt kontor i Kista, men arbetet
kommer att medföra många resor. Du kommer att
ingå i en grupp på 15 personer, som omfattar ett
flertal yrken från projektledare till lärare.
Kontakta : Agneta Östlund, tel 08-7195414 el
070-5926373 Arne Under, tel 054-294192. Ansökan
skickas till: Kl/El N/P Agneta Ostlund

UTBILDARE - LEDARSKAP
• I syfte att öka våra kunders effektivitet i sin projektverksamhet bedriver EIN/P kursverksamhet med
inriktning på projekt och projektstyrning. Vi söker
därför till vår ledarskapsutbildning dig som har:
* kunskap om ledarskapsteori, grupprocesser och
pedagogik
* stor erfarenhet av rollen som lärare och konsult
samt arbete med grupprocesser som verktyg.
Kunskap om Ericsson och vår projektstyrningsmet o d PROPS ser vi som ett stort plus. Vi förväntar oss
också att du är en god och förtroendeskapande lyssnare, hänsynsfull, engagerad och drivande.
Vi tror att lärarjobbet kommer att ta ca 50% av
din t i d . Övrig t i d vill vi att du tar för dig av andra arbetsuppgifter inom vår verksamhet vilket går ut på
att stödja projektverksamhet inom Ericsson. Det kan
handla om allt från kursutveckling till att leda riskanalyser.
Din placering är vårt kontor i Kista, men arbetet
kommer att medföra många resor. Du kommer att
ingå i en grupp på 15 personer, som omfattar ett
flertal yrken från projektledare till lärare.
Kontakta : Agneta Östlund, tel 08-7195414 el
070-5926373 Karin Svenqvist, tel 08-7199063
Ansökan skickas till: KI/EIN/P Agneta östlund
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Västberga

COMPETENCE DEVELOPMENT
MANAGER
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications is a
leader in telecommunications management support
systems. Our collaboration with Ericsson and
Hewlett-Packard, including their activities in over
110 countries, enables us to supply our customers
with local sales, service and support, almost anywhere in the world.
• You will be responsible for development planning and strategic competence development in a result-oriented environment. Education: University
degree level
Experience:Previous experience as a manager/
group leader in tele- communications or software
and with a keen interest in competence developm e n t alternatively, experience from competence
development within Human Resources and/or cus-

tomer training. Personal qualities: Flexibility and
good communications skills, good analy- tical abilitys, well structured. Prepared t o be an ac- tive member of a small team of HR professionals. EHPT is an
expansive, enthusiastic organisation that welcomes
people who are prepared t o actively involve themselves in our development and change processes.
Contact Human Resources Manager Linda Schang
after 1 April for information. Applications with brief CV, by 19th April t o VK/EHS/FP.

mm
Ericsson Business Networks AB, Network Servers
Department Nacka Strand

MANAGER OF PRODUCT MANAGEMENT & PRODUCT MARKETING NETWORKED MULTIMEDIA
• KEY RESPONSIBILITIES: Networked multimedia
solutions. The unit is responsible for the products
from idea to phase out and together w i t h the unit
and the engineering department you will turn deep
customer need, understanding and innovative new
technology into volume selling, profitable products.
You will work closely together with customers and
partners, in different parts of the world, in developing the new solutions. You will lead, motivate and
develop a team of approximately 8-10 highly skilled
professionals so we expect you t o be an experienced
manager with good ideas about how to create a
winning team.
QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND KNOWLEDGE: You have significant experience from Product
Management or Marketing of communications or IT
solutions to business customers. You are probably
already involved in and understand the market dynamics around "networked multimedia". You are
able to communicate fluently in English and Swedish orally as well as in writing.
Contact: Jan Snygg, Networked Multimedia Mgr,
phone +46 8 4220653, memoid: EBCEBOASG, mail
ebcjasg
ebc.ericsson.se,
Thomas
Näsström,
Networked Servers Mgr, phone +46 8 4223232, memoid EBC.EBCTNM, Maria Berggren, Human
Resources, phone +46 8 422 0292, memoid EBCEBCMIAB. Please send your application before April 19
to Eva Cederquist NA/EBC/FHR, phone +46 8
4220285, memoid EXTR.QBCEVAC.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

CHEF - SIGNALBEHANDLING
• Till vår enhet för signalbehandling - radiobasstationer - söker vi en linjechef.
Enheten omfattar 20 personer och har medarbetare med hög teknisk kompetens inom området. Du
bör ha flerårig erfarenhet av utvecklingsarbete,
helst inom digital signalbehandling.
Har du erfarenhet av linjechefsarbete och/eller
projektledning är detta meriterande.
Mycket viktigt är att Du har ett genuint intresse
för människor så att Du har förmåga att lyssna på
och ta till Dig synpunkter från medarbetarna.
Du måste också vara duktig på att driva frågor
och att arbeta med förbättringsarbete i stort och
smått.

project execution organisation and the production
unit. Since we are in the building-up phase for this
product you will also have to establish routines as
you work along, and you must be prepared to find
quick solutions for new unforeseen problems.
We assume that you have several years of Ericsson
experience in realted tasks and that you are familiar
with the normal Ericsson systems such as PRIM, R2
etc.
Contact: Richard Tersander, tph +46 8 764 0326,
EBCEBCTERS
Ericsson Radio Systems AB, Gävle

