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Mer än bara en
lokaluthyrare
Ericsson förfogar över 2,7 miljoner kvadratmeter runt om i våriden. I Sverige finns vi på 1,5 miljon kvadratmeter. Det är
Ericsson Fastigheter som förvaltar dessa. Dessa enorma ytor
gör företaget till ett av Sveriges
största fastighetsbolag.

SIDAN 15

Positiva resultat
för Edacs
Edacs från Ericsson är ett av
världens mest avancerade digitala radiosystem. Nu har svenska
armén testat systemet under en
tid, bland annat under den
stora försvarsövningen Syd'96,
med ett mycket positivt resultat.

SIDAN 9

Outsourcing
- vad är det?
På alia håll i koncernen talas det
om outsourcing. Ericsson säljer
ut allt fler enheter som ligger
utanför kärnverksamheten. Det
handlar om att koncentrera sig
på det som ger störst mervärde
för kunden. Man kan inte vara
bäst på allt. Det år essensen av
outsourcing.
Azizah Ismail Sr rektor pa telekom-utbildningscenter Ericsson Academy, Malaysia i Kuala Lumpur. Nu driver hon en utökning av akademin för att samla all utbildning inom telefon! i Malaysia under ett tak.
Foto: LEIF HANSSON

SIDORNA 6-7
r

Azizah bäst i klassen!
Ericsson Academy, Malaysia i Kuala Lumpur är ett telekom-utbildningscenter för hela Asien. Rektor och drivande bakom akademin är Azizah
Ismail. En kvinna som vet hur hon vill ha det. Hon har en spikrak karriär
bakom sig som ingenjör och utbildare.
- J a g vet vad jag vill, har alltid gjort det, och jag brukar nå fram till mina
mål, säger Azizah Ismail.
SIDORNA 16-17

Gem
emensam PR

Allt fler Ericssonbolag samarbetar med kunden när det gäller
marknadsföring mot konsumenten. För några år sedan inledde
Ericsson i Australien denna typ
av marknadsföring. Nyligen träffades representanter från 16
länder i Rom och utbytte erfarenheter inom detta område.

SIDAN 14

MED TIDNINGEN jobbnytt: 12 sidor nya j o b b koncernen r u n t

Sokes: Pingviner med
flygförmåga!
Competence D e v e l o p m e n t
Centre i Marievik bygger upp
Product Development (ETX/TK/Z)
för att stödja RX kompetensutveckling
inom telekommunikationsområdet.
Vi utvecklar både traditionella,
lärarledda kurser och produkter
baserade på alternativa inlärningsmetoder, till exempel distansundervisning och individanpassad
utbildning med hjälp av multimedia
och Internet. Här finns stora
möjligheter till personlig utveckling i
ett stimulerande jobb som ger
helhetssyn och ett brett kontaktnät.
För att kunna möta våra kunders
krav på kostnadseffektiv utveckling av
högklassiga inlärningsprodukter,
behöver vi nu fler medarbetare!

Projektledare. Vi behöver dig för
att leda våra utvecklingsprojekt för
morgondagens inlärningsprodukter
för AXE, allmän telekom och
nätplanering.
Produktutvecklare. Vi behöver dig
för att skapa morgondagens
inlärningsprodukter för AXE, allmän
telekom och nätplanering.
Metodutvecklare. Du skapar
framtidens utvecklingsmetodik, verktyg och pedagogik för inlärningsprodukter och vidareutvecklar lärare.
Intresserad? Kontakta:
Peter Saers, (850) 99254 (metod)
MicaelNarup, (850)98601
Monika Mattsson, (850) 90761
Ansökan skickas till:
MV/E1X/IK/Z Eeva Lintunen
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LME/R
Corporate Core Unit IM/IT
LME/R is taking the lead in the areas ofinformation Management, Information Technology, and Information Systems at Corporate level
across the Ericsson organization. This implies converting defined Corporate requirements into policies, guidelines and directives, which
are developed in close cooperation with representatives from the Business Areas, MLCs and LCs.
In addition to the task of guiding the Ericsson organization in the right direction within the area ofIM/IT, the unit has now been assigned the task of realizing the plans and visions from the IT ESP '96 — which will be an exciting and interesting challenge!
In order to meet these requirements, we must now further strengthen our competence within the following areas;

Competence Development

Local and Global Services

Technical solutions are not enough to enable changes. As the Ericsson organization is now exploring
and implementing new IT technologies, competence development projects must be established in
parallel to the technically oriented development
projects.
Your task will be to identify the areas where competence development is required in order to achieve the changes that are requested. In this process
you will be working close to the technical development projects, User Groups, BA and MLC representatives and hence your communication skill will
be an essential asset. In your capacity as Project
Manager you will assume the responsibility for
project budgets, goals and dead-lines.
We are looking for a person with experience from
competence and organizational development in
combination with knowledge of the Ericsson global operation. Additional qualifications that would
beregardedas a merit are presentation and negotiation skills as well as project management experiences.

The scope is to define and establish an effective
and secure Ericsson-wide rr-infrastructure ranging
from desktop client to global directories. This
includes desktop standard client server, LAN/WAN
architecture, PC-UNIX integration, conference systems, domain structure, Ericsson-wide directories,
support and Global helpdesk.
We are looking for persons that have a good appreciation of business needs within this area as well
as a good communicative ability. You also have a
solid IT background and experience managing projects.

For further information please contact:
Roland Wester, tel: +46 8 681 35 17, Memo:
LME.LMERWES

For further information please contact:
Rabbe Wrede, Global Services, tel: +46 8 719 68
64, Memo: LME.LMERAWE
Tommy Strömbäck, Local Services, tel: +46 8 719
69 26, Memo: LME.LMETYSB
Tommy Pollak, both areas, tel: +46 8 719 68 32,
Memo: LME.LMEPOLL

Marketing and Business
Applications
The area involves marketing, sales and business
applications. The mission is to strengthen the FT

Please send your application to:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, TV/LME/R Anne-Cathrine Krantz, 126 25 Stockholm, SWEDEN, Memo: LME.LMEACEK

support in this area. Traditionally, much time has
been spent on IT support for post-sales activities,
this effort will be to focus on activities prior to
point of sales.
As LME/R'srepresentative,you will both lead and
coordinate activities related to the area as well as
sharing best practice. This involves working closely with marketing, sales and business people as
well as IT suppliers and IT professionals. The marketing, sales and business people will view you as
a natural speaking-partner to discuss how IT can
support their needs.
In your capacity as Product Manager you will be
responsible for budget, goals, marketing communication, and deadlines for your product portfolio.
We are looking for a person with
experience from marketing and sales
combined with a broad and solid IT
competence. You are a business-oriented person with good communicative
and social skills.
For further information please contact:
Mats Lindbäck, tel: +46 8 719 68 57,
Memo: LME.LMELTND
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Internet och www har i dag etablerat sig som en gigantisk marknadsplats, där varor och tjänster byter ägare som aldrig förr. Det
är fascinerande och storslaget, men samtidigt en aning skrämmande. Hur sätter vi gränser? Hur mycket information klarar vi
av? Hur kan jag sovra? Hur kan jag hindra att viktig information
hamnar i fel händer?

i***'

Hur sätter vi gränser
för Internet?
öretag och myndigheterförsökerlösa detta med
Intranet. Ett internt Internet med information
och tjänster som kan hällas inom de "brandmurar" man själva bestämmer. Detta är ett
utmärkt sätt att göra information tillgänglig för varje anställd som har en
Web-läsare. På Ericsson är arbetet redan i full gäng. Netscape med sin
mail-funktion skall finnas tillgänglig
för alla. Företaget har lagt upp hemsidorförde olika bolagen och affärsområdena med länkar till sådant som
kan vara av intresse. Både intern och extern information.
När det gäller den externa informationen har man
skrivit och håller på att skriva avtal med leverantörer
både vad gäller nyhetsinformation, affärs/marknadsinformation och patentinformation. De flesta leverantörer har i dag produkter som är direkt Interne tanpassade. Det går dä utmärkt att lägga dessa i ett
Intranet. Finns ett avtal som gäller hela företaget kan alla
anställda gä in och söka fram sin information utan att man
upplever att man betalarförden.
Dessa menystyrda, ofta mycket användarvänliga system,
fungerar bra när det gäller breda sökningar.
Du får färsk information inom stora intresseområden.
Problemet är dock att det är lätt att drunkna i all information.
Det kanske är så att jag föredrar ett fåtal, men verkligen relevanta och träffsäkra referenser. Då får jag antingen börja använda de sökmaskiner som erbjuds, eller söka direkt i de databaser
Ericsson tecknat avtal med. Detta tar tid och tid är pengar. Behöver
man informationen snabbt, en eftermiddag , när beläggningen på
Internet är som störst, gäller det att ha starka nerver och stort tålamod.

Konsulter för kundens önskemål
Ett alternativ är att anlita informationskonsulter som utifrån en analys av kundens önskemål och behov väljer relevant information frän
ett stort antal kommersiella databaser och informationscentraler.
Informationen söks direkt, eller ges som resultat av en stående bevakning i någon extern databas.
Idag är det viktigare än någonsin att få rätt information till rätt
pris.
Den information kunden vill ha finns ofta någonstans, men det
kan vara svårt att veta var. De kommersiella databasvärdarna har oftast ett mycket förfinat sökspråk. Information söks fram med hjälp
av ett otal kombinationer av koder, thesaurusbundna termer och fria
sökord. Detta kräver kunskap om de olika värdarnas särarter och
specialiteter. Det är en sak att sökaframpatentinformation, en helt
annan att ta fram relevant företags- och marknadsinformation.
Sammantaget ger det dock en god överblick av ettföretagsaktivitet.
Många databasvärdar presenterar i dag marknadsrapporter från t ex
Frost & Sullivan, The Economist Intelligence Unit, Ovum Ltd m m.
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Illustration: GORAN ARVIDSSON

Nu behöver man inte längre köpa dessa dyra rapporter, utan det går
bra att utifrån en innehållsförteckning beställa exakt de avsnitt man är
intresserad av. Materialet levereras sedan elektroniskt till kundens
mailbox. Deflestaleverantörer har hemsidor pä WWW, men många
säljer inte sin information här beroende på bristande säkerhet i näten.
Man får då i stället använda de kommersiella nätverkenföratt nå denna information, som i regel håller en mycket hög kvalitet.

Rätt information till rätt pris
Med de kravföretagetidag har på relevant information till konkurrenskraftigt pris, gäller det mer än någonsin att använda tillgängliga
resurser pä rätt sätt Ett oftafruktlöstletande på Internet blir i längden dyrt På Ericsson Competence Centre i Marievik, ETX/TK,
finns informationskonsulter som på ett kostnadseffektivt sätt utnyttjar det bästa ur de kommersiella databaserna. Du får ett samlat
sökresultat med information och analysfrännyhetsdatabaser, marknadsdatabaser, patentdatabaser mm. Ring ECN 85093620 eller
skicka memo ETXT.ETXINFO. WWW-adress: http^/freja.ericsson.se/infosearch/.

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

COLUMBIA
ELEKTRONIK AB

LARS-JOHAN LÖNN
MV/ETX/TK/ZN

Box 5
618 21 Kolmården
SWEDEN
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Erieye blivande succé

Radar för civilt bruk
Det speciella med Erieye är att
den är mindre och lättare än andra spaningsradar med samma
prestanda. I stället för en roterande antenn, som är det vanligaste för denna typ av radar, används en antenn som är elektriskt
styrd. Antennen är nio meter
lång och monteras som en avlång
box ovanpå flygplanet. Eftersom
det av detta blir ett mindre och
lättare system kan den också installeras i mindre flygplan, vilket
drastiskt sänker de totala kostnaderna. Svenska försvaret har köpt
sex radarsystem och har valt att
montera dem ovanpå flygplanet
Saab 340 B.

(3ZZ

DAMPS till
Brasilien
• Ericsson digitala trådlösa
kommunikationssystem,
D-AMPS, har tagits i kommersiell drift i Brasilien. Det är
Brasiliens första system av
denna typ. Operatören Sercomtel är beställaren. Nätet
kommer att erbjuda tjänster
åt drygt 24 000 användare i
Londrina med omgivningar.
Ericssons nät kommer att
vara helt digitalt enligt standarden IS-136/TDMA och erbjuda hög kapacitet till det
kommunalt ägda operatören
Sercomtel som är Londrinaregionens enda operatör för
trådlös kommunikation.

Den flygburna spaningsradarn Erieye kan bli en framgång på exportmarknaden
för Ericsson Microwave
Systems. Förhandlingar om
att sälja radaranläggningar
för att bland annat skydda
och övervaka Brasiliens
regnskogar pågår och systemet har i flera sammanhang väckt stort intresse
hos utländska kunder.
På MTLINF-mässan i Enköping
den 11-13 juni, där nordisk elektronikindustri och de nordiska
försvarsmakterna samlas, genomfördes en pressvisning med
något annorlunda upplägg för
såväl svensk som utländsk press.
Visningen skedde i två avsnitt, ett
i Arboga och ett i Enköping. På
FFV i Arboga fanns ett flygplan
med Erieye monterad ovanpå
och där visades alltså hela anläggningen, såväl stillastående på
marken som flygande i luften.
Vid andra delen av visningen hade pressuppbådet transporterat
sig till mässan på garnisonen i
Enköping, där Ericsson Microwave Systems i sin monter kopplat upp en datalänk till en autentisk operatörsarbetsplats. I arbetsstationens monter visades i
direktsändning den radarbild
operatören samtidigt såg under
sin flygtur.

notiser

Utbyggnad
i Finland

Den flygburna radarn Erieye är så lätt att den kan monteras ovanpå ett vanligt flygplan, här
Saab 340, den modell som Förvarets Materielverk valt till de sex radaranläggningar man köpt från
Ericsson Microwave Systems.
Foto: J. LINDAHL

Erieye går att använda för civilt bruk, till exempel vid övervakning av gränsområden eller
vidsträckta naturskyddade områden, exempelvis regnskog och
spaning mot flygburen knarksmuggling, samtidigt som den
uppfyller krav på en militär spaningsradar. Det är detta som gör
att Ericsson Microwave Systems
hoppas på att kunna exportera
till såväl försvars- som övriga
myndigheter i andra länder.
- Eftersom vi upplever att vi
har några års försprång före våra
konkurrenter med denna nya typ
av övervakningsradar, satsar vi
hårt på exportmaknadsföring.
Kombinationen av höga prestanda och betydligt lägre kostnader
än alternativa tekniska lösningar
har gjort att vi noterat ett starkt
intresse från flera länder.
Långsiktigt arbete
Erieye är ett bra exmepel på vad
långsiktigt och tålmodigt utvecklingsarbete kan frambringa och

vilket långsiktigt åtagande även
leverantörsförhållandet till en
enda kund innebär. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka
att samverkan med och lyhördhet inför kundens krav är ett viktigt led i utvecklingsarbetet kring
avancerade produkter.
Förstudierna för att ta fram
denna typ av radar startade för
13 år sedan, i samarbete mellan
Ericsson och Försvarets Materielverk 1989 bestämde sig
Försvarets Materielverk för att
man ville ha denna radarpro-

dukt, med Flygvapnet som slutkund.
Första leveransen till Försvarets Materielverk skedde i
mars i år, men utvecklingsarbetet
för Ericsson Microwave Systems
upphör inte i och med leveransen. Nu arbetar man med att tillföra funktioner som sjömålsföljning, sammankoppling av radio
och sensor och fler Al-funktioner (artificiell intelligens). Samtliga sex radaranläggningar skall
vara levererade före år 2000.
BRITT-MARIE WIHDÉN

120 utställare deltog
• MIUNF äger rum på garnisonen i Enköping var tredje år och höfts
för tredje gången 11-13 juni 1996.120 utställare deltog, både representanter för de nordiska försvarsmakterna och för nordisk
elektronikindustri, mestadels med inriktning på försvarsprodukter.
Mässans syfte ar att utgöra en marknads- och mötesplats och arrangeras av Försvarsmakten, Råddningsvarket, Försvarets
Forskningsanstalt, Försvarels Materielverk och överstyrelsen för
Civil Beredskap.

• Ericsson har tecknat ett
utökningskontrakt med
Telecom Finland. Det gäller
en utbyggnad av ett DCS
1800-nät och en utbyggnad
av det befintliga GSM-nätet.
Avtalet är värt 730 miljoner
kronor och Ericsson ska leverera produkter och tjänster
för mobiltelenäten och överföringsutrustning med
MiniLink.

Komplett GSMnät till Indien
• Den indiska mobilteleoperatören Birla Communications har köpt ett komplett
GSM-nåt från Ericsson. Birla
Communication är ett samriskbolag mellan AT&T
Wireless och det indiska företaget A.V. Birla Group. Nätet
kommer att täcka två av
Indiens mest attraktiva så
kallade telecom circles:
Maharashtra och Gujarat.
Ordern är värd 524 miljoner
kronor.
Ericsson ska leverera ett
körklart nät; alltså både
utrustningen och själva
installationen. Under hösten
räknar Birla Communication
med att nätet ska vara i drift.

RENAISSANCE of Document Management

TEXCEL INFORMATION MANAGER
taking advantage of native SGML
Texcel's ledande produkt - Texcel Information
Manager - förenar det senaste inom databas,
arbetsflöde och dokumenthanteringsteknologier.
Vår expertis är ett reultat av mångårig erfarenhet
av ett nära samarbete med krävande kunder
med komplexa informationshanteringsfrågor som
Ericsson.
Texcel Information Manager stöder gemensamt
författande. Versionshantering liksom granskning

och kommentarer görs på informationsobjektnivå
likaså intelligent sökning med SOL eller med
fördefinierade frågor. Baserat på informationsobjekt ur olika dokument genereras nya dokument
för skilda ändamål. Allt arbete följer enkelt ändrade arbetsflöden med en dynamisk göra-lista för
varje roll eller person.
Vi representerar också ArborText Inc.'s ADEPT
Editor, Publisher och DocArch.

För information och demonstration
Texcel Svenska AB
Storsåtragränd 12
127 3 9 Skärholmen
Tel + 4 6 8 7 0 8 8 0 15
Fax + 4 6 8 7 0 8 8 0 14
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Visa din så ska du
få se min..
Att utföra benchmarking har blivit ett
etablerat uttryck inom den svenska
affärsjargongen. På engelska betyder
benchmark norm eller fixpunkt. Den
som utvecklat den jämförelsemetod
som inom affärslivet kommit att kallas benchmarking. Dr. Robert Camp,
besökte nyligen Ericsson berättade
om metodens historia och dagens
möjligheter.
Det skämtas ibland om benchmarking, även i
Kontakten, och ordet klassas ibland som innehållslös affärsjargong, så kallad corporate
bullshit. Detta är kanske inte helt grundlöst
men rätt använd är det en metod som kan ge
resultat för många företag. Förutsatt att det
lämnar jargongen och omsätts i verkligheten
vill säga.
Metoden har sitt ursprung i det
amerikanska kopieringsföretaget
Rank Xerox där Robert Camp var
anställd. Marknadsandelarna hade
sjunkit drastiskt från 80 till 18 procent, och Rank Xerox var pressade
att mycket snabbt göra något åt bolagets position.
Robert Camp utsågs att leda ett
jämförelseprojekt för att se hur
Rank Xerox kunde lära från andra
företag i skilda branscher. Benchmarking var med detta fött. Två böcker och
15 år senare är metoden etablerad och Robert
Camp reser jorden runt i sin mission att få
andra företag att utnyttja metoden.
- Man ska inte bara kopiera. Det handlar
om att jämföra och sedan utveckla idén ytterligare i sitt eget företag, säger Robert Camp.
För att kunna göra meningsfyllda jämförelser bör verksamheten delas upp i olika processer som lättare låter sig jämföras med företag i

Ericsson
säljer Selga
• Svenska Elgrossist AB,
Selga, ska säljas till det franska företaget Compagnie de
Distribution de Materiel Electrique S. A. som är ett företag
inom Rexel-gruppen. Selga
ägs idag till två tredjedelar av
Ericsson och till en tredjedel
av ABB. Försäljningen år överenskommen och kommer att
genomföras om inte Konkurrensverket
har
något
emot planerna. Selga år Sveriges näst största grossist inom elektronik och har sitt huvudkontor i Älvsjö, utanför
Stockholm. Företaget har 460
anställda och omsätter ungefår 1,4 miljarder kronor. Både
Ericsson och ABB kommer
även i fortsättningen att leverera till Selga. Ericsson lösgör i
och med affären ungefår 310
miljoner kronor.

Utökningsorder i Kina
Benchmarking är att jämföra och sedan utnyttja reultatet till något positivt.
Man måste inse vad man har gemensamt och vad som skiljer.
Mannen, myten, konceptet. Detta är Dr. Robert Camp som har myntat uttrycket, och är grundaren till metoden, benchmarking. Något som alla talar om och
en del faktiskt genomfor. Dr. Camp besökte nyligen Ericsson och delade med
sig av sina erfarenheter.
Foto: PATRIK LINDEN

markingprojekt med ett företag som tillverkar campingutrustning. Det företaget var
känt för sina produktgarantier. Pengarna tillbaka om du inte är nöjd var en devis som förknippades med tillverkaren. Rank Xerox utvecklade konceptet och erbjöd en servicegaranti eftersom kopiatorkunder är mer intresserade av att utrustningen ska fungera än att
man ska få pengarna tillbaka.
På liknande sätt har jämförelser gjorts av

Benchmarking - innehållslös
jargong eller en effektiv metod?
andra branscher. Det gäller att hitta den som
ärvärldsledande på det som man vill förbättra.
Det behöver alltså inte alls vara ett konkurrerande företag.
Rank Xerox gjorde till exempel ett bench-

nwimr

ett flygbolag som tittade på hur ett hotell i
världsklass skötte sin cateringverksamhet
för att höja kvaliteten på sin egen cateringservice. Ett annat flygbolag har gjort benchmarking med motorsportens formel 1-depå-

Årets bästa
på att förbättra
En förkortning av ledtiden mellan order och betalning i Ericssons brittiska bolag var det bidrag som
vann tävlingen Bästa Förbättringsprojekt inom
Ericsson 1996, som avgjordes i början av juni.
På bilden ser vi de stolta representanterna frän förbättringsprojektet. Från vänster Mike Meadows som
heller i diplomet och i mitten Robert Födor som tar
emot priset från Ericssons tekniska direktör Håkan
Jansson.
Under två dagar presenterades sju olika förbättringsprojekt från olika Ericssonbolag runtom i världen.
Dessa sju var nominerade bland 41 olika bidrag som
skickats in till tävlingen. Juryn hade ett tufft jobb
men enades till slut om vinnaren. I samband med tävlingen diskuterades även hur kvalitetsarbetet ska utvecklas i framtiden.
Kontakten kommer i höst att återkomma med grundligare reportage om några av de olika förbittringsprojekten. Foto ANDERS ANJOU

er för att korta tiden mellan landning och
innan man kan lyfta igen med nya passagerare. Ett australiensiskt gruvbolag studerade
Disney World för att lära sig om underhåll
av hydralmaskiner vilket är något som
Disney utvecklat till en konstart med alla sina rörliga figurer.
Listan kan göras lång och påfallande ofta är
det vitt skilda branscher som kan tjäna på att
jämföra olika delprocesser i sin verksamhet,
Ericsson har använt sig av benchmarking
sedan länge och ett 40-tal större projekt har
genomförts. Bland annat har ett internt
benchmarkingprojekt genomförts för att förbättra kvalitetsarbetet inom koncernen.
Lödprocessen vid Visbyfabriken har också radikalt förbättrats med hjälp av benchmarking.
Ericsson är med i flera internationella samarbetsorgan för benchmarking för att på så
sätt hitta och erbjuda lämpliga jämförelseobjekt.
PATRIK UNDÉN

• Ericsson har tecknat ett
kontrakt med Jiangsu Postoch teleförvaltning för en
utökning av det analoga
mobiltelenåtet (TACS) i
Jiansuprovinsen i östra Kina.
Kontraktet uppgår till ett
värde av drygt 420 miljoner
kronor (51 miljoner US-dollar). Ericsson år en av de
största leverantörerna av
teleutrustning till Jiangsuprovinsen och har verkat i
området sedan åtta år. Telemyndigheten i provinsen har
installerat Ericsson-teknik i
såväl det fasta som i det analoga och digitala mobiltelenåtet.