EKONOMICHEF
• vars ansvarsområden innefattar:
- framtagning av fabriksbudget inklusive standardprissättning - genomförande av estimat och
bokslut - control leransvar för Gävlefabriken, inklusive periodisk rapportering till fabriksledning och
centrala instanser - löpande redovisning som fakturakontroll, reseräkningar och kassahantering - resebeställningsverksamhet
Ekonomienheten deltar ocskå i olika projekt samt
är "speaking partner" mot övriga funktioner. Som
ekonomichef har Du täta kontakter med vårt huvudkontor och med de övriga produktions- enheterna inom affärsområdet. Enheten består idag av 13
medarbetare.
Vi söker Dig som har ekonomisk utbildning på
högskolenivå och kan bidra med ett entusiasmerande och effektivt ledarskap. Ett drivande arbetssätt
och förändringsvilja är egenskaper som vi beaktar
särskilt.
Kontakta: Monika Lindgren, ekonomichef, tel
026-15 6449 Ulla Holmgren, personal, tel 026-15 62
50. Ansökan skickas till: Ericsson Radio Systems AB,
Personalavd, Lena Eriksson, Box 6206, 800 06 GÅVLE
Ericsson Radio Systems AB, Visbyfabriken

CHEF FÖR SERVICETEKNIK
• Som chef för service ansvarar du för service, underhåll, kalibrering och reparationer av fabrikens
elektriska och mekaniska utrustningar samt datorer.
Du ansvarar även för konstruktion och tillverkning
av
produktionsutrustningar
och
reservdelar.
Enheten ingår i fabrikens teknikorganisation.
Den snabba introduktionen av nya produkter och
processer ställer höga krav på en flexibel och kompetent organisation.
Enheten måste ha ett nära samarbete med de tillverkande enheterna och övriga teknikenheter för
att på ett snabbt och smidigt sätt medverka vid
framtagandet av produktionsutrustningar och etablera ett bra underhåll.
Vi tror att du som söker detta arbete i grunden
har en teknisk kompetens på högskolenivå eller
motsvarande kompetens förvårvad på ett annat
sätt
Du har bred kunskap och erfarenhet inom elektronikproduktion och det är meriterande om du har
erfarenhet från underhålls- och servicearbete av
elektriska och/eller mekaniska utrustningar.
Du är flexibel och målinriktad och besitter goda
ledaregenskaper som behövs i vår höga föråndringstakt. Dina kunskaper i engelska är goda.
Kontakta: Rolf Andersson, teknikchef, tel 0498-26
03 21 Camilla Regen, personal, tel 0498- 26 05 57.
Ansökan skickas till Ericsson Radio Systems AB,
VY/ERA/PV/H Camilla Regen, Box 1053 621 21 VISBY

Kontakta: Per-Olof Eriksson, tel 08-757 3594 memoid erapoer Britt Alexanderson, tel 08-757 0338
memoid erabrit Ansökan skickar Du till: Ericsson
Radio
Systems AB, KI/ERA/LRHS,
Ingegärd
Pettersson, 164 80 Stockholm.
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Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg

Ericsson Telecom AB, Marketing Far East

ORDER/LOGISTICS CO-ORDINATOR FOR DRA 1900

KOREA - MARKETING AND
BUSINESS CREATION

•
The new wireless local loop system DRA
1900 is currently being introduced in the global
market place. The product has been well received,
several customer orders are currently under execution, and many new projects are under definition.

• We are looking for you who has experience and a
great interest in creating businesses, as well as establishing/maintaining business contacts with our present and future customers in Korea.
Korea has today a high developed telecommunication structure and due t o the ongoing deregulation, there are many new companies (besides the
traditional PTT) aiming for a telecom operator license. This is leading t o many new opportunities for us,
which we would like you, together with our local
staff, t o make business out of ...
You will be based at our company (EKK) in Seoul
and you should have a good knowledge of telecommunications, in general, and BX products, functions
and services in particular. You are also business minded and open for new solutions and nevertheless,
you are interested in meeting and communicate
with people. An important part will be to establish a
regular dialogue w i t h our customers about what we
have t o offer.

The product is marketed globally from EBC/ZZ,
and we work in close co-operation with the organisations for production, project execution and development as well as with local companies, in establishing the product on the market
We now need an order/logistics co-ordintor in the
marketing department. You will be responsible for
the formal order process towards our manufacturing/order execution organisation.
The work includes the following responsibilities:
Delivery forecast t o be the market interface towards the production unit (master planning etc), ordering towards production, general process development etc. You will have to learn how the system
works and maintain a good insight in how w e introduce new releases and versions of the system (most
new customer projects mean a system release for a
new market).
In your daily work you will be in close ocontacts
w i t h the marketing people and local companies, the

Contact HF/ETX/X/BF Kjell Yving ETX.ETXELLY
08-719 4765, HF/ETX/x/BF Tom-Ake Hellberg
ETX.ETXTAAH 08-7194343
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Saudi Ericsson

BUSINESS MANAGER
• Saudi Ericsson are seeking a Business Manager t o
be responsible for the
Ericsson Business
Networks'CONSONO' product line.
Saudi Ericsson is one of the largest suppliers of telecommunications in the Kingdom of Saudi Arabia.
We deal with all areas of the Ericsson business',
Private, Public, Radio, and turnkey projects.
The Business manager for Business networks will
be responsible for the evaluation, introduction,
marketing, and profitability of the CONSONO line
including third party support products.
Your main responsibilities will be; Strategic product direction. Product management of existing
products in terms of revenue and profit. (Phasein,
Phaseout) Successful implementation of product
plans. Identify potential new products suitable for
this market. Provide analytical market information
to position your products in this extremely competitive market. Define and implement market communication activities for your products.
You should come from a marketing background
and have experience with CONSONO products as
well as Ericsson's other product lines. A history in sales would be an advantage.
We can offer you an exciting and diverse working
environment with a good all round international
experience.
Contact Henk van Delden on +966 1 478 5800 ext
564
Ericsson (China) Company Limited, ETC/SR