Stororder
från Panama
• Ericsson har tecknat ett
avtal med BSC Panama för ett
digitalt AMPS TDMA mobiltelesystem. Det blir landets första mobiltelesystem. Den första ordern är vård 82 miljoner
kronor och det totala ordervärdet är beräknat till bortåt
200 miljoner kronor. I juni
1996 inleds den första fasen
som kommer att täcka
Panama City. I september år
systemet planerat att även
täcka Colon och motorvägen
som förbinder dessa städer. I
och med denna order har
ytterligare ett land anslutits
till D-AMPS-standarden.
Ericsson har funnits i Panama
sedan 1940 och har cirka 40
procent av marknaden för
fast telefoni.

Ericsson på CD
• En ny version av Ericsson
Interactive Presentation
(april -96) har nu kommit.
Det år en multimedial presentation att användas på
bla mässor. Den innehåller
produkter från koncernens
alla områden. Mer information finns hos Rolf Carlsson,
08/40442 73.
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Nyckeln till f erritfabriken i Östersund överlämnas symboliskt av platschefen Bertil Nilsson till Mr. Tamura Sr. Från den 3 juni har japanska Tamura övertagit fabriken i Östersund från Ericsson Business Communications och transformatortillverkningen i.
Karlskrona. Tamura Corporations är världsledande inom transformatortillverkning.
Foto: FREDRIK HERRLANDER

Johan Brundell är ansvarig för det outsourcingprojekt ino m Ericsson Telecom,
som ska pröva möjligheten att out sou rca en rad verksamheter.
Foto: ANDERS ANJOU

Ericsson satsar på kärnverksamheten - att tillhandahålla kommunikationslösningar- och runt om i koncernen funderas det på vad som
ligger utanför detta och kan läggas
ut på externa företag, eller outsourca som det populärt kallas.
Men, vad betyder egentligen ordet,
och vad innebär det i praktiken.
Outsourcing är engelska och betyder att
lägga ut verksamhet, som tidigare skötts
internt, till externa företag och sedan köpa
tillbaka produkterna eller tjänsterna från
det externa företaget.
Outsourcing har skett i olika grad inom
de olika affärsområdena. Vissa har kommit
längre än andra. Men, alla går igenom sina
verksamheter för att se vad som lämpar sig
för outsourcing.
- Fördelarna med outsourcing är att på
sikt får vi konkurrenskraftigare komponentkvalitet, ökad teknisk flexibilitet och
en mer snabbibtad organisation. Dessutom binder vi inte så mycket kapital, förklarar Johan Brundel], ansvarig för outsourcingprojektet inom Ericsson Telecom.

Billigare produktion
Görs det internt har vi bara oss själva som
kund medan hos en leverantör är Ericsson
en kund bland flera och stordriftsfördelarna kan utnyttjas bättre. Det ger i längden
bättre och billigare produkter. Ericsson
kan helt enkelt inte vara bäst på allt. Det
handlar om att hitta var konkurrensfördelarna ligger och koncentrera sig på dessa.
Inom Publik Telekommunikation har
man skapat ett projekt kring de produk-

tionsverksamheter som ska outsourcas.
Men det tar tid och mycket förhandlingar
för att hitta rätt köpare.

Pröva möjligheter
- Ericsson säljer inte ut till vilket pris som
helst. Vi ska pröva möjligheten till outsourcing. Det ska vara ömsesidigt fördelaktigt både industriellt och kommersiellt.
Eftersom vi blir mer beroende av leverantören så vill vi att det ska vara någon som
satsar seriöst, säger Johan B rundeli.
Han jämför med en bilfabrik. Ingen begär att en bilfabrik ska göra allt själv.
Självklart köper man till exempel däck
från en underleverantör och kanske elsystem från någon annan. Samma tanke kan
appliceras på Ericsson, menar Johan
Brundell. Det är helhetslösningen som är
målet. Inte att Ericsson själv tillverkar alla
ingående detaljer.
- J a g vill bestämt hävda att många företag kunnat göra det här med mindre hänsynstagande än vad Ericsson gör. För vår
del handlar det om att sälja ut, inte att lägga ner. Vi kan inte heller sälja en verksamhet utan att personalen följer med. Ericsson vill helst bygga upp ett partnersamarbete med den som tar över verksamheten
så vi är noga med till vem vi säljer, säger
Johan Brundell.
Han medger att det också finns nackdelar med outsourcing. Bland annat kan
Ericsson bli mer sårbart i och med ökat
beroende av olika leverantörer.

Kan gälla allt
Outsourcing kan gälla det mesta från att
ett vaktbolag tar över receptionen eller att
en resebyrå tar över resetjänsten inom oli-

ka bolag till att hela produktionsenheter
säljs ut.
Till dags dato har till exempel relätillverkningen på huvudfabriken vid Telefonplan sålts till japanska Anritsu och transformatortillverkning i Karlskrona och
Östersund som outsourcats till likaledes

till deras fördel, men vi förde diskussioner
med flera olika företag innan vi bestämde
oss, säger Ronny Nilsson som är produktionsdirektör för Företagskommunikation
och N ä t
Även affärsområdet Radiokommunikation berörs av outsourcing fast där sker det

ill

Genom att koncentrera
oss på det vi kan blir vi
mer konkurrenskraftiga"
japanska Tamura. Den senare affären berörde även affärsområdet Företagskommunikation och N ä t
- Dessa verksamheter är sådana som
förr eller senare skulle riskera att avvecklas
inom Ericsson i alla fell. Nu kommer de
att drivas av företag som satsar i Sverige
och har detta som sin kärnverksamhet,
säger Johan Brundell. Det som inte är
Ericssons kärnverksamhet är alltid någon
annans. Eftersom vår verksamhet berör
många andra har vi satt ihop en styrgrupp
med folk från de andra affärsområdena för
att samordna vår outsourcing.

Ingen enkel process
Att sälja ut en enhet är ingen enkel process. Den kan också vara tidskrävande om
man vill nå ett bra resultat.
- Försäljningen av transformatortillverkningen har tagit lång tid, men nu har
vi kommit till en bra lösning. Tamura har
varit leverantör sedan två år vilket talade

delvis på ett annat sätt.
- Vi inom radio outsourcar medan vi
växer. Det gör att det är mer verksamheter
och inte så många personer som berörs. I
vissa fall kanske man inte ens kan tala om
outsourcing, eftersom mycket verksamhet
har lagts ut direkt utan att vi först haft den
själva, säger Michael Mattisson, ansvarig
för försörjningsstrategier för Radio Systems produktion.
- På grund av den enorma tillväxten inom Radio har vi omöjligen kunnat ta hand
om allt själva. Det sätter oss i en mycket
bra position om marknaden vänder, eftersom vi då inte har byggt fest oss i en klumpig organisation, säger Michael Mattisson.
Han vill dock peka på att när man koncentrerar sig på kärnverksamhet ska man
samtidigt vara uppmärksam på att vad som
är kärnverksamhet sakta förändras. Det är
en ständigt pågående process.
Affärsområdet Mikrovågssystem har
också funderingar på outsourcing.

Ericsson ska koncentrera sig på
kärnverksamheten. Det gäller a t t
koncentrera sina satsningar och managementresurser t i l l det Ericsson
är bäst på och som ger bäst
mervärde f ö r kunden.

En lyckad outsourcing. Ericssons produktområde
transformatorer har nu sålts till japanska
Tamura. De nöjda chefsförhandlarna Takeshi
Edamura, VD för Tamura Corporation, och Ronny
Nilsson, chef för produktionsenheten inom
Ericsson Business Networks, bekräftar affären
med ett handslag. Detta är ett av de senaste exemplen på outsourcing inom koncernen.
Foto: THORD ANDERSSON

Foto: PICA PRESSFOTO

- Vi har ännu inte tagit steget fullt ut
men vi ser över vad som kan vara aktuellt. Som det minsta affärsområdet har
vi inte behov av att gå i främsta ledet säger Håkan Rusch, ekonomidirektör för
Mikrovågssystem.
- Fackklubbar och medarbetare är
mycket engagerade i frågan och vill gärna vara med och diskutera. Det är inte
alltid som berörd personal tycker att
outsourcing är rätt väg att gå. Det är ett
svårt ställningstagande för berörda individer att värdera ett företagsekonomiskt
riktigt beslut som samtidigt innebär att
man skall lämna Ericsson, ett företag
som i många betraktar som en del av sitt
liv, säger Håkan Rusch.
Inom Komponenter har det länge varit praxis att lägga ut till exempel kapsling av mikroelektronik på företag i
Asien.
- Det krävs stora volymer för att kunna investera i lämpliga maskiner. Dessutom är de ledande på kapsling i Fjärran
östern så det finns ingen anledning för
oss att hålla på med det här i Sverige,
säger Hans Andersson, ansvarig för
legoarbeten inom mikroelektronik på
Komponenter.
För att tala om ren outsourcing måste
den verksamhet som man väljer att lägga ut tidigare gjorts internt. Att bara använda sig av underleverantörer är inte
outsourcing i strikt mening. Även om
det kan göras med samma argument.

Nytt namn.
Ny logo.
Utökad verksamhet.

Vi hette tidigare
MultiMedia AB
och har sedan
1988 gjort drygt
I SO interaktiva
program åt
svenska företag.

Presentationer
Utbildningsprogram
CD-ROM
Internet hemsidor

Ahead Multimedia AB
Box 24135
104 SI Stockholm
Tel 08-671 09 00
Fax 08-662 64 67
http://www.multimedia.se

Yi är det enda produktionsbolag
du behöver inom multimedia.
AHEAD
multimedia
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Ericsson
bjuder på
musik
ricsson är huvudsponsor for konsertprogrammet
Musik på Slottet under en treårsperiod. 1995 var första året, och många Ericsson-anställda tog då chansen
att lyssna på god musik på någon eller några av de mer
än 30 konserterna. Under
Vill du köpa biljetter?
sommaren 1996
arrangeras 28 konserter med kän• Ericsson har totalt 1 000 subventioda och okända musiker från hela
nerade biljetter. Normalpriset är från
världen, och även i år inbjuds
160 kr. Nu säljs de för 70 kr per styck
Ericssons anställda att köpa biljettill Ericssons anställda. Du får köpa
ter till rabatterat pris.
max 5 biljetter per konsert. VI11 D u h a
Konsertserien Musik på Slottet
biljetter gäller det att vara "först till
har arrangerats av Stockholms
kvarn".
Ensemblen sedan 1970. Målsätt• Beställ Dina biljetter snarast geningen har sedan starten varit att
nom att sända ett memo titt
ge musikintresserade tillgång till
LME.LMEUUD Ange Ditt namn.
konsertarrangemang av mycket
adress, telefonnummer samt det anhög, internationell klass i Stocktal biljetter Du beställer. Observera
holm. I årets konsertprogram
att denna anmälan är bindande.
återfinns bland andra Svend
• Betala Dina biljetter genom att sätAsmussen Quartet, vokalensemta in beloppet på
blen The Real Group, pianisterna
Telefonaktiebolaget LM Ericssons
Peter och Patrik Jablonski, tenopostgirokonto 82 54 08-8. Ange tydren Gösta Winbergh och slagligt att betalningen avser Musik på
verksensemblen
Kroumata.
Slottet.
Många av konserterna leds av
H Heta konsertprogrammet finns preMats Liljefors, konstnärlig ledare
senterat i Nytt under rubrik 9 MUSIK.
för Musik på Slottet och dirigent
för Stockholms Ensemblen.

Musik på
rj
Slottet 1996
Ti 18 j u n i : Rikssalen 19.30,
Håkan Hardenberger, trumpet,
Mats Liljefors, dirigent, Gävle
Symfoniorkester

I b 1 1 : juli Slottskyrkan 19.30*,
Talekvartetten, Per Lundberg
piano
Sö 14 j u l i : Slottskyrkan 18.00**,
Doris Soffel, mezzosopran, Lisa
Larsson, sopran, Mats Liljefors,
dirigent, Stockholms Ensemblen
Pergolesi: Sta bat Mäter. I samarbete med Royal Baltic Festivals

On 3 j u l i : Slottskyrkan 19.30,
Bengt-Åke Lundin, piano,
Uppsala Kammarsolister,
Brahms: Pianokvintett f-moll.
Norman: Sextett i a-moll
Må 8 j u l i : Kari XV-sa len 19.30*,
Sören Hermansson, horn, Erika
Goodman, harpa
Ti 9 j u l i : Slottskyrkan 19.30*,
Lyceum Strings, Pietru Andriesei,
dirigent, Lisa Öberg, violin
J. S. Bach: Violinkonsert i a-moll
mm
On 10 j u l i : Rikssalen 19.30*,
Paula Hoffman, mezzosopran.

Karl-Magnus Fredriksson, baryton, Mats Liljefors, dirigent
Stockholms Ensemblen

Må 15 j u l i : Rikssalen 19.30 **,
Doris Soffel, mezzosopran, Lisa
Larsson, sopran, Mats Liljefors,
dirigent, Stockholms Ensemblen
Pergolesi: Stabat Mäter
On 17 j u l i : Karl XV-sa len 19.30*,
Duo Scatto Gitarrduo
Ti 23, o n 24 j u l i : Rikssalen
19.30**,
Svend Asmussen Quartet

Sö 28 j u l i : Berwaldhallen 19.30,
Sir Colin Davis, dirigent,
European Union Youth
Orchestra, Strauss: Don Juan,
Sibelius: Symfoni nr. 2

To 15 aug: Rikssalen 19.30 ****,
Peter Jablonski, piano, Patrik
Jablonski, piano

On 31 j u l i : Slottskyrkan 1930*.
Ensemble Villancico, spansk vokalmusik från renässansen

Må 19 aug: Rikssalen 1930**,
Barbara Frittoli, sopran, Roberto
Servile, baryton, Mats Liljefors,
dirigent St. Petersburgs
Eremitageorkester

Ti 6, o n 7, t o 8, aug: Rikssalen
1930 ***, The Real Group

On 21 aug: Slottskyrkan 19.30*,
Janos Solyom, piano

Må 12 aug: Rikssalen 19.30*,
Asako Urushihara, violin,
Niklas Eklund, trumpet, Filippo
Zigante, dirigent. St. Petersburgs
Eremitageorkester,
Beethoven: Vioiinkonsert, m m

I b 22 aug: Slottskyrkan 19.30*.
Tobias Ringborg, violin, Anders
Kilström, piano

Ti 13 aug: Antikmuseum
19.30*, Jakob Lindberg, luta
On 14 aug: Rikssalen 1930****,
Peter Jablonski, piano, Mats
Liljefors, dirigent. St.
Petersburgs Eremitageorkester

Må 26 a u g : Rikssalen
19.30****,
Gösta Winbergh, tenor, Helena
Döse, sopran, Mats Liljefors,
dirigent. St. Petersburgs
Eremitageorkester Wagner
On 28 aug: Rikssalen 19.30****,
Gösta Winbergh, tenor, Helena
Döse, sopran. St. Petersburgs

Var med i utvecklingen!

Eremitageorkester, Mats
Liljefors, dirigent Wagner
I b 29 aug: Rikssalen 19.30*,
Kroumata, Sören Hermansson,
horn
Ti 3 sep: Rikssalen 1930*,
Anna Norberg, flöjt Krister St.
Hill, baryton, Mats Liljefors,
dirigent, Stockholms Ensemblen,
Mozart, Bizet m m
I b 5 sep: Rikssalen 19.30*,
Alexander Guindin, piano,
Alina Korshunova, piano,
Igor Fjodorov, klarinett
Polina Peskina, f löjt.Denis
Matsuev, piano. Boris Andrianov,
cello, Grigory Konson, violin.
Unga ryska stjårnsolister: New
Names
Ericssonpris; 70 kr för samtligar
Ordinarie b i l j e t t p r i s e r
*=160kr. **=180kr. ***=200kr.
****=220kr.

Advanced

sommarkurser i affärsengelska för Ericssonanstdllda
Tal 08-700 62 33
Fax 08-700 62 01
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Ett väl fungaranda sambandssystem är viktigt vid stora försvarsövningar. Efter deltagandet i Syd '96 fick Ericssons digitala radiosystem Edacs mycket bra betyg.

Edacs i högsta beredskap
Med utmärkt beröm godkänd skulle nog vara det betyg Ericssons
digitala radiosystem Edacs får efter
några månaders test på 116 i Halmstad. Även de som använde systemet vid den stora försvarsövningen
Syd '96 nu i maj är mycket positiva.
Systemet har aldrig tidigare använts av svensk militär.
Edacs anses vara ett av världens
mest avancerade radiosystem - i
USA använder armén systemet.
Även den amerikanska marinen har
Edacs, bland annat på sina hangarfartyg.

Svensk militär
testar Ericssons
1 radiosystem

- På 116 har vi en garnisonsradio som inte
graderats upp på länge och för att klara
kommunikationerna har vi skaffat mobiltelefoner, berättar major Kjell Rydehed,
som är IT-ansvarig på Hallands regemente. Mobiltelefonerna kan inte ersätta ett
kommunikationssystem, som har möjlighet att kommunicera med flera samtidigt.
Att använda mobiltelefoner blir också dyrt

med tanke på samtalskostnaderna. Därför
var vi mycket glada då vi fick möjlighet att
testa Edacs-systemet. Under den tid som
Edacs användes sjönk också våra telefonkostnader.
Bakgrunden till detta militära test av
Edacs är att Tore Pihl, VD för KR Service
i Halmstad, som är en stor återförsäljare
av produkter för mobil kommunikation
från bl a Ericsson, kände till regementets
behov av ett modernt radiosystem. Han
föreslog Ericsson Mobile Communications att för test låna ut det Edacs-system som användes i Göteborg vid VM i
friidrott förra sommaren. För testet lånadesfrekvenserav Post- och Telestyrelsen.

Löjtnant Peter Leo hade stor nytta av
Edacs-systemet vid den stora försvarövningen Syd '96 nyligen.

- För oss är det svenska försvaret en intressant och ny målgrupp. I USA använder
bl a armén Edacs och en militär version av
systemet, Xtreme, har nyligen presenterats på den militära mässan Milinf '96 i
Enköping, berättar Jan Gustafsson, som
arbetar med marknadsföring av privata
mobila radiosystem/Edacs.
På 116 i Halmstad har man använt Edacs
under drygt tre månader och vid den stora
försvarsövningen, Syd '96, i maj i Skåne,
användes systemet vid de tio momentövningarna. Vissa av dessa övningar gick
ut på att samordna militären med den civila delen av totaltförsvaret och instanser
som räddningstjänst och polis.
- Det är ett enklare Edacs-system som
116 testat och som användes vid Syd '96,
berättar Jan Gustafsson. Det består av en
site med fyra basstationer och 130 bärbara
radioterminaler. Systemet går att bygga på
med en mängd applikationer som t ex data, telefoni, digitalt tal och krypto.
- På 116 har vi mycket bra erfarenheter

En ny målgrupp

j
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Fr v Tore Pihl, Kjell Rydehed och Jan Gustafsson använder radioterminalen till Edacs.

av Edacs och efter att ha sett hur systemet
används här i de olika momentövningarna
kvarstår uppfattningen att det är ett system som är mycket lämpligt för militären,
säger Kjell Rydehed.

Stor nytta under övningen
Peter Leo, löjtnant vid Hallands regemen-

Detta är Edacs
• Edacs ar ett digitalt trunkat system,
vilket betyder att radiosystemet automatiskt hanterar samtal. Det tilldelar
första lediga kanal vilket innebår att
kanalerna utnyttjas mycket effektivt. I
Edacs går det också att prioritera vissa
samtal vilket garanterar att nätet aldrig
år blockerat för t ex larm. viktiga användargrupper år bl a polis och räddningstjänst. I Sverige använder bl a
Forsmarks kärnkraftsverk Edacs. Systemat utvecklas och tillverkas vid Ericsson
Inc., Ericsson Private Radio Systems i
Lynchburg, USA.

te och förbandsinstruktör, har haft stor
nytta av Edacs-systmet under de fyra dagar den stora övningen pågått
- För en så här stor övning behövs ett
bra fungerande sambandssystem och det
har Edacs gett oss, säger han. Utan det hade vi inte kunnat genomföra övningen på
samma sätt Nu har övningsledningen
kunnat befinna sig var som helst i området
och vi har haft kontakt och kunnat kommunicera utan att bli avlyssnade. Femton
olika grupper har använt systemet samtidigt det hade inte varit möjligt utan
Edacs.
Han tillägger också att den bärbara terminalen är län, bara ett halvt kilo mot den
gamla militärradion på tolv kilo.
- Edacs liknar mycket det system som vi
skulle vilja ha. Det visar både testtiden
hemma på 116 och den goda hjälp vi haft
av systemet här i Malmö under försvarsövningen. Det finns bara en nackdel och det
är att försökstiden nu är slut och vi ska
lämna tillbaka systemet skrattar Kjell
Rydehed.
GUNILLA TAMM
Foto: LARS ASTRÖM
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LINJÄR REGULATOR
I SOT-KAPSEL: 55mV VID 50mA UT
54% LÄGRE DROPOUT-SPANNING!'

• 100mA utgångsström (max)
• Låg arbetsström på 80uA - även vid dropout
•Arbetsström på 68uA utan belastning
• Shutdown-ström på max 50 nA!
• Intern P-FET-swltch på 1,1Q
• Skydd mot felvänt batteri
• Lågt utgångsbrus på 350 uVRMS
• Termiskt överbelastningsskydd

O 10 20 30 40 50 60 70 30 90 100
LOAD CURRENT (mA)

• Inställbara eller lasta utsignaier
3,15V i T-version
2,84V i S-version

'

i

II

De finjåra regulatorerna MAX8863/4 i 5-bens
SOT-23 är idealiska för:
Trådlösa telefoner
Mobiltelefoner
Fickappa rater
Aö bärbar utrustnin8

• Automatisk urladdning (endast M AX8864)
• Pris från 75 cent**

•

i

——————
Jämför den låga dropout-spännlngen på 55mV i MAX8863.'4
vid 50mA med 120mV i Nationals LP2980.

8-BENS DUBBLA LINJÄRA REGULATORER
MED ENDAST 55mV DROPOUT VID 50mA UT
• tOO mA utgångsström (max)
MAX8865/6T

• Låg arbetsström på 145pA- även vid dropout
• Arbetsström på 105uA utan belastning
• Shutdown-ström på <0,1nA!
B

• Intem P-FET-switch på 1,1Q
• Skydd mot felvänt batteri
• Lågt utgångsbrus på 350uVRMS

0UT1
IN
6ND
0UT2

O

MAX8863/4
SET1
SHDN1
SHDN2
SET2

MAX8865/6 finns som
8-bens uMAX-kapsel hälften så stor som en
8-bens SOIC.

SHDN

C

6ND QZ

SET
X

OUT

Om endast en utsignal
behövs kan du beställa
MAX8863/4 i 5-bens
SOT23-kapsel.

• Termiskt överbelastningsskydd
• Inställbara eller fasta utsignaier
3,15V i T-version
2,84V i S-version
2,80V i R-version

Perfekt för trådlösa telefoner, mobiltelefoner,
fickapparater, alla Bärbara utrustningar,
notebook-datorer.

• Automatisk urladdning* (endast MAX8866)
* MAX8866 innehåller en automatisk urladdning som drar ned utgången B l noB vid shutdown.
MAX8865 har inte denna funktion.

GRA TIS! Design Guide för strömförsörjning - inom 24 timmar!
Innehåller datablad och kort för gratisprover
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Elektronik AB
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Tel. 08- 795 96 50, Fax 08-795 78 83
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1994 blev Sverige världsbäst på parlamentarisk kvinnorepresentation - av rikdsdagens ledamöter är hela 42,4 procent kvinnor. En ganska naturlig siffra med tanke på hur vår befolkning är
sammansatt. Men inom näringslivet är bilden dock en annan. Där är vi långt ifrån världsbäst
när det gäller mer jämn könsfördelning.

Jämställdhet
den kreativa
olikheten
v personerna i börsbolagens ledningar
är bara 3 procent
kvinnor och av börsens drygt 200 bolag har bara ett enda en kvinnlig VD.
Även på den offentliga sidan ser det på
sina håll ganska dystert u t Många kommuner och delar av statsförvaltningen har
fått stark kritik för att dåligt leva upp till
sina jämställdhetsmål.
En jämn könsfördelning är som alla ju
redan vet, och som belyses av ovannämnda
exempel från börsbolagen, alls inte någon
självklarhet.
Varför går det då så långsamt att få en
mer jämn fördelning av kvinnor och män i
alla typer av jobb och på alla nivåer i arbetslivet?
Normer, värderingar och vedertagna
mönster i samhället, fostran och allt individen lärt av tidigare erfarenheter formar
oss människor i en ständigt pågående process. Processen är olika för kvinnor och
män och leder där-

Gränsöverskridande mellan könen är en
trög process och kräver aktiva åtgärder för
an åstadkomma förändring.
Jämställdhetsplanen ska vara ett konkret
handlingsprogram som ger en översikt
över planerade aktiviteter. Förutom åtgärder ska även ett antal mätbara mål ingå i
planen. Sådana mål kan exempelvis vara
en årlig procentuell ökning av antalet
kvinnor inom en viss yrkeskategori eller
ett procentmål när det gäller löneutjämningen.

Jämställdhetsgrupp
I Ericssons företagskultur spelar jämställdhetsfrågorna självklart en central
roll. Gemensamma värderingar i jämställdhetsfrågor kan vi alla dra nytta av och
inställningen till jarnställdhetsfrågor måste präglas av insikten om att de verkligen
tillför något väsentligt.
På Ericsson Business Networks AB arbetar en partsammansatt jämställdhetsgrupp med att försöka omsätta företagets
årliga jämställdhetsplan i praktiska termer.

"En stat som inte utbildar och
' ^ S t « r t utvecklar kvinnorna är som en
därför också arbetsuppgifmänniska som bara använter och yrken. Detta hävdar
lar olika egenskaper

åtminstone forskaren Hanna
Westberg i en doktorsavhandling vid Arbetslivsinstitutet.
Westbergs studier visar också att
arbetsledama ofta har en nyckelroll
för att upprätthålla könsmärkningen i arbetslivet. Utåt ser de positivt på jämställdhet mellan kvinnor och män, men detta
motsvarar inte alltid deras verkliga uppfattning.

En plan för jämställdhet
Sedan 1980 har Sverige en jämställdhetslag som syftar till att främja kvinnors och
mäns lika rätt i arbetslivet och den förespråkar också en jämnare könsfördelning
på arbetsplatserna.
Jämställdhetslagen har två huvuddelar: Den ena handlar om aktiva insatser
för att uppnå jämställdhet på arbetsplatsen. Den andra förbjuder diskriminering
av enskilda på grund av kön. Därför ska alla företag med fler än tio anställda årligen
upprätta en jämställdhetsplan som ska innehålla förslag till årgärder. Resultaten ska
sedan redovisas i nästkommande års plan.
Enligt lagen är företagen också skyldiga
att särskilt kartlägga eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsplatsen.

Hpf O It 2) 511*111 A II'
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(428-3471.Kr)
Gruppen leds av Susanne Pettersson på
Human Resources vid enheten för företagskommunikation. De övriga medlemmar i gruppen har sin geografiska hemvist
i Nacka, Sundbyberg och Karlskrona och
representerar såväl arbetsgivaren som
fackklubbarna.
Jämställdhetsplanens huvudsyfte är att
rekrytera och vidareutveckla personal så
att hög kompetens finns inom företaget
enligt principen om lika möjlighetföralla
anställda.
Bland de mål och aktiviteter gruppen
arbetar med kan nämnas kartläggning av
löneskillnader, den eventuella förekomsten av sexuella trakasserier, åtgärder som
syftar till att göra arbetsförhållandena
lämpliga för både kvinnor och män och
hur man kan göra det lättare för den anställde att förena arbete och föräldraskap.
I det sistnämnda fallet spelar möjligheten
all distansarbete en viktig roll.
Redan förra året påbörjades också ett
projekt för distansarbete, där man bland
annat såg över försäkringsfrågor, datasä-

kerhet vid uppkoppling mot det lokala
nätverket etc. En annan tidigare genomförd aktivitet har gällt kvinnligt ledarskap
som bland annat syftade till att identifiera
kvinnliga ledarskapsämnen samt genomförandet av ett mentorskapsprogram.

Attraktiv arbetsplats
I dagens samhälle där konkurrensen om
kvalificerad arbetskraft blivit allt hårdare
kommer företagets jämställdhetsprofil,
liksom miljöprofil, att spela en allt viktigare roll nar det gäller att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft.
En jämställd arbetsplats blir i framtiden
en attraktiv arbetsplats och breddar därmed rekryteringsunderlaget och chefsförsörjningen.
Enligt Företagsbarometem, som är en årlig enkät som går ut till 5 000 ekonomi-och
teknologistuderande runt om i Sverige, är
Ericsson en av de populäraste arbetsgivarna.
Den positionen vill vi självfallet behålla.
Därför är det viktigt för oss att uppfattas
som ett jämställt företag vid nyrekrytering.

Riktade aktiviteter
Det är viktigt att sträva efter en jämnare
könsfördelning inom olika arbetsområden. Målet är att öka andelen kvinnor inom mansdominerade områden, till exempel teknik och produktion, samt öka andelen män inom typiskt kvinnodominerade
administrativa arbetsområden. Riktade
aktiviteter som temadagar och arbetsmarknadsdagar vid de tekniska högskolorna är viktiga inslag i detta arbete.
En sådan temadag genomfördes i mitten
av majförteknologtiejer som under några
timmar inbjöds till Business Networks för
att få tillfälle att lyssna till ett par av företagets kvinnliga tekniker och ta del av deras erfarenheter.

ställdhetsgruppen vid
Ericsson
Business
Networks ser

Det är också viktigt att genomföra
som en av sina
en kompetensinviktigaste uppgifter art fa fler
ventering i syfte att
intresserade och
utveckla medarbeengagerade i
tarnas kompetens,
jämställdhetsarframförallt föränbetet. Ledare för
dringskompetengruppen är
sen. Det ger ökad
Susanne
medvetenhet och
Pettersson (mitsjälvförtroende hos
ten) här tillsamde anställda.
mans med några
av de övriga
Lärande i arbemedlemmarna.
tet är nyckeln till
Fran vänster:
ökad effektivitet.
Birgitta AlbertsKunskap och komson, Lena
petens är framtiLundholm,
dens konkurrensBengt Jansson.
medel.
Ragnhild ResFör att uppnå
low, Jan Lagermaximal utdelning
borg samt
och effektivitet i
Charlotte
Hagman, som
arbetet bör alla
frän och till forgrupper innehålla
stärker gruppen.
olika kategorier av
människor. Man
bör se till "den kreativa olikheten".
Det kan gälla ålder,
kön, utbildning eller att man kommer från
olika länder. Resultaten ökar om man tar
tillvara olikheterna. Har man däremot en
homogen grupp där alla har samma bakgrund, utbildning och kön förstår man ju
att resultaten inte blir särdeles nyanserade
och inte mer belysta än från de kunskaper
just den gruppen har.
Redan de gamla grekerna... Ja just det.
De insåg detta. "En stat som inte utbildar
och utvecklar kvinnorna är som en människa som bara använder ena armen'',
skrev Platon (428-347 £Kr).
CHARLOTTE HAGMAN
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Nu ska Jaccos program
erövra världen
I början av juni lanserade Ericsson i
Finland Winfiol, som är ett effektivt
verktyg för övervakning av centraler. Det flexibla Windowsbaserade
programmet har redan nu väckt ett
enormt intresse bland användarna.
Winfiol har bl a funktioner som felsökning och automatisering av rutiner och dessutom reducerar det
kostnader och spar tid.
Winfiol är utvecklat för att förbättra driften, garantera jämn kvalitet och effektivisera övervakning, främst av AXE. Programmet kan installeras i både fasta och
mobila AXE-system, men dess funktioner
är inte begränsade enbart till detta.
Winfiol fungerar perfekt även i
MD110- och Eripax-system. Programmet
levereras tillsammans med DocView for
Windows, som ger användaren direkt tillgång till elektronisk dokumentation.
Winfiol kan kommunicera med DocView
och andra dokumentläsare. Både Winfiol
och DocView är utformade så att de kan
användas såväl i nätmiljö som i bärbara
och stationära datorer.

Lätt att konfigurera
- Winfiol är anpassningsbart samt lätt att
använda och konfigurera. Dessutom möjliggör den öppna uppbyggnaden att även
andra applikationer och program , t ex
Microsoft Office och Excel, kan användas,
berättar programmets utvecklare holländaren Jacco Brok.
Programmet har en unik förmåga att
spåra upp, samla och rätta till eventuella
fel. En van användare kan också lätt automatisera ofta återkommande rutiner och
på detta sätt skräddarsy centralens funktioner efter egna behov.
När Jacco Brok för två år sedan började
utveckla Winfiol arbetade han för Ericsson i Holland. Att programmera var hans
hobby och Winfiol föddes av viljan att
kombinera nytta med nöje. Nu har programmet vidareutvecklats på Ericsson i
Finland och förberetts för lanseringen.
Förutom Jacco ingår 5-7 personer i den
grupp som jobbar med Winfiol. Styrkan
ligger i gruppens begränsade storlek; ett
litet team kan snabbt och flexibelt reagera
på nya utmaningar.
- Vi strävar efter att ständigt utveckla
och förbättra Winfiol enligt de kommentarer och de önskemål vi fir från kunderna, säger Ulf Vikström som tillsammans
med Jacco arbetar med att utveckla programmet.

Enligt Jacco var målet att av det gamla
Fiol-programmet utveckla ett Windowsbaserat program, som skulle vara lätt att
använda både för experter och lekmän.
Möjligheten till felkorrigering var viktig.
Traditionellt har man ju varit tvungen att
bläddra igenom hyllmetervis av manualer
för att hitta den rätta informationen. Nu
slutar sändningen av kommandon ifall ett
felkommando getts.
De första programversionerna testades
internt på användarens egen risk. Winfiol
blev en jättesuccé. Programmet spreds

Winfiol har en
unik förmåga att
spåra upp, samla
och rätta till
eventuella fel
snabbt runt världen, trots att det ännu inte
var officiellt.
- Efterfrågan på marknaden var enorm
och vi satte genast igång med att utveckla
en officiell version. Vi bokade programmet och undersökte möjligheterna att genomföra projektet. Under några hektiska
månader slutförde vi sedan programmet,
designade förpackningen och skrev manualer, berättar produktområdeschef Petri J.
Jokela.
Programmet testades i sin första utgåva
med början i april 1996 hos kunder i
Schweiz, England och Finland. Den 1 juni
inleddes den världsomfattande lanseringen
av Winfiol och redan nu står kunder i kö.

För intern och extern användning
Winfiol har utvecklats för såväl internt som
externt bruk. Som exempel på intern användning berättar Jacco hur det tidigare
tog en och en halv dag att installera en central och dessutom var man tvungen att hela
riden övervaka processen. Med hjälp av
Winfiol kan två centraler installeras på en
dag och jobbet behöver inte ständigt övervakas. Winfiol påskyndar även testningen
av telefoncentraler samt inladdningen av
stationsdata, som nu sker 10-40% snabbare
än tidigare.
Externt kan Winfiol användas bl a vid
kontroll av kvalitetsfel.
- Vid årets slut kommer nästa version av

mer information kontakta:
- Winfiol förbättrar driften och garanterar kvaliteten, berättar Jacco Brok, som
utvecklat Winfiol tillsammans med en
grupp experter på Ericsson i Finland.

Winfiol och utvecklingen fortsätter. Nästa
år utvecklar vi nya funktioner och inför
kommunikation med fler än tre växlar
samtidigt. Också nya kommunikationsprotokoll tillkommer, berättar Jacco.
M AARIT PELKONEN

Oy LM Ericsson Ab, International Sales
of LMF products, F1N-02420, Jorvas

Finland
Tel +358 0 299 3067/Anna Pyörålä

Fax +358 0299 3402
E-mail:
International Saleseimf.ericsson.se
www:
http://www.lmf.ericsson.se/Ericsson/rF/
WinFK3Lfir*dex.html

Kinesiskt ministerbesök i Älvsjö
• Den första arbetsdagen i juni fick
Ericsson i Älvsjö långväga och prominenta gäster. Det var en av Folkrepubliken
Kinas sex vice Premiärminstrar Zou
Jiahua, med ansvar för vetenskap och
teknologi, som under sitt tredagars industribesök i Sverige besökte Ericsson.
Vice Premiårminstern ville få en presentation av Ericsson och dess bredbandsverksamhet. Värd var Lars
Ramqvist.
Den kinesiska delegationen, under ledning av vice Premiärministern, bestod av
ett 50-tal personer på mycket hög nivå

samt representanter för Folkrepubliken
Kinas ambassad i Stockholm.
Med vid besöket var också Ericssons
Kina-chef Olof Lenneman och några av
hans medarbetare i Beijing.
Lars Ramqvist tog emot gästerna och
inledde med en allmän presentation av
företaget. Anders Igel berättade om teknikutvecklingen i allmänhet och Gunnar
Wranne mer detaljerat om bredbandstekniken. Efter föredragningarna demonstrerades bredbandstekniken av Åke
Bring i den specialbyggda demoanläggningen som finns i Ericsson Utvecklings

Aktiebolags lokaler i "Gula Huset" på
Armborstvägen i Älvsjö.
Vid den korta samtalsstunden innan
gästerna ilade vidare till Göteborgståget,
hann gäster och värdar med ett initierat
samtal om den teknologi som är Ericssons verksamhetsområde.
Under Sverigebesöket hann den kinesiska delegationen sammanträffa med flera
ledande svenska politiker och industriföreträdare. Förutom Ericssonbesöket i Älvsjö hann delegationen också med besök
på Volvo i Göteborg och ABB i Ludvika.
BENGT SAND

Ministern Zou Jiahua skakar hand med
Ericssons Kina-chef Olof Lenneman.
I mitten koncernchef Lars Ramqvist.
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Här har du chansen
att få en praktikant
I Stockholmsområdet finns
det cirka 3 000 asylsökande
personer. Drygt 30 av dessa
har minst civilingenjörsexamen och alla talar flera
språk. Trots detta har det
varit svårt att hitta praktikplatser för dem.
- Många tror helt felaktigt att de
asylsökande inte talar bra svenska, förklarar Rolf Karlsson på
I W Utbildning, som på invandrarverkets uppdrag har ansvaret
för de asylsökandes svenskundervisning och att de ska få praktikplatser.

400 Ericssonmedarbetare hade sökt sig till Stångebros sportfält för att spela fotboll i årets koncernmästerskap.

Trötta vader efter
KCM.s fotbollshelg

- Flera av de asylsökande kommer från Kuba och har en ingenjörsutbildning från Sovjet. De talar alltså både ryska, spanska och
ofta engelska, förutom svenska
alltså. Många kommer också från
det forna Jugoslavien och någon
var till och med Ericssonanställd
där innan han tvingades fly, säger
Rolf Karlsson.
Väntar på besked
Nu går de alla och väntar på besked från invandrarverket om de
ska få stanna eller inte. De flesta
har fått sina utbildningar verifierade och/eller kompletterade här
i Sverige.
Rolf Karlsson berättar att det
är svårt att få ut folk på praktik.
När de har fått en ordentlig
svenskutbildning är tanken att de
asylsökande ska få komma ut till
yrkespraktik. Ofta beror svårigheten på att företagen inte har
förstått att svenskkunskaperna är
relativt goda eller att de inte vet
att det inte är några kostnader
för företagen när de har en praktikant.
- Eftersom det finns en risk att
asylsökanden får avslag försöker
vi att hitta internationella företag
för praktiken, så som Ericsson.
Tanken är att en eventuell anställning ska kunna fungera även
om det blir ett avslag på asylansökan, förklarar Rolf Karlsson.
- Det står ju i tidningen då och
då att Ericsson får ordrar i
Bosnien och i de nya staterna i
det gamla Sovjet. Då borde ju

Kontakten kommer i fortsättningen att innehålla
ett par spalter om kultur
och sport. Leif Bölke som
är ansvarig för Ericsson
Fritid på koncernnivå uppmanar Ericssonfolk landet
runt att lämna bidrag till
honom i dessa ämnen i
framtiden.

Rolf Karlsson jagar praktikplatser at asylsökande. Drygt 30 stycken är civilingenjörer och talar ett flera språk. Ännu har ingen
kommit till Ericsson.

Ericsson ha användning för ingenjörer från dessa länder kan man
tycka, säger Rolf Karlsson.
Vill någon anställa en praktikant utan att ett definitivt besked
om uppehållstillstånd givits brukar det sällan vara problem att
ordna med tillfälligt arbetstillstånd. Då fungerar den anställde
som vilken svensk som helst när
det gäller löner och skatter och
sådant.

Skärmutställning om Lars I
En skärmutställning med anledning av Lars
Magnus Ericsson 150 år kan nu beställas.
Skärmen är tvaspråkig, svenska och engelska. Du beställer utställningen från
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson
Communications, memo: LME.LMEEXHIB eller fax +46 8 744 42 82 (att: Elsie
Henriksson). Vikt 7 kg. Storlek i monterat
skick 210 x 227 x 7 cm. Pris SEK 7 000.
Det finns 50 st. i lager.
Med anledning av jubHeét har även två
trycksaker tagits fram. En ny upplaga av
den 40 sidiga skriften Lars Magnus
Ericsson, en kort biografi och en 12-sidig
skrift betitlad Lars Magnus Ericsson 150 år
och företagets första 120 ar. Den är en påbyggnad av den skrift som togs fram vid
100-årsjubiléet 1976.
Trycksakerna kostar 10 kronor styck och
kan beställas från Mats Nilsson på Ericsson
Telecom i Karlstad. Internpost;
KS/ETX/FK/ST, memo: ETX.ETX PICK,
tel 054-19 30 22, fax 054-19 30 22.

PATRIK LINDEN

Har du en
praktikplats
att erbjuda?
• Är du intresserad av att ta
emot en praktikant eller veta
mer, kontakta gärna Rolf
Karlsson på IW UtMdrnng i
Liljeholmen i Stockholm på
tel: 08-744 01 63.

Inom Ericsson i Sverige finns
idag hela 50 olika fritidsklubbar, med en mängd olika aktiviteter på programmet. Bara i
Stockholm medverkade över
35 000 Ericssonanställa i fritidsaktiviteter under 1995.
Lars Brosell, idrottskonsulent på Ericsson, menar att
idrotten är oerhört viktig eftersom den stärker samhörigheten
och gemenskap mellan människor. Även många kontakter
knyts över bolagsgränserna genom idrotten. Idrotts- och motionsverksamheten inom koncernen organiseras inom Ericssonföretagens Idrottsförbund.
Förbundet består av 36 idrottsklubbar. Förutom de svenska
klubbarna finns en i Finland, en
i Danmark och två i Norge.
Motionsarrangemang
Vid sidan av tävlingsverksamheten försöker man också stimulera de lokala klubbarna till
breda
motionsarrangemang,
som till exempel Riksmarschen.
Inför förbundets 60-årsjubileum nästa år planeras aktiviteter där alla medarbetare skall ha
möjlighet att deltaga.
Finalresultat:
Damer:
Il-Manna:
7-manna:
Oldboys:

Under den första helgen i juni speladeskoncernmästerskapet i fotboll, arrangerat av Linköpingsfabriken. Det var det
största KCM-arrangemanget
hittills och 400 Ericssonmedarbetare hade sökt sig till Stångebros sportfält, där det spelades
på sex planer.
Lagen var uppdelade i fyra
klasser: damklass, 11-manna, 7manna och oldboys.
Lördagen ägnades åt gruppspel och söndagen åt slutspel
och finalspel. Däremellan på
lördagkvällen ordnades stor
kamratfest på Frimis med tacobuffé, allsång, dans och andra
muntrationer.
Tuffaste finalen
Tuffaste finalen tilldrog sig i 7manna för herrar mellan
EMW/Borås och ETO/Hisöy
där det både efter ordinarie tid
och förlängning inte gick att
skilja lagen åt Efter den följande straffsparkstävlingen stod
Boråsarna som lyckliga vinnare.
Många trötta ben och kroppar syntes under söndagen,
dock vara alla mycket nöjda
med denna helgs alla begivenheter. Redan nu ställdes siktet
in på nästa fotbolls-KCM om
två år, alla lovade att träna ordentligt och finslipa formen på
hemmaplan.
Till sist skall ett stort tack för
årets tävling riktas till arrangerande klubb i Linköping med
Conny Carlsson och Helén
Ohlsson i spetsen för funktionärsstyrkan.

ERA/Linköping
ERA/Knmla
EMW/Borås
Mölndal

ERA/Kumla
EMW/Borås
ETO/Hisöy
ERA/Mjärdevi

4-0
2-0
6-5
4-2

För ytterligare information om Ericssons fritidsverksamhet,
kontakta Leif Bölke, tel 08-719 2281, memo: LME.LMELBE

Ett stort tack...
...till er som uppvaktade mig när jag lämnade Ericsson.
Trevlig sommar!
Hälsningar Sonja Svenningsson
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Gemensam PR sprider
sig över världen

- Detta samarbete är något som alla
vinner på: abonnenterna får bättre service, Telstra blir mer konkurrenskraftigt och Ericsson ökar sina inkomster,
säger Bo Nilsson, ansvarig för affärsenhet Fixed Networks på Ericsson
Australien.
Samarbetet med Telstra täcker
områden, från gemensam introduktion
av nya produkter till marknadsför
försäljning och distribution.

Alltfler Ericssonbolag ger sig nu in
på ett nytt sätt att samarbeta nära
med kunden i marknadsföringen
av nya teletjänster. Detta sätt att
fördjupa relationerna introducerades för ett par år sedan av Ericsson
Australia. När den tredje "Joint
Marketing"- konferensen avhölls i
slutet av maj var det 16 olika länder representerade. I de flesta har
detta nya framgångsrecept redan
börjat tillämpas.
Ericssons tredje konferens om gemensam
marknadsföring avhölls i Rom i slutet av
maj. Den samlade ett 80-tal deltagare från
16 länder. Däribland representanter för
13 olika operatörer som Ericsson bedriver
denna fördjupade form av samarbete med.
Konferensen bjöd på många olika exempel på hur man nu runtom i världen tänker
i nya banor för att stärka relationerna till
operatörerna. Det är något som krävs för
att leva vidare på en alltmer konkurrenspräglad marknad.
- Situationen idag liknar i mångt och
mycket den vi hade för 100 år sedan, påpekade Ingemar Nilsson från Ericsson
Telecom. Nu liksom då gäller det i hög
grad för Ericsson att hitta nya affärsmöjligheter. Just det är syftet med en konferens som denna; att tillsammans med kunderna finna nya vägar att öka lönsamheten
för båda parter.
- Att förstå framtidens möjligheter är
en viktig del av en sådan här konferens,
fortsatte Ingemar. Han påminde om den
rasande snabba utvecklingen för Internet
och de möjligheter - och utmaningar det erbjuder.
Uppför värdekedjan
Gemensam marknadsföring är ett bra sätt
för Ericsson att öka sina intäkter genom
att förflytta sig högre upp i den så kallade
"värdekedjan". Ju närmare telefonabbonenten man befinner sig, ju högre är intäktsmöjligheterna. Att gå ihop med teleoperatörerna kring utveckling och marknadsföring av nya tjänster är ett intelligent
sätt att få del av det ökade värdet, utan att
själv engagera sig direkt i operatörsverksamhet.
Ilkka Halava från Helsinki Telephone
Co. var en av de operatörsrepresentanter
som berättade om hur man funnit nya
dimensioner av samarbetet med Ericsson.
- VI samarbetar med Ericsson i Finland
både på teknik- och marknadsföringssidan
nu. Tillsammans tar vi fram marknadsföringsmaterial för de nya tjänster som
Ericsson hjälper oss att införa i näten.
Genom att vi harförtsamman marknadsförings- och teknikfolket i en och samma
enhet, kan vi börja jobba tidigt i produkt-

Sälja till abonnenten
Ett exempel på detta är tjänsten Centel
Plus. Ericsson planerar att använda sina
återförsäljare och agenter runt om i
stralien för att sälja och aktivera
samt utbilda och stödja slutkunden. Telstra står för
kopplingston,
serviceavtal*
fakturering.
Inkomsterna
från abonnenterna kommer
in via Telstra:
Telstra far inkomster från
tjänsteförsäljningen, abonnenmang av linjer och
samtalskostnader. Ericsson får ersättning i proportion till hur väl tjänsten
har sålt, enligt ett avtal om risk- och
vmstdelning mellan Ericsson och Telstra. Återförsäljarna får betalt av Telstra. Ju mer aktiva och framgångsrika
Ericsson är med marknadsföring av
tjänsten, desto mer pengar tjänar alla
parter.
Samma modell kommer att användas
för försäljning av ISDN-tjänster och
Internet-access tjänster.