SENIOR CELL PLANNER
• A senior cell planner is required for the GSM and
TACS system in Sichuan province, China.
Its responsibilities are as following:
1) Assist to give a system proposal for expansion
based on the result of the EET simulation.
2) Assist in tuning and optimation of existing
TACS and GSM network.
3) Assist cell planners in technical discussion with
customers.
4) Provide on the job training for cell planners
(for knowledge transfer)
Requirement: 1)Experience in the application of
EET tool.
2) Experience in micro-cell radio network design.
3) Experience in converting 4/12 t o 3/9 cell pattern is an advantage.
4) Experience in system tuning and optimisation
of a network.
5) Frequent travel and working in China is required.
The project will be completed in 6 months and so
is the term of the contract tt is a great opportunity
in gaining experience working in China and take up
such a challenging task.
Anyone interested, please forward your application
to EHK.EHKSTT Bernard Tarn.
LM Ericsson Ltd., Ireland

SENIOR CELL PLANNERS FOR
CONTRACT IN IRELAND
• The Eircell TACS and GSM networks are planned
t o undergo significant expansion throughout the
country to provide increased capacity and coverage.
To meet the capacity requirements in Dublin, it is very likely that micro cells will be required. LM Ericsson
Ltd. in Ireland requires 2 Senior Cell Planners for
these challenging projects.
It is envisaged that these positions will be 12
month term contracts with a possibility for further
' extensions. Both the TACS and GSM projects are
scheduled to start immediately. The cell planners
shall be based in Dublin.
SENIOR CELL PLANNER - TACS, based in Dublin
Assignment will include:
* Optimisation of existing Dublin Urban network.
(Frequency planning and parameters).
* Network Planning with EET, for large expansion, including micro cell planning
* Involvement in initial pilot micro cell project
* Interaction with the customer and site search
teams.
* Network Tuning and involvement in acceptance
process.
Candidates should have some years of experience
of analogue cell planning preferably with EET.
Experience of micro cellular planning is a definite
advantage.
SENIOR CELL PLANNER - GSM, based in Dublin
Assignment will include:
* Optimisation of existing Dublin Urban
Network. (Frequency planning and parameters).
* Network Planning with EET, for large expansion, including micro cell planning.
* Involvement in initial pilot micro cell project.
* Interaction with the customer and site search
teams.
* Network Tuning and involvement in acceptance
process.

JOBBNYTT
Candidates should have some years of experience
of digital cell planning preferably with EET.
Experience of micro cellular planning is an advantage.
Contact: Tadhg Cotter Tel: +353 1 283 7222.
Interested candidates should forward a brief C.V.
outlining relevant experience to: Margaret Gaffney
Personnel Department LM Ericsson Ltd. Beech Hill
Clonskeagh Dublin 4, Tel: +353 1 283 7222 Fax: +353
1269 3181
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Libya Branch TKX

HUMAN RESOURCES/
ADMINISTRATION MANAGER,
TRIPOLI, LIBYA
• For our expanding business in Libya we need to
recruit a person who will manage and develop the
Human Resources and Administration function in
Libya.
You will develop Human Resources issues including recruitement of staff and support the line organization in training and development of local
staff. You will implement Ericsson personnel policies
and strategies and ensure that these are adhered t o .
You will also be responsible for administration including administration support for expatriates
being on assignment in Libya.
The successful candidate shall have management
experience from a HR/Administration position.
Person's international experience is a strong plus.
You shall have good command of the English language, written as well as spoken.
Contact Magnus Ask, memo ETX.ETXMSAK, tel +46
8 719 7481
Dalian Ericsson Communication Company Ltd

EXPERIENCED IS/IT-PERSON
TO CHINA
• We look for an experienced IS/TT-person to Dalian
in China.
Your job will be to take the responsibility of all
IS/IT- questions in the Northern Region and advise
management on matters regarding operations and
use of Information Systems and Information
Technology.
In your task we also include training of local
Chinese employees, who should be able t o handle
both the HW and SW systems when you leave your
assignment after 12 months.
The main task is to establish and maintain a
LAN-net within Ericsson in Dalian and Shenyang
plus establish a WAN-net t o the rest of the Ericsson
Group in China and to the rest of the world.
To be able to fulfil this position we think you have both practical and theoretical experience in the
field of IS/IT for at least 4 years within Ericsson and
that you have a university degree in information
technology or equivalent.
Contact: Kjell Larsen, Tel +86 411 4681500. Send a
short CV to Ulla-B Jansson, memoid ETCDECUBJA
Ericsson Corporatia AO - ECR, Russia

LOGISTICS MANAGER - MOSCOW, RUSSIA
• For Ericsson s expanding business in Russia, we
need to recruit a Logistics Manager who will be based at our Head office in Moscow.
As Logistics Manager you will report directly to
the President of ECR. The Logisitics function will
support all Business Areas engaged in business in
Russia. You will organize and further develop the logistics function including development of logistics
routines and processes. You shall secure smooth and
efficient fysical distribution of products to Russia.
You will also be responsible for local procurement as
well as training and development of local staff in
the field of logistics. A repair center is also part of
the logistics function.
The person we look for shall have excellent
knowledge of logistics processes and systems as well
as good knowledge of other processes in the order
flow. You shall have previous management experience. International experience is a strong advantage. You shall have good command in English, written as well as spoken.
Contact' Yngve Redling in Moscow, Memo
ECR.ECRYNRE or HF/ETX/H Magnus Ask Tph +46 8
719 7481, Memo ETX.ETXMSAK
KI/ERA/GP

BUSINESS PROJECT MANAGER
/ MARKET SUPPORT
RMOG are providing cellular systems all over the
world basedupon the GSM.NMT and TACS standards.Within LY, Customer Services there is a new
unit responsibel for Mobile Network Provisioning
Services, tnat is Mobile Network "building" services.