Strategisk
allians
med
Telstra

hos en arbetsgivare. Här toppar bra arbetskamrater och utvecklande, engagerade och varierande arbetsuppgifter.
Bland blivande civilekonomer är de
fem mest populära företagen: Ericsson,
SAS, ABB, Astra och IBM. Bland blivande civilingenjörer är det Ericsson, ABB,
Volvo Personvagnar, Saab Automobile
och Saab Aircraft.

Radio och fasta nät
Ett annat exempel är utvecklingen av
senaste versionen av personligt nummer, UPT (Universal Personal Telecommunication).
Grundidén består av två delan en
person ska kunna ha ett enda nummer
och en enda telefon. Den första delen
Sr man genom att lägga till nätintelligens till det fasta nätet, och det har
åstadkommits genom samarbete mellan
Telstra, Ericsson i Australien och Ericsson Telecom i Sverige. Den andra delen
kräver mobila terminaler, oavsett om
det rör sig om amerikansk d k r europisk standard, DECT, eller något annat. Att sy ihop det tar lite längre tid.
Intressant är att projektet drivs avert
enda team med folk från både den mobila sidan och fasta rätsidan, från Telstra såväl som från Ericsson i Australien
och från Ericsson Telecom och Ericsson Radio Systems i Sverige.
För den del av projektet som handlar
om personligt nummer finns ett avtal
om risk- och vinstdelning. Detta avtal
har ökat Ericssons motivation att arbeta
med marknadsföring och PR för att hela
projektet ska nåframgång.Ju fler abonnenter som köper tjänsten, desto större
inkomster fir både Ericsson och Telstra.
- Detta sätt att arbeta wlkamman*
med kunden är en avgörande del av vår
strategi för fortsatt ökad lönsamhet.
Framför allt stöder de våra ambitioner
att skapa fler affärsmöjligheter för redan installerade AXE-linjer, säger Bo
Nilsson.

PATRIK LINDEN

ISABEL WERNER

Ericsson i Australien har ett nära samarbete med sin kund, Telstra, som täcker alla
områden, frän gemensam introduktion av nya produkter till marknadsföring, försäljning och distribution.

utvecklingsprocessen med marknadsföringen av de nya tjänsterna.
Inne hos kunden
Ilkka Halava var inte den ende operatörsrepresentanten i auditoriet. Sedan starten i
Australien för detta nya sätt att arbeta, har
fler och fler Ericssonbolag tagit upp idén.
Det är numera inte enbart hos australiensiska Telstra som har Ericssonpersonal inne i sin egen marknadsföringsorganisation. Arrangemanget har många fördelar.

Den mest uppenbara är väl att det stärker
relationerna på det personliga planet mellan kund och leverantör och att den ökar
kunskapen på båda sidor om vilka villkor
samarbetspartnem arbetar under.
I diskussionerna under konferensen
kretsade det mesta kring just denna ökade
kunskap. Att bättre än någon konkurrent
känna operatörernas villkor och deras behov av nya tjänster, etc, är ett mycket tungt
vägande konkurrensmedel för Ericsson.
LARS-GÖRAN HEDIN

Ericsson attraktivaste företaget för studenter
I år toppar Ericsson listan över attraktivaste företag för både ekonom- och teknologstudenter. Det
är Universum - institutet för ungdomsinformation som frågat studenter om vilka företag de kan
tänka sig att arbeta för.
Bland blivande civilekonomer toppade
Ericsson ävenförraåret medan teknolo-

Sedan två år tillbaka har Ericsson
en strategisk allians med den nationella teleoperatören i Australien, Telstra. Syftet med alliansen
är bland annat att stärka Telstras
konkurrenskraft och maximera
inkomsterna av redan installerade AXE-linjer.

gerna åter ger Ericssonförstaplatsen igen
efter att ABB innehaft den under två år.
Fredrik Erfelt på Universum säger till
Dagens Industri att både ABB och
Ericssons popularitet till stor del beror
på de fantastiska utlandsmöjligheter som
erbjuds unga akademiker.
I undersökningen ser man också till
vilka aspekter studenterna tror kommer
att spela störst roll för att de ska trivas
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Ericsson bland Sveriges
största - på fastigheter
- Vi bör ha gått igenom fastighetsmarknaden och veta vilka
tjänster som finns redan innan
Ericsson etablerar sig för att på
så sätt korta ledtiderna. Vår avsikt är att vara mycket mer aktiva
från det att den första etableringen görs till dess Ericsson beslutar
sig för att satsa på marknaden.
Detta kan spara både mycket tid
och pengar, säger Bo Nielsen.

Visste du att Ericsson är ett
av Sveriges största fastighetsbolag?

Koncernen utnyttjar i runda tal 2,7 miljoner kvadratmeter runt om i världen.
Bara i Sverige förfogar
Ericsson över ungefär 1,5
miljon kvadratmeter. Dessa
enorma ytor förvaltas av
LM Ericsson Fastigheter AB.
- Vi vill vara mer än bara en lokaluthyrare, säger Bo Nielsen
som är marknadschef på LM
Ericsson Fastigheter AB. Vi vill
erbjuda mervärde genom vårt
Ericssonkunnande. Idag går
koncernen mot en mer virtuell
organisation med mer distansarbete och tillfälliga projektkonstellationer. Då kan vi inte hålla
oss med traditionella lokallösningar. Vi måste vara med och
erbjuda produktiva arbetsplatser,
inte bara kvadratmeter.
Flexibilitet viktigt
Knappt 300 personer är sysselsatta i fastighetsbolaget. Det stora flertalet av dessa sysslar med
förvaltning av fastigheter inom
Sverige. Ett tiotal personer planerar och projekterar nybyggen.
Ungefär lika många sköter fastighetsägarens roll. Det kan
bland annat gälla marknadsundersökningar var man bör etablera sig, att ordna med avtal
med mera.
I Sverige används ungefar hälften av ytan till produktion av olika slag. En fjärdedel till rena
kontorsytor och en fjärdedel till
teknik och laboratorier.
- Det går ingen knivskarp
gräns mellan de olika användningsområdena. Delar av produktionen sker i lokaler som kan
liknas med kontorsmiljö. Även
gränsen mellan labb och kontor
kan vara något suddig, säger Bo
Nielsen.
- Flexibilitet har blivit oerhört
viktigt för oss. Det faktum att 60

"Ericssonska" lokaler

INTERIÖR NACKA STRAND I Nacka Strand har Ericsson Fastigheter visat vad nytänkande
inom lokalförsörjning kan betyda. Kontor behöver inte betyda fyrkantiga rum längs en
korridor. Bo Nielsen, som är marknadschef pä Ericsson Fastigheter, har stora visioner
om hur Ericssons fastighetsbolag ska utvecklas i framtiden.
Foto: Peter Nordahl

procent av Ericssons omsättning
kommer från produkter som inte
existerade för tre år sedan gör att
vi inte kan agera som ett vanligt
fastighetsbolag. Det går inte att
skriva ett kontrakt på en viss yta
och sedan inte visa sig på tre år
förrän det är dags att förnya kontraktet, säger Bo Nielsen.
- Vi måste leva under skinnet
på våra kunder. Det vore till exempel bra om vi kunde ta del av
den strategiska planering som de
olika bolagen gör för att kunna
vara beredda och möta efterfrågan på nya eller annorlunda lokalbehov, säger Bo Nielsen.
I ett kontrakt som fastighetsbolaget skrivit med Ericsson Business Communications i Nacka
Strand finns det paragrafer som
vanligtvis inte hör hemma i ett

hyreskontrakt.
Bland
annat
stycken om avsiktsförklaring och
andemening med kontraktet
Fastighetsbolaget vill vara en tydligare partner och erbjuda kompletta lösningar. Man vill erbjuda
lösningar efter behov snarare än
att bokstavstolka kontraktet. För
att ett sådant arrangemang ska
lyckas krävs ett ömsesidigt förtroende. Som ett led i att skapa
detta tillämpas en öppen redovisningsmetod. Alla fakturor redovisas netto och fastighetsbolagets
vinst redovisas som en egen post
på räkningarna.
- Vi ska inte ha några hemligheter för våra kunder, resonerar
Bo Nielsen.
Utomlands ar inte uppgiften
lika omfattande. Här fungerar
fastighetsbolaget mer som en

konsult, samtalspartner och koordinator för fastighetsfrågor. Tradition och regelverk för fastigheter skiljer sig
mycket mellan olika länder. Att
bara överföra den svenska modellen skulle inte fungera.
Aktivare i utlandet
- Vi jobbar mot ett aktivare engagemang i utlandet När Ericsson ska etablera sig på en ny markand går det åt mycket energi för
den som är först på plats att ordna med lokaler, möbler, telefon
med mera. När det väl fattas beslut om en större etablering är
det ofta ont om tid. Här vill vi vara med mycket tidigare än vad
som hittills varit fallet, säger Bo
Nielsen.

En annan uppgift som fastighetsbolaget känner starkt för är att
försöka skapa en ericssonsk
stämning i nya lokaler. Det ska gå
att känna att man kommit till en
Ericssonanläggning när man
kommer in i en reception. Det
måste finnas en enhetlighet i lokalerna som reflekterar koncernens värderingar.
- Ta bara en sådan sak som
skyltar. Ofta är det så att
arkitekten sätter sin prägel på hur skyltningen i
en ny fastighet ska se ut.
Självklart är det Ericsson
som ska ta hand om en sådan sak. Det ska gå att
känna igen sig, säger Bo
Nielsen.
Mer visioner
Bo Nielsen tycker att
man idag kan skönja en mer visionär syn på lokaler. Det är inte
längre fyrkantiga rum längs korridorer som gäller.
- Satellitkontor kan vara en
lösning. Där man sätter samman
arbetsplatser i närheten av där
folk bor, så att inte alla måste åka
in till sin huvudarbetsplats varje
dag. Distansarbete är ju redan ett
mycket aktuellt ämne. Det är inte längre en viss kontorsyta som
kunden efterfrågar. Istället är det
en produktiv arbetsplats. Det är
här vi kan skapa ett mervärde
med vår gedigna Ericssonkunskap och nära samarbete med hyresgästen, säger Bo Nielsen
PATRIK LINDEN

Leverantörspris
till Komponenter

Examensjobb
tilldelades pris

• AT&T-företaget Lucent Technologies har belönat Ericsson Components insatser som leverantör av optokomponenter för nästa generations optiska system.
- VI ger priset till företag som har
levererat produkter av högsta kvalitet, har en extremt god service,
mycket god samarbetsförmåga och
innovationskraft, säger Bill De Voir,
internationell inköpschef på Lucent
Technologies, som rest till Stock- Jim Ouster, Bill De Voir, Jan Söderström, Arma
holm-Kista för att dela ut priset.
Lekänder, Mats Jansson och VD Bert Jeppsson
Ericsson Components verksamhet *W prisceremonten. Arma Lekänder har varit
för fiberoptiska komponenter har en av dem som utvecklat chipen till 155 Mbitutvecklat en specialanpassad 155 »fadaren.
Foto. Anders Anjou
Mbit sändare för Lucent Technologies nästa generations optiska tetekomsystem.
- Det här är en av de mest avancerade teknologierna idag och Ericsson Components
år ett av de få företagen i världen som har de tekniska förutsättningarna att producera produkter av denna tekniska kaliber, säger Bill De Voir.
INGER BENGTSSON

"Sasan Esmaeilis lösning har stort
industriellt, ekonomiskt och kvalitativt värde". Så löd motiveringen
till varför Sasan Esamaeili vid
Ericsson Cables AB blev en av vinnarna när de olika pristagarna av
Kontruktion & Designpriset 1996
utsågs.
Den konstruktion som gav priset
gör att det blir lättare att skarva fiberoptiska kablar med bättre precision. Sasan år en nyutexaminerad Sasan Esmaeili och professor Gunnar Hammekatronikingenjör som blev "op- braeus, Vetenskapsakademins ordförande,
tiker * hos Ericsson Cables AB.
»W prisudelningen på Svenska Mässan i
Han fick priset i gruppen "Årets Goteborg.
Foto:Jorma Valtonen
examensarbete. Konstruktion". Priser utdelas åven till årets konstruktör och designer,
examensarbete design samt hedersomnämnanden. Bakom tävlingen står Nutek,
Svenska Mässan samt tidningen Ny Teknik. Sasan arbetar vidare i andra projekt inom
Ericsson Cables AB. Tillsammans med ett 20-tal kollegor med olika specialkompetenser
utvecklar han ny utrustning för svetsning av optiska fibrer.
LARS BÄCK

16

17

KONTAKTEN NR 10 1996

-Jag brukar göra saker först och fråga sedan. Annars blir ingenting gjort. Det finns så mycket konservatism som lägger hinder i vägen i en stor organisation. Det är tuffa ord, men det är en tuff kvinna som säger dem, Azizah Ismail, chef och rektor för Ericsson Academy, Malaysia i Kuala Lumpur.

Ordnin
i klass

Ett internationellt gång samlas kring an AXE-växel för att utröna dass I
Dan anda vita kommer från Kongo, de övriga frän Vietnam. Sri Lanka och fyra olika
telekombolag i Malaysia.

Kunskapstörstande
samlas i Malaysia

äkert är det flera Ericsson-anställda som har
sett denna färgstarka kvinna strömma förbi i
någon korridor i Sverige,förhon är där då och
då. Och säkert har hon fatt en eller annan högre chef att darra på manschetterna, för hon
vet vad hon vill ochfårbevisligen saker och ting
genomförda - bra saker dessutom.
Av egen kraft och med hjälp av goda medarbetare har hon byggt
upp akademien i Malaysia till vad den är idag - ett utbildningscenter
för telefoni, service och management för hela Asien. Och än är det
inte klart - förstas när det gäller Azizah.
Just nu pågår ett intensivt utbyggnadsskede i akademiens korta
historia. Azizah planerar att försöka samla all utbildning på telekom-området i Malaysia under en hatt, oavsett operatör, självklart
med Ericsson Academy, Malaysia som centralpunkt. Och hon har
ett starkt stöd från ministern för delstaten Selengor där Kuala
Lumpur ligger. Han vill nämligen att Selengor ska bli ett high-techcentrumförhela denna del av världen.
- Det är bra för Ericsson, det är bra för Malaysia ochförhela regionen. Jag rycker om attförasamman människor. Vi har åtta telekom-operatörer i Malaysia idag, alla med samma utbildningsbehov.
Och det bästa av allt - nu kommer inteförslagetfrån mig, utan från
delstatsregeringen, vilket självklart gör det mycket lättare att genomföra projektet.

Ericsson Academy, Malaysia, i Kuala
Lumpur, är ett av många Ericssonknutna utbildningscenter i världen.
Akademien i Malaysia ligger fem
minuters väg från Ericssons huvudfabrik i förorten Shah Alam utanför
Kuala Lumpur, granne med
Electrolux och Carlsberg och inte
långt från den malaysiska kungafamiljens officiella residens.

Fick kämpa för sitt stipendium
Vi träffar denna utåtriktade, grundglada och pratsugna dam i ett
elegant tehus väster om Kuala Lumpur. Hon tycker att det är trevligare att sitta där i de luftiga salongerna med frodig grönska utanför
än i tjänsterummet på akademien som ligger i ett fabriksområde inte långt från Ericssons huvudfabrik i Malaysia.
Hon ger oss bilderfrånsin uppväxt och bakgrund - från grundskolan i Penang där hon är född till ingenjörsutbildningen i
England, som hon kunde genomföra tack vare stipendier från
Electrical Board, Malaysias energiministerium. Hela hennes liv till
dags datum tycks vara präglat av stark målmedvetenhet och att inte ge uppförränhon
fått som hon vill.
- På den tiden, det var 1968,fickinte ma1 aysiska flickor stipendierförstudier utomlands. Jag hade en kusin som fick stipendium på sina sex stora A. När jag ansökte på
mina sju stora Afickjag avslag. Jag blev arg,
för jag hade bestämt mig för ingenjörsbanan och arbetat hårt för
den, så jag skrev ett långt elakt brev och talade om vad jag tyckte om
orättvisorna, skrattar hon.
Hon blev uppkallad till stipendienämnden,ficksvara på en mängd
kompletterandefrågoroch till slut gav de med sig. Hon fick sitt stipendium tillsammans med tre andra flickor och kunde fara till universitet i Brighton och studera till elektromekanisk ingenjör.
- Det blev en kulturchock. Det fanns 200 malaysiska pojkar som
studerade i Brighton, och alla var nere och mötte oss på stationen.
"Det var fullt med svartskallar på perrongen i går", skrev en tidning
- samtidigt som brittiska studenter gick omkring i smutsiga jeans
och långt hår. Vi kom jufinkläddaochförväntansfullatillEngland ett stort skämt!
Studietiden i England blev hela sex år - två år i Brighton, tre år i
Southhampton och ett i London. Stipendema fick hon "betala tillbaka" genom att skriva på ett kontrakt på nio år som statsanställd i
Malaysia, och när hon kom hem 1974 började hon arbeta som ingenjör och arbetsledare på ett ångkraftverk i Johor Baharu i södra
Malaysia, inte långtfrånSingapore.

- Det var en härligtid.Jag kröp omkring i ångpannor och skorstenar, inspekterade läckande ångrör. Jag kom dit med mitt fina diplom, men utan arbetslivserfarenhet Man blir ju tränad på att tänka
och analysera i skolan, inget mer, och detta gäller oavsett bransch.
Jag lärde mig mer på den kraftstationen än jag gjorde på universitetet. Jag frågade och frågade och arbetarna svarade och svarade.
Efter en tid som planerare av kraftverksbyggen på ministeriet

Azizah Ismail har byggt upp
Ericssons akademi i Malaysia
tyckte hon att det var dags för ett "break". Hennes make, som hon
träffat i Brighton och som var mariningenjör, fick jobb på varvet i
Karlskrona 1977. Malaysia hade köpt fyra Spica torpedbåtar av
Sverige och leveransen skulle förberedas.
- Efter en månad hade jag så tråkigt att jag ville åka hem. Men så
ordnade varvet ett jobb åt mig. De behövde någon som kunde översätta och skriva ut de tekniska beskrivningarna av fartygen. Det passade mig perfekt.

"Varför ska du lära dig att prata svenska?"
Men så lätt var det inte. Facket hade synpunkter på verksamheten. I
tre månader höll man på och bråkade, och under den tiden gick
Azizah på svenskundervisning i Växjö.
- De andra malaysierna skrattade åt mig. Varför ska du lära dig ett
språk som bara talas av åtta miljoner människor, undrade de. Tja,
man vet aldrig, svarade jag.
Så fick hon klarsignal från facket. På drygt ett år skrev hon tio
stycken tekniska instruktionsböcker över Spica-båtarna och fick flera svenska vänner som hon fortfarande besöker när hon är i Sverige.

1979 var hon tillbaka i Malaysia. Spica-båtarna var på plats, men
nu behövdes någon som kunde undervisa och träna besättningarna.
Eftersom Azizah hade skrivit instruktionsböckerna fick hon jobbet
1980 sökte Ericsson en lokalförmågamed ingenjörsbakgrund till
tjänsten som utbildningschef i Malaysia, och genom en bekants försorg sökte hon jobbet.
- Det var ju perfektförmig, men jag visste inte hur jag skulle göra med mitt statliga kontrakt och blev jätte frustrerad. "Vad kostar
det?" undrade man - och tänka sig, de köpte loss mig! skrattar
Azizah.
- Så - jag började på Ericsson och fick sätt-' mig på skolbänken
igen. AXE-systemet hade just kommit och stulle introduceras i
Malaysia, och det fanns en tanke på att starta ett träningscenter för
att tillfredsställa kundernas behov av utbildning. JagfortillSverige
igenföratt lära mig elektronik och telefoni, oq^det slutade med att
jag blev "förste AXE-lärare" i Malaysia.

Azizah Ismail är
chef och rektor
för Ericsson Academy, Malaysia i
Kuala Lumpurefter en spikrak
och noga genomtänkt karriär som
ingenjör och utbildare.
- J a g vet vad jag
vill, har alltid
gjort det; och jag
brukar nå fram
till mina mål.
även om det
ibland har tagit lite längre tid ån
jag från början
tänkte, säger hon.

på kurser som ger baskunskaper i telefoni, underhåll och management.
-Jag tror att de flesta inom koncernen ser oss som en utbildningsleverantör till Ericsson-kunder. Men jag
tror att vi måste ändra på den imagen
och öppna dörrenförvem som helst
Viförin telekommunikationsteknologi i regionen, vi tjänar ju faktiskt Malaysia och regionens andra länder,frånRyssland i norr till Indonesien och Australien i söder, lika
mycket som vi tjänar Ericsson, menar Azizah och fortsätter:
- Vi ser oss som bidragsgivare till utvecklingen i Asien, och
Ericsson i stort kan spela en mycket viktig roll i detta. Det är ett
långsiktigt och bra marknadsföringsverktyg som vi kan vinna många
fördelar av. Att låta folk gå igenom akademin blir att "ta vägen över
Ericsson"fördem som inte ännu är våra kunder, men som kan tänkas bli det i framtiden.

Började ta emot utländska elever
1985 kom en ekonomisk nedgång i Malaysia. Ericsson hade bara en
stor kund i landet och det var det statliga telefonbolaget Telecom
Malaysia. Det kom inga nya order och Ericsson Malaysia tvingades
trimma ner organisationen. Men utbildningsbehovet kvarstod, och
när ekonomin så sakteliga vände, började träningscentret ta emot
eleverfrånandra länder än Malaysia,främstfrånKina, Filippinerna
och Thailand.
- Vi hade bara två övningsväxlar på centret, varav den ena var fabrikens huvudväxel. Kraven ökade, nya tekniska framsteg såg dagens
ljus, och till slutfickvi inte plats i våra gamla lokaler. Då tändes tanken på en akademiförAsien och Oceanien, en akademi som kunde
komplettera de andra utbildningsenheterna i världen. 1992 stod
äntligen det nya huset klart och vi flyttade in.
I dag kommer studenter från ett 25-tal länder i Afrika och Asien
till Ericsson Academy, Malaysia i Kuala Lumpur. Somliga går på
kundrelaterade kurser, andra gårfortsättningskurser- eller rentav

Tre barn och vänner över hela världen
Av tösen som lärde sig räkna och skriva på den engelska flickskolan i
Penang har det blivit affärskvinna med visioner som omfattar hela
kontinenter. Men hur hinner hon? När sover hon? Har hon semester?
-Jag har ett 24-timmars fullt liv som innefattar mina tre barn, min
sjuka mor och vänner över hela världen, skrattar hon.
Azizah är muslim och har som god sådan besökt Mecka två gånger, 1983 och 1993.
- Där är lugnt och fridfullt. Man ber, man går till moskén Bait
Allah, passerar den heliga stenen Kaba och vandrar till profeten
Ismails bönehöjd utanför staden. Man får frid i själen, allt är enkelt
och man får verkligen lägga band på sin otålighet. Faktum var att det
varförstagången jag gick upp i vikt!
BJÖRN HOLM
FOTO: LEIF HANSSON

Skolan startade 1986 som ett "training center" för anställda och kunder till Ericssons
partnerbolag i Malaysia, Lembaga Tabung
Angkatan Tentera (LTAT) och dess två
joint venture-bolag Perwira Ericsson och
Ericsson Telecommunications. Verksamheten växte efterhand liksom utbildningsbehovet, och 1992 lämnade man de gamla
lokalerna i Ericssons huvudfabrik och flyttade in i ett nybyggt hus.
1994 tillkom ännu ett joint venture-bolag
vars utbildningsbehov skulle tillfredsställas,
Opcom Cables. Fram till idag har man utbildat och tränat mer än 4 000 ingenjörer,
tekniker och chefer från alla delar av regionen. Kontakten kommer till Shah Alam en
stekhet dag ochflyrin i den luftkonditionerade receptionen - precis som det svenska
kungaparet gjorde när de var här på invigningen av akademien. Det var den 13 mars,
under det officiella statsbesöket i Malaysia.

Kungaparet på besök
- Det var ett sjå att få så fina gäster. Säkerhetsfolk förberedde besöket i veckor. Men
det var viktigt för Ericsson, för oss och för
Sveriges och Malaysiasfolk,säger Rashidah
Hashim som är chefföradministrationen.
Det var väl en dag när det mesta blev en
smula upp-och-ner på akademien. Annars
är här lugnt och tämligen fridfullt. Elever
rör sig i korridorerna eller sitter och pratar i
cafeterian, precis som i vilken annan skola
som helst. Lokalerna är ljusa och moderna,
vare sig de är späckade med teknisk utrustning eller bara är värdiga klassrum.
Vi går in i ett rum som mest liknar ett
elektroniskt laboratorium och drabbas omedelbart av det internationaliserade Ericsson
i ett nötskal: gruppen som just diskuterar ett
kopplingsschema till en AXE-växel består av
flera asiater och en vit Av gammal vana vänder vi oss förstås till den vite mannen och
presenterar vårt ärende.
Han stirrar oförstående på oss. En mycket mörkhyad man knackar ossförsyntpå axeln och säger:
- Han talar bara franska. Han är från

Kongo i Afrika. Det är jag som är instruktören. Jag heter Jaya Pragash.
Ridå!
Ericsson Academy, Malaysia i Kuala
Lumpur är "Asiens mest avancerade utbildningscenter för telekommunikation och
service",föratt citera en promotionfilm.
- Vi erbjuder skräddarsydda kurserföratt
tillfredsställa Ericsson-kundernas behov
och önskemål, i alltfråninstallation och underhåll till ekonomi och ledarskap. Varje
dag fylls lokalerna med upp till 100 elever
från upptillett trettiotal olika länder, berättar Rashidah Hashim.
Men Asien är stort med en mängd olika språk.
Vilket språk undervisar ni på?
- Hittills har vi inte haft några problem
med det. Engelska är instruktionsspråket
här, säger Lim Kee Hwa, teknisk överlärare.

Många kinesiska elever
- Just nu kommer 50 procent av eleverna
från Kina. För att möta deras behov har vi
också instruktörer som talar mandarin.
Under diskussion- ochfrågestunderkan ett
tekniskt samtal på engelska bli svårt att förstå
för kineser, hur välutbildade och välmotiverade de än är. Då övergår vi till mandarin. På
samma sätt gör vi med indonesier, som också
kan ha dåliga kunskaper i engelska. Fast där
är det bhasa (malajiska) som gäller. Men jag
vill understryka att all dokumentation är på
engelska, och det klarar deflestaav.
Men varför lägger man en akademi for telekommunikations-utbildning just i Malaysia?
Tja, en titt på kartan ger svaret.
- Kuala Lumpur ligger mitt i Asien. Det
är lika långt till Moskva som till Nya
Zealand - samma avstånd till Östafrika,
Pakistan, Kina, Japan och södra Australien.
Eftersom vår uppgift är att hjälpa till att
täcka in utbildningsbehovet i Asien och
Stilla havsområdet kan inte akademien ligga
bättre, säger Rashidah Hashim.
Men vad är då skillnaden mellan en "akademy"ocbett utbildningscenter?
- Det finns faktiskt ingen riktig profilbeskrivning ännu, säger Knut Johansen, chef
för Ericsson Management Institute (EMI) i
Stockholm.
-Jag har fått EMI-styrelsens uppdrag att
utreda saken, och en definition med kvalitetskrav och inriktning ska vara klar till hösten. Eftersom detfinnsett vissriskförinflation i "akademier" och "universitet" eller
vad man vill kalla sig, har vi tills vidare sagt
att inga fler utbildningsenheter får börja
kalla sig akademi förrän Ericsson-profilen
är utredd och fastlagd.

• 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: 16 augusti 1996
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Ericsson Telecom AB, Switching & Network
Systems, CustomerServices

HJÄLPMEDELSUTVECKLARE
• Är Du intresserad av att lösa problem genom att använda din PCs alla möjligheter? Såväl utnyttja halvfärdiga
program t ex MS Excel och MS Access som att skriva egna
program i C++ eller Visual Basic. År Du nyfiken på vad man
kan åstadkomma med OLE? Då har vi jobbet för Dig.
Vår enhet jobbar med Network Design inom Ericsson
Customer Services. Enheten har en lång tradition av nätplaneringsuppdrag inom Ericsson och för kunder världen
över. Den senaste tiden har vi aktivt börjat marknadsföra,
sälja och utföra nätplanering som konsultuppdrag. Bland
våra kunder finns både etablerade operatörer som anlitar
oss för att göra nåtstudier och föreslå förbättringar, och
nya aktörer som tar oss till hjälp för att dimensionera upp
konkurrenskraftigt nåt och tillhandahålla fundamental
planering.
Vi har också en lång tradition av att ta datorer till hjälp
når det gäller att lösa de problem som vi ställs inför. Om
inte någon avvara hjälpmedel passar för det aktuella problemet år vi inte främmande för att snabbt gå in och göra
erforderliga ändringar. Vi har även tagit initiativ till att
starta nya Network Design Centra vid några av våra dotterbolag, som också skall kunna använda våra hjälpmedel. Vilket har ökat kravet på användarvänlighet
Network Design har idag ca 15 anställda i Stockholm.
Det år en individuell samling personer i alla åldrar, med
god sammanhållning. Vi satsar mycket tid och resurser på
den enskildes kompetensutveckling. Vi strävar efter att
det ska vara högt till tak och finnas gott om utrymme för
egna initiativ.
Kontakta: Thomas Wickberg, 08-719 2139 eller Gabriella
Gerdin 08-719 7930.
Ericsson Telecom AB, Switching & Network
Systems, CustomerServices

RADIONÄTPLANERARE
• Till enheten Network Design inom Ericsson Customer
Services söks radionätplanerare. Enheten har en lång tradition av nätplaneringsuppdrag inom Ericsson och för
kunder världen över. Den senaste tiden har vi aktivt börjat
marknadsföra, sälja och utföra nätplanering som konsultuppdrag. Bland våra kunder finns både etablerade operatörer som anlitar oss för att göra nåtstudier och föreslå
förbättringar, och nya aktörer som tar oss till hjälp för att
dimensionera upp konkurrenskraftigt nåt och tillhandahålla fundamentala planering.

Under CeBIT lanserades ett nytt accesssystern, ACTRAN,
baserat på point-to-multipoint RLL teknik. För att klara av
nätplaneringsbehovet då ACTRAN ingår i nätlösningen,
måste vi nu snabbt bygga upp kompetens både hår hemma och på dotterbolag. Vi söker personer som vill vara
med och bygga upp verksamhet från början, med initiativförmåga och drivkraft och som har lämplig bakgrund
från radiotransmission, frekvensplanering, radio-länk eller karthantering.
Network Design har idag 15 anställda i Stockholm. Det
är en individuell samling personer i alla åldrar, med god
sammanhållning. Vi satsar mycket tid och resurser på den
enskildes kompetensutveckling. Vi stråvar efter att det
skall vara högt till tak och finnas gott om utrymme för egna initiativ.

och intranet Du har IT-utbildning och praktisk erfarenhet
av att bygga upp och vidareutveckla en WEB. Vi förutsätter att du är väl förtrogen med säkerhetsfrågor och att du
också kan som projektledare leda utvecklingsprojekt når
det gäller nya tjänster för våra användare.
Viktiga personliga egenskaper är samarbetsförmåga,
kommunikationsförmåga, kunna arbeta självständigt under stort personligt ansvar samt ha en mycket stor drivkraft mot resultat. Du blir placerad på vår enhet för
Verksamhetsutveckling och Kvalitet i Kista och rapporterar till vår kvalitetschef.

Kontakta: Peter Grut, 08-719 0359 eller Gabriella Gerdin
08-719 7930.

LM Ericsson Data AB, Kista

Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand,
BusinessCommunications Divisions

SYSTEMADMINISTRATÖR
TILL UNIX-ENHETEN
inom enheten Systemteknik och Drift. Vi söker en kvalificerad UNDX-systemadministratör till UNIX-enheten
Systemstöd och Nätverk.
• I dina arbetsuppgifter ingår installtion, utveckling och
underhåll av UNIX-plattformen och nätverket hos EBC i
Nacka Strand.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer
Erfarenhet av systemadministrationsarbete inom UNIXområdet i första hand med SUN OS och/eller Solaris 2.x
Tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta.
Tycker om att ha kontakt med slutanvändarna.
Kontakta: Joachim Pierre, tel 08422 0607 eller Lars
Westlund, tel 08422 1239. Ansökan: Susanne Pettersson,
NA/EBOTHR.
Ericsson Radio Systems, Kista

WEB ANSVARIG
• Du kommer att arbeta med stöd för utvecklingen av
radioteknik genom att skapa ett WWW och intranet informationscenter på TR.
Wideband Base Station Systems, är en nystartad enhet
för utveckling av system och produkter som leder Ericsson
in i bredbandsteknik för mobilradiosystem. Systemen baseras på nya teknologier som ATM växlar och nya radiobasstationer. Vi är idag 160 personer och är primärt placerade i Kista.
Vi behöver en person som har kunskap och erfarenhet
av att bygga upp en informationstjänst baserad på WWW

Vi vill att du har några års erfarenhet av UNIX och client/server- applikation. Unifacekompetens år ett plus
men även erfarenhet av annat 4GL-språk är meriterande.
Du är utåtriktad, har servicekänsla, är lyhörd och har god
samarbetsförmåga.
Kontakta: Anders Stenström, 08-726 24 81, memdoid
EDT.EDTALSM; Siv Sacklén. 08-726 26 16, memoid EDT.EDTSIVS, Personal. Ansökan märkt med sökt tjänst och enhet: Eva Almung Personal, VH/EDWTH
L M Ericsson Data AB, Västberga, Mediation

Kontakta: Bertil Lindberg, BR/TR/QC, ERAERABLIG, 084044967. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, Karin
Enberg BR/TR/HC, 164 80 STOCKHOLM

TEAMLEADER
TILL CUSTOMER ACCESS
•
Vi år en grupp på fem personer som hanterar
Behörighets och säkerhets-administration inom IBM stordatormiljö samt PC/LAN. Våra kunder är BR bolagen i
Sverige. Verksamheten står inför stora förändringar då
vår kund växer med en hastighet av ca 40% per år och både rutiner och verktyg behöver förändras. Vi söker nu en
Team-leader som vill vara med och förändra verksamheten efter vår kunds behov.
Som Team-leader ansvarar du för operativ arbetsledning, planering och samordning av arbetsuppgifter samt
personal. I detta ingår även att utveckla våra rutiner och
verktyg. I jobbet kan det även ingå att driva och starta
upp mindre projekt som rör den egna verksamheten.
Erfarnftet av beställningshantering i IBM stordatormiljö; RACF kunskap; Självständig; Tycker om att hantera personal; Serviceinriktad; Målinriktad; Drivande + initiativrik;
Kreativ.
Kontakta: Bernt Andersson, 08-7570649, memoid
EDT.EDTBTAN; Anna-Karin Norman, 084042388, memoid
EDT.EDTAKN. Ansökan märkt med sökt tjänst och enhet
Christine Nordström, TO/EDT/R/HA.
L M Ericsson Data AB, Västberga

FÖRSTE SYSTEMFÖRVALTARE
Speditionssysternet SPACE
• Vi är idag ett team på 6 personer som arbetar med
systemförvaltning och vidareutveckling av det UNIX-baserade speditionssysternet SPACE. Systemet finns idag inom
både ERA och ETX och fler kunder väntar, även internationellt Utvecklingsverktyget är Uniface och C med
Informix som databashanterare.

W år en nybildad grupp inom sektionen Customer
Administration and Call Information processing, med inriktning mot produktutveckling och kundanpassningar
inom området Mediation. Mediation år en gemensam benämning på informationssystem som kommunicerar med
telefonväxlar, texAXE.
Ingående funktioner är insamling av information,
framtagning av statistik, analyser för att upptäcka bedrägerier (FRaud) och grundprissättning av samtal. Vår störs
ta kund är Ericsson Hewlett Packard Telecommunications
för vilka viår ett kompetenscentrum, med produktutveckling av produkten BIP (milling Information Processor),
som största åtagande.
För att möta marknaden inom detta expansiva område, behöver vi förstärka vår grupp med ett antal personer.

PROJEKTLEDARE
• Vi söker projekledare med vana att arbeta i stora projekt eller mindre kundanpassningsprojekt Arbetet består
i att driva och styra dessa projekt enligt vår kunds projektstyrningsmodell, samt inom givna tids- och kostnadsramar. Ditt arbete kommer också att bestå i att tillsammans
med områdesansvarig planera kommande aktiviteter,
samt att göra preliminära tidsplaner och resurssäkringar.
Du bör ha högskoleutbildning samt erfarenheter av tidigare projektledararbete. Det år en fördel om du kan en
teleoperatörs verksamhet samt om du har kunskaper inom telekommunikationsområdet Du har initiativförmåga och lätt för att samarbeta. Du tycker om utmaningar
och är målinriktad.

SYSTEMKONSTRUKTÖR/
UTVECKLARE
• Dina uppgifter blir att jobba som designer / implementator i våra produkt- eller kundanpassningsprojekt
beskrivna ovan, med systemkonstruktion / utveckling.
Du bör ha högskoleutbildning, med inriktning mot telekommunikationDu ska ha goda kunskaper i UNIX, objektorientering och C++ då det år programspråket vi använder. Du ska ha lått för att samarbeta och tycka om utmaningar. Du ska vara målinriktad och resultatorienterad.

MANAGER INTERNAL RELATIONS
Ericsson Corporate Relations is looking
for a n e w Manager Internal Relations
The position as manager of Internal Relations
involves the responsibility for ensuring that all
Ericsson employees get quick and proper
information on matters that affect their work
situation, A challenging task to create a greater feeling of unity and understanding of
Ericssons mission and strategies.
The qualifications required include broad
knowledge of Ericsson and a good network
of personal contacts as well as ability to

understand the needs and channels of internal
communication.
This means that you have broad experience
in communications and/or human resources
work. Ability to speak the Swedish language
is desired, but it is not a must. A contract
assignment (minimum 2 years) is possible.
Activities will need to focus on development
of communication to reach employees outside
Sweden and to continue development of the
use of internal information through various
channels.

For further information please contact
Lars A. Stålberg +46 8 719 31 62
memo: LME.LMELAS
or
Lil Laras-Lindgren +46 8 719 34 70
memo: LME.LMELILA
or
Lars-Göran Hedin +46 8 719 98 68
memo: LME.LMELGH

ERICSSON

$

19

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 10 1996

Nu breddar vi utbudet av kurser för projektledning!
Ericssons gemensamma projektstyrningsmetod

PROPS är mer än en

metod. Det är ett totalkoncept för projektarbete.

Som koncern-

ansvariga for PROPS, kan vipa Ericsson Infocom erbjuda ett brett
utbildningsprogram

för effektivare

projektarbete.

Nu breddar vi vårt utbud med två nya kurser:

P R O P S FOR LINE MANAGERS: Ger en plats hos kunder över hela världen. Om du
inblick i PROPS samt tydliggör vikten av vill, kan vi skräddarsy utbildningen efter
effektivitet i samspelet mellan linje- och just dina förutsättningar och behov.
projektorganisation för att projekt ska bli
lyckosamma. Kursen riktar sig både till linje- SAMTLIGA VARA LÄRARE är yrkesverksamma inom de områden de utbildar
chefer och projektsponsorer.
PROPS - PROJECT P L A N N I N G : Fo- och har gedigen erfarenhet av hur PROPS
kuserar på grundläggande planeringstekniker fungerar i realiteten. De har dessutom geoch planeringsprocesser samt h u r dessa an- nomgått ett särskilt certifieringsprogram
passas för Incremental Development och för att bli kvalificerade som lärare.
Concurrent Engineering. Planerad kursstart
För anmälan och mer information, vänlihösten 1996.
gen kontakta oss på:
Tel: 054-29 42 58. Fax: 054-29 40 05
V Ä R T K U R S U T B U D omfattar även:
BASICS ABOUT PROPS: En introduktion till
PROPS.
PROPS FOR PROJECT MANAGERS: Behand-

lar PROPS i alla dess detaljer inklusive hur
metoden stöttar det dagliga arbetet.
HUMAN SKILLS FOR PROJECT MANAGERS:

Fokuserar på ledarskap i projekt.
V Ä R T U T B I L D N I N G S K O N C E P T bygger på "learning by doing", vilket betyder att
du optimerar inlärningsprocessen genom att
aktivt
delta i din egen utveckling. Konceptet
PROPS är etablerad över hela världen — Hittills har över I O ooo exemplar av
att
aktivt
kombinera kursdeltagarnas egna
PROPS professionella och användarvänliga dokumentation distribuerats — PROPS
erfarenheter
med de kunskaper som våra läkonsultnätverk med medlemmar från 24 länder säkerställer att PROPS används
rare
tillför
har
visat sig vara mycket effektivt.
effektivt på lokal nivå, samtidigt som det ger oss den respons som behövs för att hela
tiden vidareutveckla konceptet — Sedan 1995 har vi hållit PROPS-specifik utbildning för mer än 5 000 personer i länder som Japan, Kina, Hong Kong. Canada,
Ungern, Schweiz, USA, Australien, Spanien, England, Holland, Norge, Finland...

F Ö R U T O M Ö P P N A K U R S E R i Stockholm och Karlstad, håller vi dem även på

MEMO: ERI.EIN.EINTRAIN
PROPS homepage:

http://propswww.ericsson.se
Vill d u veta m e r o m våra övriga tjänster?
Kontakta oss på:
Tel: 08-719 55 29. Fax: 08-719 9 3 16
MEMO: ETX.ETXPROPS
e-mail: EiNPROPS@einsu.ericsson.se
PROPS homepage:
http://propswww.ericsson.se

Ericsson Infocom Consultants A B
Projectivity Support Group
Box 1153
164 22 Kista

ERICSSON

^

Ericsson Utvecklings AB söker en
AFFÄRSKOORDINATOR
Enhetenförextern teknikförsörjning inom området ASIC och HW söker en affarskoordinator. Vi samarbetar med utvecklingsenheterna vid utvärdering och val av ASIC och HW. Enheten ansvarar för kommersiella och affärsmässiga frågor i upphandlingar.
ARBETSUPPGIFTER

KVALIFIKATIONER

Att planera och driva genomförandet av
utvärderingar. I utvärderingarna identifiera de bästa alternativen baserat på kommersiella, affärsmässiga och kostnadsmässiga och tekniska grunder. I utvärderingarna ingår aktiviteter som att ta fram
offertförfrågan, genomföra förhandlingar
och träffa affärsmässiga avtal.

För att klara arbetet behöver du ha:
• ett brett tekniskt kunnande
• en god marknadskunskap
• ett intresseförkommersiellaoch marknadsrelaterade frågor
• goda språkkunskaper i engelska, kunskaper i
ytterligare språk är en fördel
• erfarenhet av förhandlingar och avtalsjuridik
• erfarenhet av projektarbete

Om du saknar något av det ovanstående så ser vi till att du far möjlighet att komplettera genom utbildning, operativt arbete eller
stöd från övriga kolleger.
Om det här låter intressant kontaktar du Z/AC Anders Gunnarsson på 727 35 33, email: Anders.GunnarssonEuab.ericsson.se eller
UlfWretling727 33 85.
Din ansökan vill vi ha senast den 28 juni till
Ericsson Utvecklings AB
Nina Jaki
Box 1505
125 25 Älvsjö
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PRODUKTANSVARIG/
FÖRVALTNINGSLEDARE
• Dina arbetsuppgifter blir att samordna alla aktiviteter
för produkten BIP. Detta innebär bl a att vara förvaltningsansvarig och därmed se till att alla aktiviteter inom
ramen för förvaltningblir utförda. Det innebär också att
du tillsammans med områdesansvarig planerar och ser till
att resurssäkran blir gjord för kommande aktiviteter. Du
ska även vara gränssnittet mot vår kund och kunna ta
emot förfrågningar samt krav från denna. En annan arbetsuppgift år också att då och då vara med på säljaktivitet mot kund.
Du bör har högskoleutbidning, samt tidigare erfarenhet från produktansvar och/eller förvaltningsansvar. Du
ska vara drivande, målinriktad samt resultatorienterad.
Andra egenskaper som värdesätts är att du har lätt för att
samarbeta samt har stor förståelse och intresse av att alltid tillgodose kund.
Kontakta: Marie Lindqvist, 08-726 32 25, memoid
EDT.EDTMAR; Sven Narbom, 08-726 26 44, memoid EDTEDTSN; Kerstin Ljungblom, 08-726 29 17, memoid
EDT.EDTKEU, Personal. Ansökan märkt med sökt tjänst
och enhet: Eva Almung, Personal, VH/EDT/T/TH
L M Ericsson Data AB, Västberga

SYSTEMFÖRVALTARE
• Systemstöd för PLEASE. I samråd med kund svara för
underhåll, felrättning och vidareutveckling i stödsystemet PLEASE. Svara för en fungerande utvecklingsmiljö i
SCO-UNIX med INFORMIX som databas. Utvecklingsmiljö
INF0P.MUC4GL.
Vi vill att Du har minst gymnasieutbildning samt att Du
behärskar svenska och engelska i både tal och skrift utan
några större problem. Ericssonerfarenhet framför allt inom Installation Engineering är en stor fördel.
Vi förutsätter kunskap om INFORMIX och SQL Vi tror
oss också komma att lyfta PLEASE till en ren
Windowsmiljö inom en snar framtid varför vi även ser att
kompetens inom denna miljö är ytterligare ett plus.
Vad gäller dina personliga egenskaper så år Du serviceinriktad, en god lyssnare, drivande med initiativförmåga samt är lätt att samarbeta med.
Kontakta: Mats Östlin, 08-726 23 40, memoid EDT.EDTDOJ; Siv Sacklén, 08-726 26 16, memoid EDT.EDTSIV5,
Personal. Ansökan märkt med sökt tjänst och enhet Eva
Almung, Personal VH/EDT/T/TH.

2 METODUTVECKLARE
- GENERELL METODIK
• Service Unit år Ericsson Datas metodavdelning med
ansvar för att organisationen arbetar effektivt med moderna utvecklingsverktyg. Viföljer den tekniska utvecklingen, väljer lämpliga metoder och ver ktyg samt introducerar dessa inom organisationen.
Nu söker vi alltså 2 metodutvecklare som kommer få
följande arbetsuppgifter
Du kommer självständigt att arbeta med utveckling
och förvaltning av metodik (modeller, metoder och verktyg) för beslut styrning, kvalitetssäkring och kalkylering/mätning för våra projekt- och förvaltningsuppdrag.
Du kommer som metodspecialist att identifiera behov
samt lämna kvalificerat stöd och handledning till våra
projekt- och förvaltningssystem.
Vi söker dig som har 5 -10 års erfarenhet av metodutveckling eller har arbetat motsvarande tid med kvalificerad utveckling av informationssystem. Du har förmodligen högskoleutbildning, god förmåga att samarbeta och
skapa samt bibehålla goda kundrelationer. Du harvidare
god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt
Kontakta: Sten Fredricson, 08 - 726 32 66, memoid EDTSFN. Ansökan: Lise-Lotte Rosén, Personal, ÅUEDT/OH.

PROGRAMMERINGSVERKTYG
I CLIENT-MIUÖER
• Du ska vara vår specialist på programmeringsverktyg i
client-miljöer. Exempel på verktyg vi använder idag är
XVT, PowerBuilder, Visual Basic och C/C++. Inom en nära
framtid kommer vi också att använda verktyg för utveckling av anvåndargränssnitt i WEB-miljö.
Specialistrollen innebär att du självständigt ska kunna
tillföra projektet kunskap om verktyget och rekommendera projektanpassade metodlösningar.
Du har förmodligen högskoleutbildning och minst 5
års erfarenhet av moderna programmeringsverktyg.
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Kontakta: Sten Fredricson, 08 - 726 32 66, memoid EDTSFN Sven-Ingmar Lindström, 08 - 726 25 47, memoid EDTSIL Ansökan: Lise-Lotte Rosén, Personal, ÅL/EDT/OH.