• It is a wide area of services including consultancy,
knowhow/ technology transfer t o the operator.and
increasingly. TURN-KEY projects with the total responsibility for building a mobile network. All services will be supported by qualified Information
System tools and a comprehensive methodology
and will be supplied all over the world.
You will be responsibel for Business Project
Management from the first contacts with the customer until the project is finished. You will support
Market/Sales with the service part of the contract
initiate and enable the Provisioning Service Project
as part of the total Customer Implementation
Project.
You should preferably have some years experience
of
working
with
Telecom
Network
Implementation Projects or experience from
Cellplanning, AXE Installation projects or alike.
Experience from a Telecom operator is of great value for the job.
Project Management/Sales support/Consultancy
work experience is also relevant background for this
position.
You must be market/customer oriented and service minded. You speak and write English fluently.
If you are focused and task oriented, interested in
creative work in a new product area now builtlet us
hear from you!
Contact: Robert Mathson, 08-757 01 32, memolD:
ERA.ERAROB. Application to: KI/ERA/LYH Lena
Axhamre-Hellberg 08-4045421
Ericsson Radio Systems AB, Kista
WIDEBAND CELLULAR SYSTEM (WCS)
BRfTR is a new unit started with the aim to provide
system solutions and components for mobile cellular Systems based on ATM and new radio access
technologies.

PRODUCT MANAGEMENT
• At TR/X we are responsible for the WCS products.
We have to make sure that the system components
are generic and are possible t o use in different market applications. We need to understand and foresee future wideband cellular applications, beyond
video conferences and homepage-webbing. We are,
together with the business units, responsible for the
commercial success of the future wideband cellular
systems. We need You that have experience from
AXE-10 and/or mobile telephony along w i t h an
open mind.
Contact: BR/TR/XC Håkan Djuphammar 7570384 or
BR/1 Eva Kållberg 4042381. Please send your application t o : KI/ERA/BR/IH Eva Kållberg
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 with at least one year's experience w i t h
Ericsson with cellular applications.
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tions as part of the system optimisation. Assist the
cellplanning manager in other field activities. A vacancy for a senior cellplanner also exists (CN041)
Contact Rachel Gray ETLRAGY

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 t o
customers, ensuring that all aspects of price, delivery, payments terms are adequately covered.
Attending regular meetings with the customer t o
ensure the smooth running of the business. Build &
manage strong relationships w i t h 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.
Contact Rachel Gray ETLRAGY

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.
Contact Rachel Gray ETLRAGY

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 ETLRAGY
GUILDFORD, UK.

SUPPORT ENGINEER x 2
• The support engineer is primarily responsible for
providing emergency and day t o day support to the
customer, by answering their queries, providing solutions and visiting sites. He/she liaises with other
engineers and specialists and is technically knowledgeable t o support the networks and products. The
support engineer plays an active role in the department by providing support & advice t o trainee engineers and contributing to the development of new
processes and improving existing ones.
CONTACT ETLRAGY (Rachel Gray)
Guildford, England

Contact: Rachel Gray ETLRAGY

SUPPORT ENGINEER - EX811

INSTALLATION ENGINEERING
MANAGER

• Located in Guildford, Surrey, England. We are
looking for a Support Engineer in the Master-TACS
Department.
Responsibilities include:
Proactively report on progress of activities to the
Application System Support Co-ordinator. Develop
close working relationships w i t h engineers in Field/
customer Support Centre's and Nodes. Take responsibility for providing technical support and advice
and expertise on a specific product/or group of products. Undertake the role of team/project leader as
required.
Qualifications/Experience/Knowledge
Minimum HNC/HND in Electrical Engineering,
Telecommunications, Computing or equivalent.
Minimum 5 years relevant experience in the
Telecommunications industry. Minimum of 3 years
AXE10 experience in a maintenance, installation or
support capacity.

• 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 w i t h up to 12 staff.
Contact Rachel Gray ETLRAGY

PROJECT MANAGER X 7
• The role holder will contribute to 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 t o 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
to define total scope of required deliveries and
identify costs, risks & dependencies. QUALIFICATIONS: A t least 3 years' project management experience in a Telecoms environment. Proven understanding of required project processes/models.
Contact Rachel Gray ETLRAGY

CELLPLANNING ENGINEER
• Make radio survey at planned RBS sites as a member of the site survey team, make radio survey report in accordance w i t h Ericsson radio standards.
Support cellplanning activity, make field measurements in accordance with Ericsson radio's instruc-

Contact Gösta Jonsson on +44 1483 305356
Ericsson Australia

MINI-LINK PROJECT
MANAGER, SYDNEY
• In response t o its ever expanding business, V
Customer Business Unit has created a new position
for a Mini-Link Project Manager based in Sydney.
Reporting to the Operations Manager, the
Mini-Link Project Manager will be responsible for
establishing and implementing the Mini-Link product for Vodafone Australia.

This will involve:
Working closely w i t h Vodafone t o ensure customer requirements are maintained. Utilising expertise from Ericsson world-wide in establishing effective

local skills and internal business processes t o run the
project Co-ordinating the design, ordering, delivery, installation and cut-over of the Mini-Link hardware around the country to meet the programme
needs.
In order t o successfully perform this job you will
have: experience in a project role; the ability t o negotiate and liaise w i t h the customer and supplier
units effectively; a relevant tertiary qualification,
such as a Bachelor of Engineering; undertaked training in basic project management and leadership;
knowledge of AXE fundamentals and CME20 fundamentals; word processor, spreadsheet and time plan
software skills.
Excellent communication skills and business presentation are essential. Interstate travel will be required.
Contact person: Nick Haddad, memoid EPANHA For
a job description, contact Sarah Nankervis memoid
EPASHN
Ericsson Radio Systems; Kista