Vi ser gärna att Du har erfarenhet av liknande
sekr7eterararbete, vana vid MS-Office och goda kunskaper i engelska språket ytterligare språkkunskaper år meriterande.

budget och resursplanering.
Det är bra om Du har god organisationsförmåga, är
flexibel, utåtriktad och noggran. Du bör också ha goda
kunskaper i engelska.

FPrnwrnrFirriTir

Kontakta: Kerstin Granberg, 08-681 2192, ETX.ETXKEGR;
Stefan Mögel, personal, 08-719 6941, ETX.ETXMOGS

Kontakta: Peter Dybeck, 719 4451, Memo: ETXT.ETXPDYB; Maria Holmer, 727 3224, Memo: EUASALI

Ericsson Telecom AB, Huvudfabriken
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Ericsson Radio System AB, Kista

PERSONALSEKRETERARE
• VI inom Market Operations Asia-Pacific (LN) behöver
förstärka vår personalfunktion med en sekreterare.
Då arbetsområdet personalfrågor är mycket brett blir
arbetsuppgifterna många och varierande. Exempel på arbetsuppgifter år administration av ansökningshandlingar, utskrift och arkivering av anställningskontrakt telefonpassning, konferensbokningar, framställning av OHmaterial etc
En viktig del i ditt arbete blir att ansvara för framställningen av det nyhetsblad (på engelska) som vi planerar
att starta.
Du som söker har med fördel Ericssonerfarenhet och
har kanske också jobbat med personalfrågor. Du måste
ha intresse av och kunna formulera dig i både tal och
skrift på både svenska och engelska. Du ska ha god PC-vana samt erfarenhet av att ta fram OH-material.
Som person bör du vara utåtriktad och flexibel och
kunna trivas i en ibland turbulent miljö.
Kontakta: Carin Kasberg, personal, tel 08-404 55 87.
Ansökan: KI/ERA/LNH Carin Kasberg
Ericsson Business Networks AB, Customer Services

ANSVARIG FÖR
INFORMATION CENTRE
• Vi på Global Support Centre behöver förstärka vår enhet med ytterligare en person på funktionen Quality
Reporting Centre.
Global Support Centre's huvudsakliga uppgift är att ge
teknisk support till våra dotterbolag och kunder över hela världen på produkter inom områdena Application,
Data Networks och Voice Networks. Vi har dessutom ett
nära samarbete med utvecklande teknikinstanser.
Som ansvarig för Information Centre får Du ett roligt
och omväxlande arbete i en internationell miljö med att
bl a: ta emot och registrera ärenden från våra utländska
dotterbolag, offerera och boka resurser och utrustning,
samordna enhetens instruktioner och rutiner, utveckla
och förbättra service mot våra kunder.
Då en stor del av dessa arbetsuppgifter sker med hjälp
av PC bör Du ha god terminalvana, och gärna erfarenhet
av MS Word, Excel och Project. Eftersom du kommer att
ha daglig kontakt med våra utländska dotterbolag är telefonvana och engelska i tal och skrift ett krav, kan du
dessutom ytterligare språk år detta en merit
Dina personliga egenskaper år också viktiga. Vi värdesätter Din förmåga att ta egna initiativ och att samarbeta.
Din servicekänsla och Din förmåga att på ett trevligt sått
bemöta våra kunder internt och externt
Kontakta: Lotta Ahlberg, ebcebcahlo tel. 422 22 44 eller
vår personalavdelning och tala med Jessica Pihlblad,
ebcebcjabe tel. 422 03 00. Vi vill ha Din ansöka senast
1996-06-28
Ericsson Telecom AB, BU Broadband Network
Systems, BU BNSKX1/ETX/B/MA, Kungshuset

ENHETSSKERETERARE/
ASSISTENT, Vikariat
• Vi söker en sekreterare/assistent med hög servicekänsla och initiativförmåga till Global Marketing. Tjänsten är
ett vikariat på ca 1 år, eventuellt förlängning.
Vårt marknadsområde spänner sig över Europa,
Afrika, Nord- och Sydamerika. Enheten består idag av 35
personer och eftersom vi befinner oss i ett expanderande
skede kommer vi att växa vilket ger stora möjligheter att
vara med att påverka.
Arbetsuppgifterna består till största delen av att assistera enhetschefen. Övriga arbetsuppgifter är att självständigt organisera det administrativa arbetet för enheten. En stor del av arbetet består av informationsspridning, researrangemang, bokningar av kurser och konferenser. Utöver ovanstående består arbetet av sedvanliga
sekreteraruppgifter såsom dokumenthantering, tidrapporter, beställning av datorer och kontors- och gåvomaterial.

SEKRETERARE
• Vill Du ta över mitt jobb som SEKRETERARE när jag
flyttar utomlands?
Jag finns på Personal- och Organisationsutveckling inom BX Human Resources. Vi jobbar bl a med kompetens,
chefsförsörjning och att utveckla strategiska frågor inom
personalområdet.
Arbetet är omväxlande med mycket kontakter och
chans att påverka. Viktiga arbetsuppgifter är att skriva,
administrera, rationalisera, arkivera och att ge service.
Datorn är ett viktigt hjälpmedel där jag använder MS
Office.
Intresserad? För att trivas bör Du vara snabb, stresstålig, flexibel, noggrann, ha goda kunskaper i engelska
samt kunna arbeta självständigt.
Kontakta: Annemari Forsen (Laitala), på telefon 719 54
97, eller skicka ett memo till memoid ETX.ETXAML

I* M

Ericsson Microwave Systems AB, Kista
Försvarskommunikation

EKONOM, vikariat ca 1 år
Till vår division som marknadsför, utvecklar och producerar bl a radiolänksystem och krypteringsutrustningar söker vi omgående en ekonom för ett vikariat på ca ett år.
Ditt arbetet kommer att innebära att Du deltar i divisionens bokslutsarbete med bl a att ta fram underlag i
form av sammanställningar. Du kommer dessutom att ansvara för kundfodringar, handha remburser och garantier
samt vara ekonom i några av våra teknikprojekt.
Vi söker Dig som är serviceinriktad och gärna teknikintresserad. Lämplig bakgrund år civilekonom, gärna
nyutexaminerad, med PC-och Excel-vana och som tycker
om att ha mycket kontakter. Vi förutsätter att Du har goda kunskaper i engelska.

Ericsson Telecom AB, FLemmingsberg
Kontakta: Gunilla Melkersson, tel 08-757 09 86.
Ansökan: KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström

SEKRETERARE
• Vill Du jobba mycket fritt och kunna påverka dina arbetsuppgifter? Då har vi jobbet som passar dig. Vi tillhör
CDC-AXE och befinner oss i Huddinge, CL
Du kommer att jobba med personal, adm. arbetsuppgifter såsom PRM, PRÅ och sjukanm., dokumenthantering, telefonpassning, reseräkningar, bokningar av resor,
ansvara för kontorsmaterial / kontorsutrustning m m.
Som person bör Du vara utåtriktad, initiativrik och
flexibel. Du bör ha erfarenhet av MS Office Paketet Vi utvecklas i snabb takt och om Du känner att Du vill vara
med i denna positiva utveckling. SÅ RING.

Ericsson Telecom AB, Tellusborgsvägen, Stockholm

AVDELNINGSEKONOM TILL
HARDWARE SERVICES

Vi ansvarar för reservdelsförsörjning och reparationsser
vice av huvudsakligen BX-produkter till MLC och vissa di
rektkunder. Avdelningen består av ca 60 personer.
Kundorderkontor och förråd finns på TB. Reparation och
provning utförs vid egen reparationsenhet i Älvsjö eller
vid ETX produktionsenheter.
Utöver detta svarar vi för claimshantering för vidarebefordran till övriga ETX, förvaltning av dispenscentral
Kontakta: Jyri Lönnström tel 08-719 7786, Åsa österlund
för i första hand BX samt återmatning av reparationsin08-719 7786 eller personal Annlouise Wiklander 08-719
formation till konstruktions- och marknadsenheter.
4358
Vi befinner oss i ett förändringsskede där vårt ansvarsområde utvidgas samtidigt som vi genomför ett systemEricsson Computer Products, Ericsson Electronic
byte från befintliga MPS-system till Open Uptime. Bland
Distribution AB.
annat har vi övertagit ansvaret för reservdelsförsörjning
Vi distribuerar K- och (T-relaterade produkter/kompo- mot Telia samt tar ett utvidgat ansvar mot nya teleoperanenter från världsledande leverantörer på den nordiska törer avseende reservdelsförsörjning.
marknaden. Vi söker en ny medarbetare för
• I dagsläget köper vi ekonomitjänsten men har behov
KUNDSERVICE
av att omgående förstärka avdelningen med en egen
ekonom. Vi söker dig som har högskoleutbildning med
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att ta emot reekonomiinriktning samt erfarenhet som ekonom inom
turer från våra kunder och koordinera dessa via vårt laproduktion, gärna inom ETX/S. God produktkännedom
ger. Du kommer att ansvara för eventuell kreditering och
om BX produkter samt kunskap om MPS-system är meriutbyte av vara. Detta innebär också registreringsarbete i
terande.
vårt datasystem.
Du skall ha utbildning på gymnasienivå samt kunskap
Du komer att ingå i avdelningens ledningsgrupp. Dina
om och erfarenhet av PC-produkter. Arbetet ställer stora
ansvarsområden kommer bland annat att vara:
krav på noggrannhet och servicekänsla, och Du måste vaUpprättande av budget och estimat, ekonomisk styrning
ra van att arbeta med PC
och uppföljning, ekonomisk redovisning och rapportering, prissättning av våra produkter och tjänster, bevakVi arbetar i nya fräscha lokaler i Kista.
ning av krav från överordnade ekonomifunktioner, fakturahantering. Dessutom kommer du att medverka vid:
Kontakta: Joakim Engelsten, marknadschef, tfn 08-757
Upprättande av avtal med våra kunder och levarantörer,
5373 eller Bitte Rutberg, personalchef, tfn 08-757 4712.
upprättande av mål och nyckeltal för avdelningen, löpanAnsökan: märkt "ECP-3": Ericsson Electronic Distribution
de ledningsarbete.
AB Bitte Rutberg 164 81 KISTA-STOCKHOLM Memo id:
EKAEKEBRU.
Kontakta: Anders Wennberg, 08-719 48 42, ETXT.ETXSystem Development Methods Tools and Training,
ANWG eller vår nuvarande ekonom Håkan Wahlgren, 08Ericssonutvecklings AB, Älvsjö
719 78 48, ETXT.ETXHWN. Ansökan: Jonas Larsson
HF/ETX/SH/HP, senast 960624.

AVDELNINGSSEKRETERARE
• På avdelningen arb 95 anställda och ett 40-tal konsulter. Avdelningen består av fyra sektioner. Du kommer att
ingå i ett sekreterarteam på avdelningen K/U. Ime.lmlelem.
Arbetsuppgifterna som består till största delen av att
assistera avdelningschefen, övriga arbetsuppgifter är att
självständigt organisera de administrativa arbetsuppgifterna på avdelningen.
Beroende på Ditt intresse och Din egna drivkraft så
kan Du själv utforma och påverka arbetsinnehållet. Ett
eget ansvarsområde, kan t ex vara att ansvara för avdelningens verksamhetspärm och avdelningsinfo på WWW
(Webben). Du kommer också få hjälpa till medarbetet vid

Det lönar sig att spara och
placera i Luxemburg!
Är du på väg att flytta utomlands?
Hos ossfårdu konkurrenskraftiga räntor och intressanta placeringsalternativ.

ffiltöffl
Ericsson components AB energy systems division.
Inköp, Kista

AVROPARE
PRODUKTIONSMATERIAL

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför hybridkretsar till
DCIDC omvandlare för telekommområdet Vår verksamhet expanderar kraftigt med ökande försäljningsvolym,

Kontakta oss redan idag på tel 08-700 7990/-91,
fax 08-101716 eller memo spb.dg8901.901mlt

4fc

SWEDBANK
Swedbank (Luxembourg) SA.

nyutvecklade produkter och nya marknadsinbrytningar.
Kontakta: Björn Anderson, tel 08-757 0660, memoid
ERAC.ERABJA; Sabina Klint personal, tel 08-757 5652, me• VI söker nu dig som vill arbeta med avrop till produkmoid ERACERASAKT. Ansökan: Ericsson Radio Systems
tionen av kraftmoduler. Arbetet innebär: avrop och beAB, LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM
ställning mot avtal eller ramorder av produktionsmaterial, bevakning adm. inköpsorder, leveransbevakning av
material och varor, handläggning av reklamationer samt
prognoshantering och leveransuppföljning. Arbetet bedrivs i nära samarbete med inköpare.
Vi söker dig som har minst treårig teknisk urbildning
pä gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet som har
datorvana och erfarenhet av administration och affärsEricsson Radio Systems AB, Kista
verksamhet Arbetet kräver att du är noggrann och pådrivande goda kunskaper i engelska.

LEEUMT

Kontakta: Bo Helenius 08/7574833. Ansökan: la Pia
Emanuelsson KI/EKA/P/PL, Ansvarig personalman Jan
Uhlander memo EKAJUP

KVALITETSSAMORDNARE WIDEBAND BASE STATION SYSTEMS

• Du kommer att arbeta med stöd för utvecklingen av
radioteknik genom ett väl fungerande verksamhetssystem.
Ericsson Radio Access AB, Kista
Wideband Base Station Systems, är en nystartad enhet
för utveckling av system och produkter som leder Ericsson
in i bredbandsteknik för mobilradiosystem. Systemen baINKÖPSBEREDARE TILL PROseras på nya teknologier som ATM växlar och nya radioDUKTIONSENHETEN
basstationer. Vi är idag 160 personer och år primärt placerade i Kista.
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi år verksamma in- Som kvalitetssamordnare har Du ansvar för implemenom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer,
tering av vår strategiska kvalitetssäkring och för samordantennåra produkter och transmissionssystem för analoning av den operativa kvalitetsverksamheten inom enhega och digitala nåtverk. Huvuddelen av vår verksamhet
ten. Du svarar för att vårt verksamhetssystem uppfyller
finns i Kista och vi år idag cirka 1100 anstålida.
ställda krav och våra behov samt följer aktivt upp dess
tillämpning genom revisioner samt föreslår förbättringar.
Du sammanställer rapporterar och följer upp kvalitetslä• Du kommer att tillhöra gruppen Inleveranskvalitet
get baserat på kvalitetsmätningar samt bevakar analyser
som ansvarar för teknisk inköpsberedning vilket bl a inoch åtgärdsplaner vid avvikelser.
kluderar verifiering av kvalitet på ankommande produkter. Detta innebår
En mycket viktig uppgift är, att genom utbildning, preProducerbarhetsanalys; påverka konstruktion för ansentationer, information etc, föra ut kvalitetsbudskapet i
passning till lägsta produktionskostnad.
organisationen och förankra det hos såväl nyanställda
som befintliga medarbetare.
Inköpsberedning; definiera och tydliggöra alla krav för
tilltänkt leverantör, upprätta kontrollinstruktioner samt
Du har goda kunskaper i och stor erfarenhet av kvaliansvara för att certifieringskrav uppfylls.
tetssystem och kvalitetsarbete inklusive erfarenhet som
revisor av kvalitetssystem. Du har erfarenhet av ledning
Kvalitetsuppföljning; kontinuerligt förbättra procesoch genomförande av förbättringsarbete.
serna mot mindre och stabilare spridning, lägre tillverknings- kostnader och kortare cykeltid.
Viktiga personliga egenskaper är samarbetsförmåga,
Vi vill att Du har lägst teknisk gymnasieutbildning och
kommunikationsförmåga, kunna arbeta självständigt unerfarenhet av gjutgods, skårande bearbetning och ytbeder stort personligt ansvar samt ha en mycket stor drivhandling. Du skall vara van vid att ge teknisk support såkraft mot resultat.
väl till leverantörer som till produktion internt Ordning
Du
blir
placerad
på
vår
enhet
för
och reda är ett måste och Du ska ha förmåga att se helheVerksamhetsutveckling och Kvalitet i Kista och rapporteten samt kunna hantera stressiga situationer. Goda kunrar till vår kvalitetschef.
skaper i engelska år ett krav.
Kontakta: Bertil Lindberg BR/TR/QC ERA.ERABLIG 08Kontakta: Björn Fredriksson, tel 08-404 7814 eller Anna4044967. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, Karin
Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69. Ansökan:
Enberg BR/TR/HC 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Christina Mattsson,
Box 11,164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

HUVUDPLANERING RADIO
• Till vår enhet för huvudplanering av radioutrustning
på RMOG söker vi ytterligare en medarbetare. Dina arbetsuppgifter kommer bl a bestå av att bearbeta prognoser
från såväl den egna marknadsorganisationen som från
olika lokala bolag. Vidare kommer Du att deltaga i och
aktivt driva logistikf rågor inom ERA, t ex att ansvara för in
och utfasni ngsplaner för produkter så att en optimal lönsamhet uppstår. Detta innebår att Du behöver bygga upp
ett brett kontaktnät både mot marknads- och produktssidan.
Sökta kvalifikationer Civilingenjör eller mångårig erfarenhet inom området Teoretiska kunskaper i planeringsarbete. Behärska engelska i tal och skrift eftersom
kontakter med lokala bolag ofta förekommer. Kunna arbeta självständigt och vara utåtriktad då kontakterna
med såväl marknad, utveckling och produktion är många.
Kännedom om mobirtelefonisystem och Ericssons organisation är meriterande.
Kontakta: Olof Svedell, tel 08-404 5552, memoid
eraceraosve Sabina Klint personal, tel 08-757 5652, memoid eracerasakt Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB

KVALITETSKOORDINATOR
TILL INKÖP
• Enheten Supply Management inom RMOG arbetar huvudsakligen med inköp och huvudplanering. Till inköpsfunktionen söker vi nu en kvalitetskoordinator som skall
arbeta med följande uppgifter
Utveckling av arbetsformerna för kvalitetsutvärdering
av underleverantörer. Utbildning av inköparna i kvalitetsutvärdering och kvalitetskontroll. Sammanställning av
kvalitetsinformation (nyckeltal & mätningar) från de
fabriker som RMOG utnyttjar för produktion. Ansvarig för
att driva ett Secure Supply Program med ett urval av de
underleverantörer som levererar direkt till kund respektive lager. Implementering av General Quality Agreements
tillsammans med inköparna och Specific Quality
Agreements med leverantörerna. Ev genomförande av
kvalitetsrevisioner hos underleverantörer på uppdrag av
inköpare.
Du bör ha erfarenhet av kvalitetsarbete, gärna inom
inköp eller produktion. Eftersom du kommer att arbeta
med både interna/externa och nationella/internationella
leverantörer måste du ha en god förmåga att uttrycka dig
i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Viktiga
egenskaper är målmedvetenhet samarbetsförmåga samt
initiativförmåga. Du måste även självständigt kunna driva
förbättringsprogram.
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nizations in the countries and a small, pragmatic and re-customers. Product configurations, Keep track of growth
in customers network.
sult- driven core team at EBC. We need 2-3 talented perYour profile is probably: Good technical knowledge of
sons to join in this effort
TMOS OSS-products, Basic knowledge of telephony and
Join in the creation of the most customer oriented and
most profitable professional services offering in the telecommunications network, Marketing and business view, Result oriented. Enjoy travelling.
Telecom industry!
Last date for your application. 1996-06-30.

PORTFOLIO MANAGEMENT
• The primary responsibility will be to secure consistency
and quality in the Professional Services portfolio design as
well as delivery. In this small "company within the company" you must however, be prepared to take personal action in virtually any matter concerning the team.

MARKETING MANAGEMENT
• The primary responsibility is to plan and assist in the
introduction of new services as well as to facilitate the
continuos improvement of existing Professional Services
offerings. As in portfolio management the day-to-day roles may change without notice requiring a flexible attitude.
Both roles will demand superior personal relations qualities due to frequent contacts with local companies and
partners as well as with other Ericsson organizations and
key customers. An open and flexible nature, great personal drive and a passion for change will be key personal assets.
As a member of the team, you can expect a challenging
and exciting task as well as lots of fun!
Contact: Erik Nordling, 08 - 422 01 81, EBCERNO. WELCOME with your application not later than the 20th of June
to: Lotta Börjesson, NA/EBC/FHR, Ericsson Business
Networks AB, 131 89 STOCKHOLM.
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Mölndal el.Västberga

NEW OPPORTUNITIES
- MARKETING AT EHPT

Contact: Lennart Sörensson, Tel 031-672078, Memoid EHSLESO; Olow Swärd, Tel 031-673876, Memoid EHSOLOW;
Kjerstin gungqvist Tel 031-672606, Memoid EHSKLT.
Business Unit Switching and Network Systems,
Global and New Public Operators
The segment global and new operators is expected to
grow rapidly the coming years. A new market unit responsible for six global operators and new operators in
selected countries is therefor started. To be abletomeet
the challaenges in this new and dynamic market we need
to fill the following positions:

GLOBAL ACCOUNT
MANAGERS
• The global account manager is overall responsible for
the consolidated net sales, order bookings and cotribution regarding the assigned customer worldwide.
The task includes development and maintenace of
good customer relations at all levels nad to persue all business opportunities with the customer.
Cooperation with other business units is essential in order to optimise the business result for Ericsson.
The preferred qualifications are: University degree in
technology or economy; 5 years wthin marketing or product management Experience in international management Good command of English.

BUSINESS MANAGER

• The Business Manager is responsible for the consolidated net sales, order bookings and contribution for assigned customers ins assigned countries.
The mission of Market Support at PIG istomarket TMOS
products in close co-operation with Ericsson BusinessThe job includes development of a thourough undersUnits and Ericsson Sales companies. Important areas tanding
for
and knowledge about the new emerging market
EHTP and RMOG at ERA, istobetter support sales of new
of new operators in the assigned countries in order to creOSS systems, upgrades of existing OSS and OSS system
atecanew business.
pacity when mobile network grows.
Close cooperation with the whole organisation is reEHPT and RMOG have recently agreed on a revenuequired to see the business opportunities and decide/agree
on how to win them.
sharing principle, meaning both parts have a common interesttoachive good business results of our jointly deve- The preferred qualifications are: University degree in
loped OSS products A group of people, called 'Frying technology or economy; Experience in international maSquadron' employed and placed at EHPT bud paid by nagement 5 years within marketing and product manaRMOG,tosupport this business will be created. The busigement Good command of English.
ness responsibility for Area Managers at EHPT and RMOG,
SALES PROGRAM AND
will not be changed.
We are therefore expanding our organisation in VK orPRICING SPECIALIST
MÖ and are looking for 5 persons with the pri files as per
Professional Services, Ericsson Business Networks
below.
AB. NackaStrand
• To be successful in the New and Global Operators field,
effective sales tools are of importance. The required level
Our key customers continuously demand more complex
of flexibility and responsiveness in the sales process can
& COMMERCIAL PRESAonly be achived through effective sales tools.
solutions, often with an Ericsson turn-key commitmentTECHNICAL
as
a prerequisite. In ordertoadapttothese new customer LE SUPPORT - "Flying Squadron"
The Sales Program and Pricing Specialist will be responrequirements, EBC and Local Companies must enhance
sible for developing and maintaining a Sales program ansd to develop maintain and manage a price list as key saboth selling and delivery capabilities. We must also im-• Your tasks will be to support in collaboration with
les tools. Close cooperatin with Account and business
prove packaging of products, solutions and services conRMOG, the business to endcustomers (telecom operators).
Managers, Customer Network E, GNSM.GPLM and other
cepts.
You will technically and commercially support business acBU will be required.
One essential component is the build-up of customertivities such as: Presenting the product CME20/CMS40
focused and business-oriented professional services orgaOSS, Preparing tenders, Assist RMOG in negotiations with
The preferred qualifications are: University degree or

•TTRirnFPr

Strålande tid för PC-kurs p å / , ^tiden
En härlig tid står för dörren. Med sol och bad. Gäddan på
kroken. Goda böcker. Spännande resor. En lur i hängmattan...
Sommaren är också den tid när du i lugn och ro hinner gå
på kurs. Då vardagens stress och dagliga arbetsuppgifter
läggs åt sidan. Du kan i stället koncentrera dig på att lära
nytt och dina kunskaper växer lika snabbt som grönskan. Så
att du också hinner med allt annat som gör dig på solskenshumör.
Det är en av fördelarna med Öppna Dataskolans sommarkurser. Inlärningen är multimediastödd som gör att du kan
gå hela PC-kursen på halva tiden. Helt enkelt därför art du
arbetar med flera sinnen — du ser, hör och gör —föratt vara
mest effektiv.

2

Du arbetar i din egen takt
och när du själv vill under
hela sommaren, t ex när Pohlman hotar med regn.
Dessutom kan du repetera hur mycket som helst under ett
helt år tills kunskaperna sitter.
Ring eller faxa för mer information om hur du gör
sommaren till ett bestående minne.
Vi erbjuder följande kurser med den nya studietekniken:
Windows 95, Windows 3.11, Word, Excel, PowerPoint, MS
Project, Works, WordPerfect, "Sätt stil på dina dokument" och
MS Office Integration.

I \l I n. sson Data AB
Svenska saltvatten i all ära, men vill du flyta som en kork ska
du bada i Döda havet. Saltkoncentrationen är bl a genom stor
avdunstning hela 2 6 % mot 0.2-1.5% i Östersjön.
Men vad går upp mot ett dopp här hemma efter några timmars
effektiv inlärning pa Öppna Dataskolan...

Fas 08-18 76

ERICSSON
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equivalent; Several years of work within marketing, product management or pricing; Good knowledge of ericsson products and the applications; Good command of
English.

CUSTOMER NETWORK
MANAGER
• The Customer Network Manager is responsible for development of customer network solutions based on business needs, network status and available general solutions and standard products. He/she has the overall
technical responsibility of the customer network and products. This includes management of the solution and product requirement process.
The preferred qualifications are: University degree in
technology or equivalent; S years within product management or equivalent Capability to build and maintain
good customer relations and to understand customer
needs; Good command of English.

BID & CONTRACT
MANAGEMENT

The preferred qualifications are: Overall knowledge of
Ericsson products; Experience in offer/order projects and
related processes.
C o n t a c t Bengt Svensson 08-719 0318, ETXBRIS or
Ingemar Brattgärd 08-719 3745, ETXINBR. Human resources, Barbro Södergren 08-719 5775, ETXBASO
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MARKNADSANALYTIKER
LM/U Sr en del av RMOG.s enhet for Global Strategic
Marketing. Vi ger organisationen stöd och service med
allt från globala marknadsanalyser till strategier och rekommendationer. LM/U arbetar med ett antal olika kompetenser inom omréderna prismanagement kommersiell
konkurrentanalys, marknads- och kundanalys, operatörsekonomi samt kontraktmanagement
Allt eftersom
RMOG.s organisation växer Okar efterfrågan pi våra
tjänster.
• Vi söker därför en person som ska: studera och analysera marknadstrender och utveckling pä RMOG.s marknader; genomföra och analysera marknadsundersökningar
pä abonnenter och marknadsaktörer som operatörer och
återförsäljare; utveckla arbets- och analysmetoder för
marknadsundersökningar.

MARKETING DIRECTOR, MARKET
OPERATIONS, THE AMERICAS

Dessa marknadsanalyser presenteras både internt och
för kunder. Resultaten används också som indata till att
stimulera operatörernas intäktsströmmar.

The Market

Du som söker bör ha analytisk förmåga, utåtriktad
läggning, lätt för att samarbeta samt goda kunskaper i
engelska.

Operations unit. The Americas -

Mobile

Telephone Systems GSM, NMT, TACS (RMOG) is under heavy growth and expansion and there are many new challenges and opportunities ahead. The Marketing and Sales
unit today consists of around 20 people.
•

As manager of this unit you are expected to: Co-opera-

te with our local companies in U.S., Canada and Latin

Norén, KI/ERA/LHS
Ericsson Business N e t w o r k s AB, Nacka Strand
Marknadsavdelningen
Direct Channel inom Business
Communications Division, NAIEBQFDI, har till uppgift att
öka lönsamheten för all direktförsäljning av produkter
och system. Vi arbetar med att utveckla vira såljprocesser,
lansering och utfasning av produkter, säljstöd samt information till vira säljande bolag. Local Companies.

You should previously have worked with telecom-products and have vast commercial experience. It is considered an advantage if you have international experience. As
manager you should have a genuine interest in accomplishing results through good personnel management. A solid personal network within Ericsson is preferable.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

• To do business with the New and Global Operators
brings new challenges in many ways, one challnge is to
manage bid and order projects where several units,
MLC.BU are involved. Bid and contract management will
manage the bid and offer processes, but also develop and
maintain these processes in the cross organisational environment whre business with New and Global Operators is
done.

Kontakta: Björn Blondell, tel 757 20 98. Ansökan: Jaana

America in marketing and sales activities; Work strategically to achieve our goals; Lead and motivate a professional department; Create processes leading to customer satisfaction and profitability.
You will also be responsible for coordinating the marketing strategy within the marketing unit here as well as
in our local companies.

Contact: Mats Dahlin, Vice president & General Manager,
phone +46 8 404 2059, memoid ERACERAMGD; Tomas
Mikaelsson, Sales and Marketing, phone +46 8 757 1148,
memoid ERACERATMN; Solveig Vallentin, Human
Resources, phone +46 8 404 5619, memoid ERACERASOLO. Skicka ansökan till: Ericsson Radio Systems AB, U/OS
Sonja Johansson, 164 80 STOCKHOLM.

Du bör dessutom ha någon form av marknadsinriktad
högskoleutbildning samt erfarenhet av att genomföra
marknadsundersökningar. Det är meriterande om Du också har arbetat med marknadsföring inom telekombranschen.

Ericsson Telecom AB • Business Unit

SWICHING AND NETWORK SYSTEMS
AXE PROVISIONING
LOCAL DESIGN CENTER - ISDN, CTM Services

KONTAKTEN NR 10 1996

För att möta en växande försäljning av vira produkter
behöver vi nu.

LEDARE FÖR
MARKET INTRODUCTION
• Som chef för Market Introduction ingår Du i ledningsgruppen för Direct Channel. Gruppen arbetar med att introducera nya produkter och lösningar i våra olika distributionskanaler.
Arbetet består i att leda och utveckla 6-8 marknadsprojektledare. Du skall också utveckla funktionen int e r n t men framför allt i samarbete med Local Companies.
Du har en akademisk bakgrund samt tre - fem års arbetslivserfarenhet av marknadsföring och försäljning, gärna
just produktintroduktioner. Erfarenhet av personalledning, och helst även projektledning, år ett krav.
Du måste vara resuftatorienterad, van att samarbeta i
projekt och nätverk, samt bra på kommunikation. Vi vill
att Du behärskar svenska och engelska, samt gärna något
ytterligare språk, i tal och skrift

LEDARE FÖR MARKNADSOCH AFFÄRSSTÖD
• Som chef för Marknads- och Affärsstöd ingår Du i ledningsgruppen för Direct Channel. Marknads- och
Affärsstöd arbetar med att stödja lokalbolag och distributörer med marknadsföringsaktiviteter och tekniskt säljstöd i samband med kundpresentationer, mässor och offerter.
Arbetet består i att leda och utveckla verksamheten
och dess medarbetare. Gruppen debiterar sina kostnader,
och Du har ett affärsansvar som chef.
Du har en akademisk bakgrund med 5-10 års erfarenhet av produktutveckling eller produktledning, gärna på
systemnivå. Internationella kontakter och erfarenhet av
kundrelationer och personalledning är ett krav.
Du skall vara resurtatorienterad, samarbetsinriktad och
stresstålig samt utmärkt på kommunikation. Vi vid att Du
behärskar svenska och engelska, samt gärna något ytterligare språk, i tal och skrift
K o n t a k t a : Sverker Björiing, tel 08/422 0468, memo
EBCEBCSB om Du vid veta mer. Ansökan: snarast Marcus
Eriksson, NA/EBC/FHR, memo EBCEBCMRCS. NA/EBC/FMX
Network
Operator's
Market
Ericsson
Business
Networks, Nacka Strand

•

To vi«)rk in a dynamic, international environment whe-

mand on professionalism and personal responsibility will
be highly valued assets?
The sales department Network Operator's Market is re-

We are currently establishing the provisioning unit for Cordless Terminal
Mobility. We will develop and verify total solutions for local mobility within the
public network.

I arbetsuppgifterna ingår a t t övergripande koordinera process- och förbättringsarbetet inom huvudprocessen
förhandlning pä RMOG, fungera som processutvecklare i
såljprocessen på LP, stimulera och stödja processägare och
processteam, bistå med kunskap och metoder i Process
Management och förbättringsarbete, stödja och driva på
mätningsarbetet genom att bland annat stötta igångsättning av kontinuerliga mätningar och medverka till att rutiner skapas, fungera som länk mellan linjen och processen, medverka i nätverk och annan processamordning inom RMOG och i övriga Ericsson koncernen.
önskvärda kvalifikationer år flerårig erfarenhet av
kvalificerat arbete inom marknadsföring/försäljning,en
utåtriktad läggning, god samarbetsförmåga, ett drivande
arbetssätt samt goda kunskaper i engelska både i tal och
skrift Erfarenhet av processutveckling är meriterande.
Ansökningshandlingar skall vara Anita Malmström
Wallner tillhanda senast 1996-06-28
K o n t a k t a : Mats Storsten LP/FC tel 08-757 39 05; Gunilla
Ahrens LP/UC tel 08-757 18 56; Anita Malmström Wallner
LP/H personal tel 08-404 24 29.
Ericsson Radio Systems A B

INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING - MOBILTELEFON)
Vir enhet arbetar med marknadsföring, försäljning och
implementering av mobiltelefonsystem—europeisk standard. Vi bearbetar Central- och Osteuropa, Mellersta Östern och Afrika och vi har en mycket stark marknadsställning. Pi grund av vir kraftfulla expansion söker vi nu ytterligare nigra driftiga affärsmän.
• Du kommer att arbeta med våra mobiltelefonsystem
GSM och NMT mot ett stort antal marknader och dotterbolag. Detta innebär att Din uppgift blir bred.
I jobbet som Area Manager kommer Du i stor utsträckning att arbeta med marknadsföring och försäljning direkt mot våra kunder. Du kommer att svara för utarbetandet av våra offerter och kontrakt samt leda de kommersiella delarna av kund- förhandlingarna.
Arbetet kommer att vara mycket internationellt inriktat och omfatta en hel del resor.
För att lyckas med den här uppgiften måste Du ha
minst ett par års försäljningserfarenhet inom telekommunikationssystem (gärna AXE), radio/mobittelefoni eller
datakommunikationssystem. Du är civilingenjör och intresserad av att jobba i en internationell miljö. Du behärskar engelska i tal och skrift Det är meriterande med ytterligare språkkunskaper för några av befattningarna.
Kontakta: UrfBorison, tel 08-757 1580; Liljana Sundberg,
Personal, tel 08-757 2459. Ansökan: SG/ERA/LP/H Liljana
Sundberg
Ericsson Radio Systems AB, lösta

INTERESTED IN
A CHALLENGE?
re YOUR own initiative and creativity, paired wrthhigh de-

DO YOU KNOW GSM OR
DECT?

att arbeta direkt under LP/FC som år ansvarig för de båda
processerna, samt ingå i ledningsgruppen för LP/F
(Mellanöstern).

sponsible for developing new business opportunities for
the Business Communications Division within Ericsson
Business Networks, in the rapidly growing market for
network operators, is expanding with t w o new positions

MANAGER OF MARKETING
PCS 1900 US & CANADA
Our Market Operations unit The Americas - Mobile
Telephone Systems GSM, NMT, TACS (RMOG) is under heavy growth and expansion and there are many new challenges and opportunities waäing. Our team is responsible
for sales and marketing activities to the North American
Personal Communications Systems (PCS) market for GSM
based systems. Our PCS 1900 system has had a tremendous success so far.

for BMX sales activities in the international market.
The INTERNATIONAL ACCOUNT MANAGER is -for his

•

We are looking for a manager of our North American

named accounts-the single point of contact, and respon-

Marketing team in Kista, Sweden. Our Manager of

sible for provisioning and co-ordination of activities, such

Marketing is transferring t o the market place t o pursue

as: Pre-sales; Bid and order processing; Project implemen-

other opportunities. The replacement should start as soon

tation: engineering, planning and invoicing in an end-to-

as possible.

end sales process, interacting with our sales channels.

The Marketing team in Kista consists today of six Area

The International Account Manager will have direct responsibility for account profitability.

Managers and t w o Strategic Marketing Support people.
We have plans t o add one Area Manager and one

The TECHNICAL MARKETING MANAGER is unit respon-

Strategic Marketing Support person.

We are now looking for system engineers, designers and testers to work in this
new challenging area.

sible for operational marketing strategies and implemen-

You will have the opportunity to start working in the early phases of the introduction of Cordless Terminal Mobility in AXE.

technical customer presentations/discussions; Co-ordina-

customer strategies so they are in line with Ericsson stra-

tion of marketing activities with product management

tegies.

We believe that you have good AXE knowledge, a few years experience in test,
design or system management
Knowledge in the GSM, DECT and Radio is considered as merit

Our main mission is to establish a longterm partnership

tation such as: Co-ordination of market/customer require-

between our customers and

ment analysis and feedback; Development and imple-

Company/Local Company and ERA/L). We work closely

mentation of competence transfer programs; Advanced,

with our Local Companies and develop market plans and

and our sales channels.

Ericsson (Major

Local

Responsibilities include; to arrange customer visits in

BOTH JOBS REQUIRE: A bachelor or master's degree in

Europe, coordinate global activities, introduce the com-

engineering or equivalent with some years of experience

mercial part of new products, introduce ERA tools and

from commercial or technical-commercial activities. YOU

processes. We are updated on customer activities and

ARE: An open, analytical and driving person with excel-

work with all parts of the sales and customer order flow

lent communication skills, fluent in English and one

such as forecast proposals and negotiations.

Scandinavian language verbally as well as in writing.

This position will give you a broad understanding of
the largest Ericsson market. You will become part of the

Interested? Then please contact:

C o n t a c t Bengt Åkerström, tel. 422 15 37, memoid

Marketing and Sales team that develop market plans and

EBCEBCBEAK. Application: Marcus Eriksson, NA/EBC/FHR,

customer strategies for the most competitive markets in

memoid EBCEBCMRCS, a.s.a.p.

the world. Requirements: The applicant should have a

Ericsson Radio Systems AB

years' working experience and desirably 3-5 years mana-

university degree (M.Sc, MBA or similar). At least 5-10
gement within Cellular communications and preferably

Stefan Carlsson
TN/ETX/XT/T
Phone: +46 8 719 7549
Memo:ETXT.ETXSTCA

PROCESSUTVECKLARE

with GSM.

LP är en MARKET OPERATONS enhet inom RMOG med

vironment There are good opportunities for personal de-

ansvar för marknadsföring, försäljning och implementer-

velopment and extended responsibilities in a fast growing

ing av Mobiltelefonsystem typ GSM, NMT och TACS inom

marketplace with a tremendous potential.

regionerna

Central och Osteuropa,

Mellanöstern

The position is in a stimulating small team working en-

och

Afrika.

C o n t a c t Tomas Mikalesson, Marketing Director, memoid

•

Vi söker en processutvecklare för både såljprocessen på

ERACERATMN +46 8 757 1148, Mats Lundberg, Manager

LP samt för förhandlingsprocessen pä RMOG. Du kommer

Of Marketing, memoid ERAC.ERAMMLL +46 8 404 2685 or

KONTAKTEN NR 10 1996

Solveig Vallentin, Human Resources, memoid ERACERASOLO, +46 8 404 5619. Application: Ericsson Radio Systems
AB, Kl/E RA/U/OS Sonja Johansson, 164 80 Stockholm.
Ericsson Telecom AB, BU Switching & Network
Systems, GlobalProduct Line ManagementSwitching, TN

BE THE SPIDER IN
THE WEB OF BUSINESS!!
• if You enjoy working with the markets and want to
make sure that Ericsson introduces new profitable AXE
Local Switching releases to our customers. You should
continue reading.
We are today 5 persons in the Business Management
team working with Network Expansion customers and
markets. The customers and markets are mainly found in
Africa, Middle East, Eastern Europe, Asia and Latin
America.
We have one open position as a Business Manager.
A Business Manager has the responsibility for the contacts with marketing units and account managers of a defined geografical area. The Busines Manager will gain a
deep knowledge on how business is done in the area and
has the responsibility to make sure that the needs of our
customers are covered in new AXE releases.
The Business Manager also has an operative responsibility for a defined area, e.g. business planning, product
strategies, business opportunity tracing.
A third responsibility is of a strategic nature where the
focus is on a more overall product related nature, e.g. broadband migration, mobility, AXE modernisation.
You will be working in close cooperation with other
Business Managers, Product Marketing and Account
Managers.
You have an M.SC or MBA (or equal) and You have a social and entrepreneurial personality. Preferably You have
experience from marketing, account management or product management and You should also have a general
knowledge about AXE.
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Arbetet bedrivs både i form av processarbete och större projekt. Exempel på procceser år Prognosprocess och
Materiarförsörjning medan projekt kan vara tex.
Högnivåprognos och Ledtidsreduktion av inköpta komponenter.
Oavsett vilket/vilka områden just du kommer att arbete med (styrs i hög grad av kompetens och intresse) är
samverkan med andra funktioner och medarbetare ett
måste. Därför år det viktigt att du år utåtriktad och har
lätt för att kommunicera och samarbeta. Utöver detta
krävs naturligtvis att du har en god logistisk grund att stå
på, antingen från högskola eller från praktiskt arbete
med logistik eller planering inom eller utanför Ericsson.
Hos oss försöker vi blanda båda kategorierna.
Kontakta: Anders Kjellander, tel 08-719 9244 (ETXS.ETXAOK); Lena Almgren, tel 08-719 36 53 (ETXS.ETXLHQ)

Experience from different phases of soft-,and hardware
testing, field implementation and support activities is meriting.
NETWORK INTELLIGENCE PLATWe believe that you are a person who likes to analyse
FORMS: PRODUCT MANAGER
and to solve problems. We also think that you are open
We are on the verge of entering Number Portability, minded, positive and enjoys working with others, even
outside the "home unit". We want you to be able to read
Personal Mobility and Fixed I Mobile Convergence large
and write English fluently
scale solutions. This is radically changing the traditional
telecoms and it will affect most Ericsson telecom business.
Do You see yourself as a product manager leading this exContact Susanne Dahlberg-Persson HF/ETX/X/OG, meciting field? We need dedicated attention to these areas moid: ETXSUSA, phone: 08/719 3494. Application: ERICSnow.
SON TELECOM AB, Mikael Lundgren, Human Resources, %
TB/ETX/X/OH, 125 26 Stockholm
Ericsson Network Intelligence has now gained 4 times
more customers than our closest competitor in Intelligent
Networks. We are expanding this strategic Ericsson proEricsson Radio Systems AB. Kista
duct area more tfian 100% every year.
Ericsson Telecom, Telef onplan

PRODUCT MANAGER,

• Do You want to be globally responsible for platform
strategies, profitability and development? This means
Maintenance Management Information System (MMIS)
that You will penetrate and understand one of the tele7he MMIS is a new product developed by JZ - The ERA
com markets' most complex battle fields and take up the
Competence Center for Network Operation &
fight with competitors, applying state of the art telecom
Maintenance. It is currently in the process of being introand computer technology. You will engage in customer
duced in the product programs of the ERA business units,
and internal discussions globally.
RMOA RMOG and RMOJ as well as in the product proBusiness Unit Switching and Network Systems,
grams of ETX broadband and EHPTproduct lines. To achiBuilding an ExcitingBusiness, ACTRAN: Radio
We prefer applicants with general telecom and mobilieve this we need to expand our product management
ty concepts experience. As product manager, you must be
Access in Fixed Networks
function.
able to take responsibility, work independently and have
good communication skills. Some traveling is required.
The MMIS is a system for administratively controlling
In todays competitive environment telecommunication
the field activities of Cellular Network Operation &
operators have to react creatively to the fast changing reMaintenance, it is based on a state-of-the-art software
quirements in terms of price, services and performance.
Contact Thomas Larsson, HF/ETX/X/UPP, +46-8-719 9062,
platform in a mixed UNIX & PC environment
ACTRAN, the new radio access network solution within
memo: ETXT.ETXMASL; or Henning Burvall, HF/ETX/X/UP,
Business Unit Switching and Networks solution does not
+46*719 6817, memo: ETXT.ETXHEBU
only enable our customers to offer POTS, ISDN, DATA and
• The task of the product manager will be: Product
other Services up to 2MBTTin a flexible, costefficient way,
Profitability Analysis; Product Plans & Programs; Business
Ericsson Telecom AB
but especially to select target and connect the most proCases; Initiating Development of New Functionality;
fitable customer segments efficiently.
Product Marketing Library Information; Support to
OPERATIVE PRODUCT
RMOA, RMOJ & RMOG Product Management & Sales
We are now building our infrastructure to make
MANAGER
Organisations; Customer Presentations/Promotions.
ACTRAN a success globally. For our organisation in different countries do we need competent and enthusiasticWithin the unit System Supply & Support work with re- We believe the product manager needs: Master
colleagues to work within the GPLM Access and build the
quirement handling and strategic competence develop-Degree in Engineering; Experience from Software
ACTRAN business
Development Telecom Experience; Business Interest.
ment This unit is located at ETXIX Operations - complete
Earlier experience from product management funccustomer projects.
tions and working experience from telecom operators is
Kontakta: Magnus Rosenblad, Manager, +46 8 719 0531,
BUSINESS MANAGER
of advantage.
• You will analyse the Ericsson Strategic Planning (ESP)
ETXT.ETXLMR; Kerstin Halén, Human Resources, +46 8 719
and translate it into a strategic plan for the unit
2054, ETXT.ETXKER.
• You have got 3-5 years experience from a customer driOperations. You will be working independently with comven business and know how to connect the technical and
Contact Håkan Messén, phone +46-8-404 24 01, memoid
petence development and requirement handling within
commercial aspects of the business.
ERA.ERAHAME. Application: KI/ERA/J/HS Ann Beer
ETX Operations and BX Operations for a specific product
Our major challenge will be to design and implement a
area, (i.e. Switching, Nl & Access)
high delivery precision, low cost supply chain and custoHEAD OF THE PRODUCT
mer service offering towards our customers. Your respoWe think that you have a technical university degree
MANAGEMENT FUNCTION
nisbility is to work and co-ordinate the relevant line orga(180p.) or equivalent competence in the area of telephoBroadband Network Systems, Kungens Kurva
nisations within the global Business Unit infrastructure.
ny or data communications engineering. We also like you
• As the head of the product management function you
At the same time you build and implement a Balanced
to have five years of experience within communications.
will be heading a small team responsible for Product
KVALIFICERAD PERSONALMAN Score Card management information system for ACTRAN.
SJÄLVSTÄNDIGT ENHETSAVSVAR
The position is located in Stockholm.
Ericssons affärsenhet Broadband Network Systems leder
vågen in i framtidens informationssamhälle. Vår vision Contact
är
Bosco Novak ETXT.ETXNOVAK, Phone 7111286.
att underlätta skapandet av den nya generationens glo-Application: Siv Buchmayer, ETXT.ETXSIW.
bala nätverk. Vår utmaning år att göra Ericsson lika framgångsrika inom bredband som vi idagär inom smalband.
PRODUCT MARKETING
Vi arbetar med totala nätlösningar som innehåller produktområdena bredband-, transport-, access och drift• Our Product Marketeers bring ACTRAN to our custooch underhållssystem. Vårt motto är Working for the New
mers. They work closely with the Ericsson local companies
Generation!
and the product units. Based on ambitious market plans
and customers strategies, the responsibilities includes all
• Vi förväntar oss att Du kan bidra professionellt i teaactivities which are necessary to come from the first customarbete med uthållighet och där medmänsklighet för vamer contact to a successful contact
rann år en självklarhet. Inom bredband arbetar vi med
Customer presentation, business plan analysis, RFI and
ledstjärnorna "Entusiasm, Ambition och Snabbhet" för
RFQ handling, Tender support Negotiation support
att möta utmaningarna i vår expansiva bransch.
Requirement Analysis.
Till vår enhet för Global Marketing samt för ngn av våYou have 3 years experience in sales and marketing,
ra produktlinjer söker vi en självständig och erfaren perpreferably with radio based products. International exposonalmänniska. Verksamheten finns i KX1 inom Kungens
sure, command of the English language orally as well as
Kurva området
written. Knowledge of other language is an advantage.
Vi lever i en konkurrensutsatt värld med nära koppling
Negotiation skills and the ability to work in on crossfunctill multi media och datakommunikation. De al It snabbare
tional organisation.
förändringarna på marknaden, ställer därför krav på en
förändrad företagskultur.Det medför ett spännande perContact Bosco Novak ETXT.ETXNOVAK phone 711 1286.
sonalarbete där flexibilitet affärs- och resultatinriktning
If you are interested please send a brief letter to and your
år nyckelord.
CV to ETX/X/H Siv Buchmayer, ETXT.ETXSIW.
För att klara detta jobb, behöver Du gilla utmaningar,
vara stresstålig, ha en bred kompetens inom hela registret
av personalfrågor, ha drivit projekt inom området självFOLLOWING PROFILES ARE NEEDED WITHIN ERICSständigt och vara van att ha engelska som Ditt arbetsSON Dl AX
språk i många sammanhang. Globala frågor i olika nätverkssammanhang blir allt viktigare, varför internationell
ACTRAN
erfarenhet samt gärna från personalarbete på en marknadsenhet är meriterande.
SYSTEM MANAGEMENT

RMirjEFfiMT
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med TCP/IP & NFS

Kontakta: Cathrine Vmcenti, Human Resources Mgr, Bu
Broadband, tel 08 - 719 0043, ETX.ETXG/I

fflETiTOTil
Product Supply Group AXE, Enheten för logistikutveckling

LOGISTIKER
• Till enheten för Logistikutveckling inom AXE-produktionen söker vi omgående förstärkning. Idag är vi 7 personer på enheten men med alla de utmaningar vi står inför
ser vi behovet att snarast förstärka med två medarbetare.
Enheten ansvarar för att logistikprocesserna inom kundorderflödet ståndigt utvecklas och förbättras så att ledtider, kostnader och kapitalbindning sjunker. För att åstadkomma detta samarbetar vi med alla andra funktioner
som påverkar kundorderflödet marknad, produktledning, CDC, produktenheter m.fl.