AREA MANAGERS - SPECIAL
APPLICATIONS WORLD-WIDE
• Around the world, wireless and PCS markets are
growing rapidly. D-AMPV AMPS mobile systems t o day serve nearly 60% of the worlds subscribers. CMS
8800 is the worlds most sold system, all standards
considered.
D-AMPS/AMPS offers new solutions and alternatives t o conventional wire-based telephony networks and business telephony systems. To establish
and develop new markets for new applications we
are now building a unit within the Sales and
Marketing organisation called Special Applications.
The unit will have world-wide sales and marketing
responsibility for new applications such as fixed cellular, down banded cellular and office wireless applications based on the American standard.
We are now looking for Area Managers, who see
the challenge and the advantage in working w i t h
sales and marketing of new applications on target
markets world-wide. You will work with the latest
products in an extremely expanding business. The
unit is recently established so you will have substantial influence on the build-up of the unit with several opportunities for your personal development
Your task is t o be responsible for sales and marketing
of
special
applications
based on
D-AMPS/AMPS. Initially the primary focus will be applications for fixed or mixed cellular networks in
Latin America and Asia. The job involves frequent
visits to our customers and local companies. You will
be involved from the very early marketing activities
and through the whole sales process. You will work
across other marketing and regional sales functions,
which will require an excellent ability t o co-operate.
You have an M.Sc. degree and some years working
experience in international sales and marketing of
systems. Knowledge and experience from the telecommunications field and Ericsson are definitely a
plus. Your English needs to be excellent. Knowledge
of Spanish, Portuguese or other languages would
be an advantage.
Contact: Urban Gillström, phone +46 8 404 6910,
memoid: ERA.ERAURGI. Please send your application to: Ericsson Radio Systems AB, AH Mariana
Olsson, 164 80 Stockholm
Ericsson Australia

AMPS MOBILE
SUPPORT ENGINEER
• The Australian FSC supporting Telstra Mobile
Networks requires the services of 1 experienced support engineer. Telstra Mobilenet has a customer base of 2.9 million subscribers which makes them equal t o the largest cellular operator in the world. The
network currently consists of 22 GSM sites and 51
AMPS sites.
We require an experienced support engineer t o
'" provide ongoing support for the AMPS network.
'
Responsibilities: • Trouble report analysis/solution development • AS/CN-A testing and support
.Development of local market corrections. • Delivery
of software correction packages.» Liasion with customer regarding support and project issues.
Qualifications: • Bachelor of Engineering or
Computer science or equivalent experience. • Must
be fluent w i t h PLEXC and ASA210C • Must be competent w i t h AXE10 trouble shooting techniques.
.AMPS Mobile experience essential.
There is also an opportunity for the successful applicant t o become familiar w i t h GSM technology.
Contact
Tony
Cooper
(EPA.EPAAYC)
+61393014524.. Please forward all applications t o
Memoid (EPACMM) Connie Malligeorgos.
Ericsson Ltd, Technical Sales and Product Support
Department within the Network Solutions
Business U n i t UK

TECHNICAL SUPPORT
• Duties: Provision of technical support to 12 account activities and implementation activities asso-
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ciated w i t h 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 suitable 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 t o 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/ZP, UK.
Memo ETLETLKEFE, Tel. 01444 256 150.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

REGIONAL STORE ADVISORY
FOR INDIA
• Ericsson Telephone Corporation India AB (India
Branch) requires expatriate Store Advisor for the
Northern, Eastern, Western & Southern part of the
country (Regions). One advisory for each region.
Ericsson plan t o set up 2-4 project stores in each region. Contract period 6-12 months.
JOB DESCRIPTION
1. To participate and advise when setting up projects stores in the assigned region.
2. To advise when purchasing store equipments
and fixtures.
3. To train the Local Store Supervisor and Storekeepers in modern store management
4. To train the store personnel in the use of PC for
store related information.
5. To follow up logistics instructions and routines
with the store personnel.
PROFILE
1. Experience in supervisory position in a central
store.
2. Knowledge of the English language, speaking
& writing.

3. Knowledge of Ericsson store equipment management and routines.
4. Knowledge of Ericsson products.
5. Experience from work in foreign countries desirable.
6. Experience in the use of PC for store information.
Contact: Mr. Ronny Malmqvist Phone +91 11 6969
182-4 Fax +91 11 6969185 Memo ID: EFI.EFIROMA
Ericsson Radio System AB, Kista

ROUTINES MANAGER
TO BEIJING, CHINA
• We need urgently a Routines Manager in the
STAR project with location in Beijing, Peoples
Republic of China. The assignment period is approximately 6 months with start as soon as possible. The
objective of the STAR project is t o implement the
routines for marketing (sales) and supply of
Customer Services in China.
Your main tasks will be
* t o perform a prestudy of the current situation
at ETC (Ericsson China Company Ltd), regarding
supply of Customer Services (except HW services)
and reporting of fire codes
* to suggest set up and assure that the working
routines are in accordance with the policies, strategies and plans for the Customer Services at ETC and
RMOG/ETX.
* to implement the new working routines by informing and training the affected personel.
Your major interfaces in order to carry out these
assignments are the Support Organisations in China
and Sweden, the Marketing and Sales Departments
in the four Regions within ETC, the Joint-Ventures in
China, ERA/LD (Market Operations China, Hong
Kong and Macao), ERA/LY (Customer Services
RMOG) and ETX.
We assume you have a university degree or equal,
general knowledge of Telecommunication, experience of processes, routines and reporting within
Ericsson, a large contact net within Ericsson (preferable LY, LD and ETC) and very good english skills.
Furthermore, you should be objective oriented, have a commercial attitude and high accomplishment
skills; follow through committed actions. Since the
assignment is very much focused on communications between people, a high social ability and high
teamworking skills are very important

marknadsplatsen

The STAR project team can offer you a very challenging and creative task in a fast growing and interesting market with the chance of working with
Customer Services - a new and exciting area within
Ericsson.
Contact Sören Ahlstedt, KI/ERA/LY/RC, Manager
System Support Customer Services RMOG, +46 8
7570963, +46 70 5921454 (mobile), ERA.ERASA
Karin Meurk, BJ/ETORG, Manager Customer
Services TACS & GSM at ETC, +86 10 463 2288
(ext.10473), +86 10 90886676 (mobile), ERA.ERAKAM
E
Please send your application to KI/ERA/LY/RC Sören
Ahlstedt fax +46 8 4045200 KI/ERA/LYH Charlotta
Steen (Human Resources), phone +46 8 4042807fax
+46 8 4042807, ERA.ERACHAS

Tack!
Mitt hjärtliga tack till alia for den
trevliga uppvaktningen med bl a
blommor och presenter i samband
med min avtalspensionering.
Karl-Erik Åkerlind
Mitt varma tack till chefer och
arbetskamrater för uppvaktningen i
samband med min 50-årsdag.
Leif Smedberg, EBC
Ett varmt tack till alla som uppvaktade mig på min 50-årsdag.
Ove Dy sell, ETX
Ett stort tack till Er alla för uppvaktningen i samband med vår avtalspensionering.
Bargro, Gunnel, Hans, Sven-Erik
ETX/X/FM

köp • sälj • hyr • byt »ge bort
gratis för anställa i Ericsson

Sand in din annons på memo till LME.LMEPRG. Senast tva veckor före önskat införande!
Marknadsplatsen publiceras, om det finns tillräckligt med annonser, i varje nummer av
Kontakten. Annonsering är öppen för Dig som är anställd t Ericsson och kostar ingenting.
BOSTÄDER SÄUES:

BYTE:

Naturnära stor 4:a i Viby, Sollentuna
Modern arkitektritad lägenhet o m 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 eller bud.
För info och visn. ring kvällstid: 08-754 83 32,
dagtid 08-757 35 42 eller skicka ett memo till:
ERA.ERAACR.

Stockholm-Visby under 1-2 semestervkr.
Vi är ett ungt par som önskar byt-låna lägenhet med någon 1 eller 2 veckor i juli, ett billigt
semesteralternativ. Finnes: 3 r o k i Stockholm,
Årsta (ca 3 k m från Södermalm). Önskas: 2-4 r
o k i Visby eller nära Visby (max 2-3 km ifrån).
Tel arb. 08-719 5179, hem 08-910553.
M e m o : ETXS.ETXPFR.

BRF-radhus i Täby (Skarpäng)
5 rok 135 kvm med fristående isolerat förråd
och garage. Högt och ljust läge i SV. Mycket
barnvänligt område. Hyra 6.500. Stabil förening. Prisidé: 340.000.
M e m o : ETX.ETXSKAG. Tel ar 08-719 4390,
hem 08-756 5563.
Skogsfastighet i Y-län, 210 ha
2 bostadshus, varav det ena renoverat i slutet
av 80-talet, fulltmodernt. Stor ladugård. 9.000
kbm skog med awerkningsmöjligheter för delvis finansiering av köpet. Vissa skogsvårdsåtgärder återstår. Möjligheter till framtida
elkraftsproduktion. Eget registrerat jaktområde på 450 ha med en tilldelning av 2 vuxna
djur och fri katvavskjutning. Fynd. Pris: 1,6
mkr. M e m o : etx.etxrhel. Tel 719 5594.
HSB 2:a 76 k v m . Tullinge
Tvättmaskin, torkskåp, ny spis och häll, ny
frys, egen uteplats, mycket fint skick, nära
pendeltåget. Pris 165.000 kr.
Telefon kvällstid 08-778 4561

Finnes: Kungsholmen, Fridhemsplan. 1 :a på
40 kvm i funkis-stil, 4 tr. 2.200 kr/mån.
Mycket bra kommunikationer.
Önskas: 55-80 kvm, 2-3:a innanför tullarnaSvar till memo: ETXT.ETXMTSO eller tel 08650 83 70 efter 19.00
Finnes: 2:a 56 kvm, ljus, välplanerad i centrala Sundbyberg. Nära till 2 T-banor/pendeltåg
och bussar.
Önskas: 1 :a el. mindre 2:a i centrala
Sundbyberg, närförort, innerstan. Ej nedre
botten.
Tel 08-28 03 59 efter kl 20.00.

UTHYRES:
Lägenheter i Sydvästra Algarve
Nära portugals bästa stränder, lugnt läge, bra
priser. Kontakta: ERA.ERACRA för ytterligare
information.
Sälen-Tandådalen/Hundfjället
Centralt och vackert läge, 700 m till liftarna
(33 st) i Tandådalen/Hundfjället, nya fräscha
stugor med 4/6/8 bäddar, alla bekvämligheter.
Rök- och djurfritt: 08-719 32 27 (a), 08-704
9050 (b); memo: LME.LMERISE.

Gammal bergsmansgård i Bergslagen
för familjens bondgårdssemester. Moderna tvisamma lägenheter i gammal stil, barnvänligt
med smådjur, riding och vävning för hela
familjen.egen badstrand, fiske, kanoter och
båt, mm. Nära golfbanor, stenletning, bäroch svampmarker. Veckovis. Ring 0587-33
0044, Viola el. Bengt för info och bokning.

ÖNSKAS HYRA:
H u s / v i l l a / r a d h u s i Sollentuna
från 15/6 -96 tills vidare eller begränsad tid.
Önskar hyra 150-250 kvm, 5-6 sovrum. Alla
svar beaktas. Kontakta: 08-404 4 4 99. Memo:
RSA.RSAKARL

SÄUES:
L M Ericsson jubileumsplakett 1876-1976
utformad av Astri Bergman-Taube i 100 g 18
k Guld. Etui medföljer. Högstbjudande.
Tel efter 18: Sköldberg 08-765 70 70.
HT-bät "Sol v ig g 18" 1980.
Evinrude 70 hk 1983, nytt kapell 1993.
Båtkärra, presenning, fendrar, kompass,
brandsläckare, diverse linor, ankare, m m .
Båten finns i Hargshamn ca 13 mil från
Stockholms city. Pris 38.000 kr.
För visning och information vänligen ring Olle.
Dagtid 08-719 7740. Kvällar o helger 08-689
9830/0171-201 35. Memo ETX.ETXLRAD.
KÖPES:
Jag köper överblivet byggmaterial:
isolering, virke, papp, plast, etc samt altandörr
med karm. Helst söder o m stan.
Tfn 719 48 69. Memo: EIN.EINBAEM.

Ericsson Telecom AB i Mölndal söker medarbetare till utvecklingen av

Framtidens Telecom Management System
Ericssons 85 000 anställda är verksamma i mer än 100 länder. Deras samlade kompetens inom växelteknik, radio och
nätuppbyggnad gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation. Network Management Application Center
är inom Ericsson Telecom ansvarigt för utveckling av driftstödssystem inom telekommunikationsområdet.
Verksamheten täcker in hela området från mobiltelefoni, intelligenta nät till bredbandsnät.

Enheten för Broadband Networks utvecklar
driftstödssystem för framtidens
bredbandsnät. Systemet skall stödja
skapandet ocb aktivering av
framtidens teletjänster samt
övervakning av tjänster ocb nät.

Systemingenjörer
Vi söker systemingenjörer som
skall definiera lösningar som uppfyller våra kunders driftsbehov.
Detta innebär att arbeta med hela
produktlivscykeln, från produktdefinition, systemutredningar, utvecklingsprojekt till uppföljning
hos kund. Dessutom kommer du
att hålla presentationer och delta
i offertarbete.
Vi söker dig som är högskoleutbildad med några års erfarenhet
av mjukvaruutveckling i UNIX
och/eller PC/Windows miljö.
Ref NB 1

Enheten för Service Management utvecklar system för skapande och drift av framtidens
teletjänster inom området intelligenta nätverk. Detta inkluderar bl a avancerade system for
virtuella privata nät och personligt telefonnummer.
Vi söker dig som har högskoleutbildning med data/telekominriktning eller har motsvarande
kunskaper. Vi värdesätter erfarenhet av mjukvaruutveckling inom
datakom/telekom.

Systemintegratorer
Som systemintegratör kommer
du att arbeta med dimensionering och konstruktion av kompletta applikationssystem utgående från våra applikationsprogram som består av inköpta
mjuk- och hårdvaror. I arbetet
ingår även att följa marknadsutvecklingen, föreslå, testa och in-

Enheten Mobile Networks utvecklar driftstödssystem inom
mobiltelefoniområdet. Systemet
vi arbetar med understödjer
konfiguration
ocb drift av
mobiltelefoniväxlar
ocb basstationer.

Konstruktörer

Vi söker konstruktörer som ska
delta i design, implementation
och funktionstest av driftstödslösningar inom mobiltelefoniområdet. Arbetet medför kund-

Enheten Operations Development ansvarar för vidareutveckling av processer ocb metoder for utveckling av driftstödssystem inom telekommunikation.

Process-/metodutvecklare

Vill du vara med och vidareutveckla processer och metoder för
utveckling av driftstödssytem

Konstruktörer
Som konstruktör kommer du att
delta i design, implementation och
funktionstest av driftstödslösningar
för framtidens distribuerade system
inom datakom/telekom.
Vi söker dig som är högskoleutbildad alternativt erfaren gymnasieingenjör och som har erfarenhet
av mjukvaruutveckling inom datakom/telekomområdet. Erfarenhet
av konstruktion i UNIX ellet PC/
Windows miljö är meriterande.
Ref NB 2
Kontaktpersoner:
Sven Lidemyr, 031-67 38 93
Lars Tenfält, 031-67 19 74
Urban Kalles t ig. 031-67 67 01
Håkan Cervell, 031-67 23 97
Johan Josefsson, 031-67 37 06

Systemintegratorer
Eftersom vi mer och mer bygger
upp våra managementlösningar
genom integration av inköpta och

föra ny mjuk- och hårdvara i våra
produkter.
Kontaktperson:
Gunnar Blom, 031-67 22 20
RefNS 1

Systemverifierare
Arbetet som systemverifierare
innebär att definiera och genomföra systemtest av kompletta telekomapplikationer. Dessutom
ingår framtagning av testprogram, testanläggningar och anpassning av dessa för nya applikationer.
Kontaktperson:
Gunnar Blom, 031-67 22 20
RefNS 2

Konstruktörer
Som konstruktör har du totalansvaret för en konstruktion, vilket
bl a innebät strukturering och
specifikation, val av externa
mjukvarukomponenter, implementation och vetifiering. C+ +

kontakter, stöd till användare,
demoverksamhet m m. De programspråk som används idag är
C++ och Sybase SQL, operativsystemet är UNIX.
Vi söker dig som är högskoleutbildad eller motsvarande. Erfarenhet av utveckling inom datakom/telekomområdet är meriterande.
Kontaktperson:
Elvi Evertsson, 031-67 23 95
RefNM 1

inom telekom är detta jobbet för
dig. Du kommer att arbeta i ett
lag där vi alla tar ett ansvar för
helheten och har egna ansvarsområden.
Vi söker dig som har erfarenhet av systemarbete, programmering och/eller test av programvara. Erfarenhet av objektorienterad analys och design,
UNIX och C/C++ är en fördel.
Då arbetet innebär kontakter
.

. .

•

egenutvecklade komponenter är
detta ett nyckelområde.
Vi söker ett antal systemintegratorer som har god samarbetsförmåga och som sätter lösningarna i centrum. Vi tror att du är
högskoleutbildad eller erfaren
gymnasieingenjör. Du bör ha god
kunskap och erfarenhet av UNIX
och/eller NT.
Kontaktpersoner:
Lars Tenfält, 031-67 19 74
Anders Ewerstrand, 031-67 38 90
Ref NB 3

System- och funktionsverifierare
Du kommer att arbeta med systemverifiering, industrialisering samt
planering och genomförande av
testaktiviteter för våra produktet.
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller är erfaren gymnasieingenjör. Erfarenhet av verifiering och installation av komplexa

och relationsdatabas (Sybase) på
UNIX är det vanligaste implementationssättet men vi ser en
tendens till en ökad andel av konstruktionen i PC-miljö, samt användning av rapid development
tools som t ex Visual basic.
Kontaktpersoner:
Jan Lenander, 031-67 37 08
Eva Cullman, 031-67 34 03
RefNS 3

Projektledare
Vi behöver en projektledare som
kan leda utvecklingsprojekt från
utredningsfasen fram till färdig
produkt inom området Service
Management.
Vi söker dig som har några års
erfarenhet av projektledning med
helhetsansvar för programvaruutvecklingsprojekt eller för större delprojekt. Kännedom om telekombranschen är meriterande.
Har du, förutom data/telekom,
även studerat ekonomi på hög-

Funktionsverifierare
Vi behöver dig som vill arbeta
med funktionsverifiering/test av
våra mjukvaruapplikationer. I arbetet ingår att kontinuerligt förbättra vår testprocess, metoder och
verktyg och att delta i kravhanteringen.
Lämplig bakgrund är utbildning inriktad mot datorteknik och
några års erfarenhet av testning/
utveckling av mjukvaruapplikationer. Det är viktigt att du har
goda kunskaper i engelska.

med användare vid Ericssons Design Centra måste du ha goda
kunskaper i engelska.
Kontaktpersoner:
Christer Nilsson, 031-67 21 43
Per-Andersjörgner, 031-67 66 19
Personalfrågor:
Susanne Samuelsson,
031-67 25 31
Benita Nilsson,
031-67 60 17

RefNO

Personalfrågor:
Susanne Samuelsson,
031-67 25 31
Benita Nilsson,
031-67 60 17
Fackliga kontaktpersoner:
CF Klas Nordström,
031-67 12 73
SIF Stig-Olof Olofsson,
031-67 29 04
Välkommen med din skriftliga
ansökan, märkt med referens, senast 1996-04-15. Söker du flera
tjänster, skriv en ansökan för varje
tjänst.

system baserade på UNLX och/eller PC/Windows är meriterande.
Kontaktpersoner:
Anders Ewerstrand, 031-67 3890
Johan Josefsson, 031-67 37 06
Ref NB 4

Projektledare
Som projektledare har du ett
helhetsansvar från utredningsfasen fram till dess att produkten levererats till kund.
Vi söker dig som har några års
erfarenhet av ledning av utvecklingsprojekt, helst programvaruutveckling. Kännedom om telekombranschen, gärna från ett
operatörsperspektiv, är meriterande. Vi söker dig som har högskoleutbildning med data/telekominriktning, gärna kompletterad med ekonomi.
Kontaktperson:
Lars Mollberg, 031-67 10 94
Ref NB 5

Ericsson Telecom AB
Personalavdelningen
Box 333
431 24 Mölndal

ERICSSON

$

Personalfrågor:
Susanne Samuelsson,
031-67 25 31
Benita Nilsson,
031-67 60 17
Fackliga kontaktpersoner:
CF Klas Nordström,
031-67 12 73
SIF Stig-Olof Olofsson,
031-67 29 04
Välkommen med din skriftliga
ansökan, märkt med referens, senast 1996-04-15. Söker du flera
tjänster, skriv en ansökan för varje
tjänst.

skolenivå är det meriterande.
Kontaktperson:
Bruno Olsson, 031-67 16 64
RefNS 4

Systemledare
Vi söker systemledare som skall
analysera och dimensionera komplexa system för telekomtillämpningar, inklusive specifikation av
systemkrav såsom prestanda och
kapacitet för det totala systemet.
Kontaktperson:
BoHagengren, 031-67 37 79
RefNS 5

Produktledare

Ericsson Telecom AB
Personalavdelningen
Box 333
431 24 Mölndal

Som produktledare kommer du att
arbeta med produktledning, utveckling av marknadsförings- och
säljdokument, samt offertarbete.
Kontaktperson:
Andreas Holmdahl,
tfn 031-67 10 29
RefNS 6

ERICSSON

Kontaktperson:
Ingvar Björck, 0521-27 24 16
RefNM 2

$

Välkommen med din skriftliga
ansökan, märkt med referens, senast 1996-04-15. Söker du flera
tjänster, skriv en ansökan för varje
tjänst.

Personalfrågor:
Susanne Samuelsson,
031-67 25 31
Benita Nilsson,
031-67 60 17
Fackliga kontaktpersoner:
CF Klas Nordström,
031-67 12 73
SIF Stig-Olof Olofsson,
031-67 29 04

Ericsson Telecom AB
Personalavdelningen
Box 333
431 24 Mölndal

ERICSSON

Fackliga kontaktpersoner:
CF Klas Nordström,
031-67 12 73
SIF Stig-Olof Olofsson,
031-67 29 04
Välkommen med din skriftliga
ansökan, märkt med referens, senast 1996-04-15. Söker du flera
tjänster, skriv en ansökan för varje
tjänst.
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