• We need expecially persons with radio knowledge.
Experienced in product management issues including understanding todays and future market requirements,
doing presentations, preparing functional descriptions,
proactive product planning and programming, cost structure analysis and working in global team.

SYSTEM DEVELOPMENT
ENGINEERS
• Experience in software and hardware development for
products in the local network area. The development is
done in a project oriented organisation which includes
tasks in all different phases within the product provisioning process from systemstudy to design and test.

SUPPORT ENGINEERS for
TECHNICAL SUPPORT
• Experience from system development and with the potential to represent Ericsson Diax.
Contact Per V Lund DXD.DXDPVL phone: 45 9786 9049

NFS ©ÄstTO från Hummingbird
En m> marknadens mest kompletta nätverkslösningar i 32 bitars-version för
Windows NT, Windows 95, DOS & Windows samt WindowsforWorkgroups.
E-post med stöd för MIME och MAPI
Delat filsystem med NFS
Client och Server för Windows NT
TN3270 och Telnet med stöd för VT320/220/10O/50
Printerstöd med LPD och LPR
News Reader and Gopher
Nätverkstillämpningar som Ping, Finger, ARP,
TraceRoute, wild mm
Grafisk FTP med stöd för Drag-and-Drop
Omicron Software Systems AB
Tel 08-751 01 80. Fax 08-703 94 13.
info@omicron.se http://www.omicron.se/

Omieron
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Profitability Analysis; Product Plans 4 Programs; Business
Cases; Initiating Development of New Functionality;
Product Marketing Library Information; Support to
RMOA, RMOJ ft RMOG Product Management ft Sales
Organisations; Customer Presentations/Promotions.

about this promising opportunity.
Jan Söderblom,08 757 2416,memoid ERAJSB
Application: Ericsson Radio Systems AB, Anette
Spångberg, 164 80 STOCKHOLM

We believe you need a background with: Master
Degree in Engineering. Experience from Software
Development. Experience from Product Management positions.

rrTTTP 111m n rrrm
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Working experience from telecom operators or from
product management at Local Companies is of advanta-

m •

A

Ericsson Radio Access AB. Kista

geC o n t a c t Håkan Messen, phone +46-8-404 24 01, mernotd
ERAERAHAME. Application: KI/ERA/J/HS Ann Beer.

SERVICE DEVELOPMENT
• The system will be sold with an implementation service, supporting the customers in getting the business processes supported by MMrS fluent The service will be
handled as a product, thoroughly documented, marketed, sold and delivered. The JZ/BA organisation will be responsible for the service as a product deliveries will be
handled by local companies serving a country or a region.

PROTOTYPOPERATÖR TILL
PRODUKTIONSENHETEN
Ericsson Radio Access AB, haren välkänd och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi år verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer,
antennära produkter och transmissions-system för analoga och digitala nitverk. Huvuddelen av vår verksamhet
finns i Kista och vi är idag cirka 1100 anstålida.
•

i Dina arbetsuppgifter ingår bl a att självständigt kun-

na tillverka prototyper på kortfattade underlag samt
medverka vid producerbarhetsgranskningar.

I II
AFFARSKOORDINATOR
•
Enheten för extern teknikförsörjning inom området
ASK och HW söker en affårskoordinator. Enheten samarbetar med utvecklingsenheterna vid utvärdering och val
av ASK och HW. Enheten ansvarar för kommersiella och
affärsmässiga frågor i upphandlingar.
Arbetsuppgifter Att planera och driva genomförandet av utvärderingar. I utvärderingarna identifiera de bästa alternativen baserat på kommersiella, affärsmässiga
och kostnadsmässiga och tekniska grunder. I utvärderingarna ingår aktiviteter som att ta fram offertförfrägan, genomföra förhandlingar och träffa affärsmässiga avtal.
Kvalifikationer För a t t klara arbetet behöver du ha:
ett brett tekniskt kunnande, en god marknadskunskap,
ett intresse för kommersiella- och marknadsrelaterade
frågor, goda språkkunskaper i engelska, kunskaper i ytterligare språk år en fördel, erfarenhet av förhandlingar
och avtalsjuridik, erfarenhet av projeketarbete.
Om du saknar något av det ovanstående så ser vi till att
du får möjlighet att komplettera genom utbildning, operativt arbete eller stöd från övriga kolleger.

VI vill att Du har 3-årigt tekniskt gymnasium (gärna
maskinlinjen} eller motsvarande samt datakunskaper.
Erfarenhet från kretskorttillverkning (gärna SMD) och/eller NC-programmering år en merit Du år en drivande person med stor förmåga att ta egna initiativ.

We believe you need a background with: Master
Degree in Engineering or Business Administration,'
Business Interest; Experience of implementing administrative systems.

Kontakta: Göran Aspenberg, tel 08-757 16 25 eller AnnaGreta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69. Ansökan:
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Christina Mattsson,
Bot 11.16493 STOCKHOLM

Working experience from telecom operators, service
development or Local Companies is of advantage.

Ericsson Cables AB, N e t w o r k Products Division

PROJECT CONTROLLER

MONTÖR

Within AXE Provisioning we run large development projects in a global organisation. Since we have increased our
focus on project control, we urgently need one more
Project Controller

memoid

ERA.ERAHAME. Application: KI/ERA/J/HS Ann Beer
Ericsson Radio Systems AB, Kista

ASSISTANT SERVICE
MANAGER. SYSTEM SUPPORT
•

What do we expect erf an Assistant Service Manager?
The Maintenance and Support Services unit is looking

for an Assistant Service Manager to support our Service
Manager. You will help ensure that the system support
services are developed and maintained. As the Assistant
Service Manager, you would also work with the coordination of the Global Service Organization for System
Support and follow-up of existing services.
The position requires a degree in electrical engineering/ computing/ telecommunications or equivalent experience. We believe in developing the competence of our
staff, so we need someone who is willing to learn. If you
are fluent in English, flexible, diplomatic, self-motivated,
hard-worker, tenacious and innovative, please learn mora

till avdelningen för Svetsproduktion i Sundbyberg
• Avdelningen för Svetsproduktion bedriver tillverkning
av svetsmaskiner for optiska fiber. Största delen av våra
svetsmaskiner exporteras.
Vi söker nu en montör som kommer att ingå i en
målstyrd grupporganisation, där respektive grupp har ansvar
för
produktionsresultat
och
kvalitet.
Arbetsuppgifterna innebår att montera och sluttesta maskiner för svetsning av optisk fiber. Inom en grupp år arbetet uppdelat i stationer och varje gruppmedlem skall
läras upp på alla stationer för att gruppen skall fungera så
bra som möjligt
Lämplig teoretisk utbildning år 2-årigt tekniskt gymnasium. Du bör vara hemmastadd i PC- och datamiljö.
Erfarenhet av finmekaniskt arbete år en merit
Kontakta: produktionschef Lars Karlsson, tel. 764 0798.
Ansökan snarast SL/ECA/N/AP, Eva Tronelius.

team, since you will be a member of the Project Controller
Team at the staff unit Business Control within AXE
Provisioning.

: Z/AC Anders Gunnarsson på 727 3 5 33, email:
Anders.GunnarssonEuab.ericsson.se etter Ulf Wretling
727 33 85. Ansökan: senast 28 juni: Ericsson Utvecklings
AB,

Nina Jaki, Box 1505,12525 Arvsjö.-

Business Unit Switching and N e t w o r k Systems,
AXE Provisioning.Tellusborgsvägen 83-87

•
As a Project Controller you will be a member of the
Total Project Management Team and the Steering
Committee. You will have the overall responsibility for
the financial control and reporting.
Main responsibilities will be: Establish an economy
system and processes within the project Establish and
update the total project budget Control (monitor, analyse, follow-up) that resources have been secured. Control
the costs and relate them to the progress of the project
Organise the cost estimations. Report Suggest actions.
Implement and follow-up the cost distribution among
sponsors.
You should have a university degree in Business
Administration and at least three years of Ericsson experience (preferably from projects). Other skills required:
fluent in English, analytic resolute, can work under stress
and precise. But most important is that you can work in a

: Project Controllers Anders Nivång (tel. 68130B3
memo ETXT.ETXANIV) or Björn Edstav (tel. 7198527 memo ETXT.ETXBJED). Application: Ann-Charlotte Durlind,
Business Controller TN/ETX/X/DE (tel. 7195590 memo
ETXT.ETXADUR).
Ericsson Business N e t w o r k s AB, Nacka Strand,
Enheten End UserToors söker

TOTALPROJEKTLEDARE
• Du kommer att som totalprojektledare ansvara för att
våra utvecklingsprojekt får en hög återbäring i relation
till investerade pengar. Time-To-Money år ett område
som vi fokuserar på!
Din uppgift blir att driva mufrjfunktionella projekt baserat på PROPS, som inkluderar parallella aktiviteter inom
områdena marknadsföring/marknadsintroduktion, utveckling, service och logistik/supply. Samarbete med partners både internt inom Ericsson och externt år ofta förekommande, i Ditt ansvar ingår att utveckla mål, definiera
tidplaner, beställa resurser, bygga projekt-team, koordinera och följa upp aktiviteter samt att kommunicera inom
och utom projektet Rapportering sker till en styrgrupp
som år det beslutande organet m. a. p. projekten.
Du år målinriktad och drivande. Du har akademisk examen mom teknik, marknadsföring etter motsvarande.
Du har en god förståelse för utvecklingsarbete, från idé
till färdig och lanserad produkt Som totalprojektledare
har Du några års erfarenhet av projektledning och/eller
linjeshefserfarenhet
Kontakta: Anders Ångström, tel 08/422 3228, memo
EBCEBCAAM. Ansökan: snarast Marcus Eriksson,
NA/EBOFHR, EBC.EBCMRCS, Ericsson Business Networks
AB, 131 89 Stockholm
Business Unit Switching n d N e t w o r k Systems, AXE
Provisioning,

UNIT MANAGERS, BX AXE
PROJECT MANAGEMENT
•

The challenge for you who likes working in a project

environment!
W e are looking for four Managers for the following
new units in BX AXE Project Management Total Project
Management,
Design
Project
Management,
Configuration Management Project Administration.
You will have the opportunity to build the new unit together with experienced personnel. You will be responsible for the competence development in the area; you
will build and manage a BX network for the area.
You should have experience from the competence
area, international assignments or contacts and from project work/methods. You should also be goal oriented, a

OKA
SÄKERHETEN

I DIN
BIL

Oavsett vilket av ERICSSON VEHICLE HANDSFREE KIT du väljer sä får du öka
pä köpet, eftersom du slipper stanna Wien
Vilket alternativ du

dig för är
dig bäst, exakt

NR 10 1996

Ericsson Utvecklings AB söker en

Working with service development will comprehend:
Product Management of the Implementation Service;
Development of the Implementation Service; Identifying
suitable delivery organisations for the service; Creating
and Maintaining Training Programs for delivery projects.
Supporting Implementation Service projects.

Contact Håkan Messén, phone +46-8-404 24 01,

KONTAKTEN

du anser dig ha behov av.
Oör ditt val bland Car Accessory KM, HF 2000,
HF 2000 eller HF 2000. Därefter, tala med vem du
vill, när du vill, utan att äventyra trafiksäkerheten
• på rattan och all uppmärkpä trafiken.

ERICSSON

^
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KONTAKTEN NR 10 1996

motivated and motivating "driver* looking for new chal-

het inom ATM. Framförallt förutsätter vi att du arbetar

lenges in an international envimonment.

bra i grupp och trivs med att ta eget i

We are around 50 persons in the BX AXE Project
Management and we are currently in charge of and running the following Main Projects; AMPHION, FMP4,
FMP4.1, BM3, BM3+, BM4, ITJ and Helios.

Kontakta: Ola Dagberg, Tel. 0 8 4 2 2 0253, mail: ola.dagbergEera.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB, Karin Enberg KI/BR/TR/HC 164 80 Stockholm

Ciawrt

Kalman Rozsa, Manager, ETX/X/DP, tel. +46 8

719 15 62. Memo ETXT.ETXROZS; Magnus Karlsson
Human Resources, tel. +46 8 719 94 04. Memo ETXT.ETXMAKN. Application:-WETXWDP as soon as possible.

MASKINVARUUTVECKLARE
•

Du kommer att arbeta med systemering, design och

provning av maskinvara, främst linjekort i värt ATM-

prestanda är avgörande faktorer. Var verksamhet ar
mycket teknikorinterad och vi ställer stora krav på kompetens, initiativförmåga, samarbetsförmaga och flexibilitet.

Servrama år avsedda att framför allt stödja nya generationers telefoner med meddelandetjänster och intemetaccesser.

Vi erbjuder dig ett spännande jobb i en växande och
dynamisk organisation där just dina idéer och förslag kan
utgöra grundstommen för 2000-talets mobilsystem i
Japan.

•
Du kommer att arbeta med design, programmering
och test av programvara för serversystem i cellulära nätverk. Målmiljö är WindowsNT, Windows95 och Unix.
Utveckling sker i K - och Unix-miljö.

Vi söker nu personer med erfarenhet inom något av
följande områden: ATM, CDMA, DATACOM, IN, AIR INTERFACE PROTOKCHJJttlCITEKTUR, BS - MSC INTERFACE.

Du bör ha erfarenhet av design och programmering i
Windows och/el ler Unix samt datakommunikation, C och
C++. VI ser också att Du har vana vid att arbeta i projekt.

system. Vi arbetar i utvecklingsprocessen SDP och med en
AB, Västberga

PROJEKTLEDARE, INTRANET
Intranet servkes är en nystartad grupp inom Service Unit
som ska arbeta med layout och förädling av information
på Intranet Vi jobbar även med kundundersökningar för
Ericsson Data Group. Till denna grupp söker vi nu välutbildade medarbetare som vill vara med om att bygga upp
en spännande verksamhet

modem verktygsmiljö.
Kvalifikationer Vi ser helst att d u har ett par ars erfarenhet av maskinvaruutveckling och gärna att du har någon erfarenhet inom ATM. Dessutom förutsätter vi att du
arbetar bra i grupp och trivs med att ta eget ansvar.

Per Larsson EDTPLAR. tel. 08-726 35 79.
Ansökan: Lise-Lotte Rosén, Personal, ÅL/EDTAOH.

rarmrn
Systems AB

SEKTIONSCHEFER TILL IMPLEMENTATION METHODOLOGY, RADIO
Enheten Implementation Methodology, Radio - LZIT-ansvarar för framtagning av test-, underhålls- och installationsmetodik samt installationsmateriel och testinstrument för radiobaser till GSM och TACS. Dessa metoder
dokumenteras i användarmanualer. Huvudsaklig uppdragsgivare är utvecklingsenheterna för uppdragsgivare
år utvecklingsenheterna för radiobasutveckling. Vi söker
nu linjechefer till följande underenheter

tjänsten. Ansökan: Yvonne Areflykt Ericsson Mobile

Enberg KI/BR/TR/HC 164 80 STOCKHOLM

Inom APZ systemledning bedriver vi kvalificerade tekniska förstudier för att utveckla APZ som systemplattform
för nya krav och nya tillämpningar. Vi behöver nu utöka
den gruppen med en person som har kunskap om regionala processorer.

BRTALKVALITE
ERA/TIV arbetar med ljud och bildöverföring inom framtida och befintliga mobiltelefonsystem. Huvudområden år
talkodning, ekosläckning samt videokodning. VT har flera
samarbetsenheter både inom och utom Sverige.
Avdelningen har också ett sammanhållande ansvar för
talkvaliten hos de olika mobiltelefonsystemen inom BR.
Talkvaliteten hos våra mobiltelefonsystem beror av en
mängd faktorer, talkodare, ekosläckare, handover, radiolänken etc Flera av de ingående faktorerna skiljer sig
mellan de olika systemen men en gemensam metodik och
utrustning kan användas för att utvärdera och kontrollera prestandan.

Till förfogande för arbetet finns ett ljuoiabb för utvärdering och demonstrationer. I arbetsuppgifterna ingår
också att vidareutveckla och underhålla detta ljudlabb.
Lämplig bakgrund är civilingenjör eller högskoleingenjör med intresse för ljud och gärna praktisk vana att
hantera och satta samman ljudutrustning.
Kontakta: Johnny Karlsen, tel 08-7572669, Zorica
Bodiroza, personal, tel 08-7570191. Ansökan: T7HS Inger
Sedvalbon

•

SYSTEMTESTARE

hållsmetodik samt hjälpmedel för provning av radiobaser
40 medarbetare uppdelat i fem grupper på enheten.
PROJECT MANAGEMENT
•

Enheten ansvarar för projektledningen av LZ/T:s verk-

samhet Dessa projekt drivs i nära samarbete med våra
uppdragsgivare. Inom enheten finns även LZ/T:s CM-verksamhet som är en ny verksamhet som nu byggs upp från
grunden. På LZ/TP finns cirka 15 medarbetare.
Får båda befattningarna är flerårig chefserfarenhet
ett krav. Det är viktigt att ha ett genuint intresse för människor och förmåga att åstadkomma resultat genom medarbetarna. Eftersom i stort sett allt arbete bedrivs i pro-

• Du bör ha erfarenhet från kommersiella realtids-operativsystem. Om du har konstruerat tillämpningsprogram
för REOS-baserade processorer är det en bra bakgrund.
Kunskaper inom datakommunikation och tidigare utredningserfarenhet är också användbart
Du erbjuds viktiga tekniska uppgifter och ett relativt
fritt arbetssätt centralt inom utvecklingen av AXEs styrsystem. Frän augusti finns vi i nya lokaler i Älvsjö.
Kontakta: Björn Kihlblom, 08-719
gold.ericsson.se

1338,

etxbjl(at)

Ericsson Mobile Communications AB, Kista
• Arbetet består i att jobba med talkvalitefrågor som är
gemensamma för de olika systemen; vad ska man mäta,
hur ska man mäta och hur ska man utvärdera för att sedan assistera och vara expertstöd för de systemansvariga
i dessa frågor.

Ericsson M o b i l e Communications AB, Kista

i fält. Inom enheten finns även ett lab. Idag arbetar cirka

Communications AB. 164 80 STOCKHOLM

APZ SYSTEMSTUDIER

TEST METHODS
A N D TEST EQUIPMENT
Enheten ansvarar för framtagning av test-och under-

: Lars Jonasson, tfn 0 8 4 0 4 55 85 eller Roland
Johansson, tfn 08-757 04 30, för mer information om

Ericsson Utvecklings AB, Västberga

Kontaktan NA/ERA/BR/TR/MDC Ola Dagberg, Tel. 08-422
0253, mail: ola.dagbergEera.ericsson.se. Ansökan: Karin

Ericsson Radio Systems AB. Kista
•
Intranet är ett växande område som ger hett nya möjligheter for spridning av information. Du ska som projektledare inom området arbeta med layoutfrågor och
utveckling av nya tjänster och funktioner inom Ericsson
Datas Intranet. Du är en flitig Internetanvån da re och har
tidigare erfarenhet av uppbyggnad av hemsidor, det är
viktigt att du är initiativrik och har mänga kreativa idéer,
gruppen är under uppbyggnad vilket medför att du får
vara beredd på att arbeta i en flexibel och föränderlig
miljö.

Janallan Nordin, Tel 0 8 4 0 4 79 54, MEMO
ERA.ERAJNM. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, J/HS
Arm Beer, 164 80 Stockholm

SYSTEMERARE/
PROGRAMMERARE
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer och
marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår
enhet Server Systems i Kista söker vi systemerare och programmerare Eftersom kvinnor år underrepresenterade
hos oss skulle det vara trevligt om det blev fler.
Server Systems år en enhet inom Data Development i
Kista. Vi utvecklar applikations- och kommunikationsservrar samt kommunikationsprotokoll till mobiltelefoner
och modem avsedda för trådlös datakommunikation.

Ericsson M i c r o w a v e Systems AB, Divisionen f ö r
Telekrig ochlK-system, Kista

SYSTEMINGENJÖRER
Vi utvecklar företrädesvis system för flygburna tillämpningar, men åven andra applikaitoner förekommer. Våra
produkter, som vi företrädesvis utvecklar åt det svenska
försvaret är av två slag, autonoma som våra taktiska- och
övningsstörkapslar, exempelvis ERUAMMER A-100, eller
integrerade som motmedelssystemet för JAS 39 Gripen.
• Enheten för system och driftsäkerhet söker nya medarbetare som kan hjälpa till att lösa våra nuvarande och
kommande uppgifter.
Hos oss kommer du att få arbeta med allt ifrån kundkravanalys, systemdesign, nedbrytning och specificering
till framtagning av konstruktionsunderlag samt drift och
underhållsfrågor i större eller mindre utsträckning beroende på i vilket projekt din profil kommer till bäst nytta.
Vi tror du är civilingenjör eller med motsvarande kompetens och har jobbat med systemkonstruktion ett par år
eller med detaljkonstruktion inom ett par discipliner under ett flertal år och känner att nu är det dags att höja
blicken och få ett helhetsperspektiv. Erfaranhet från
Telekrigsområdet eller därtill angränsande områden är
meriterande.
: Jan Lemark, tel 08-757 27 86 eller Hjalmar
Pajus, tel 08-757 30 29. Ansökan: KI/EMW/AK/Z Irene
Aden borg

BREDBANDSCHEF TILL MOLNDAL

Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer och
marknadsför mobiltelefoner över hela våriden. VII vår
nybildade enhet för test och support under Server
Systems i Kista söker vi ett antal systemtestan. Eftersom
kvinnor är underrepresenterade hos oss skulle det vara
trevligt om det blev fler.
Server Systems år en enhet inom Data Development i
Kista. Vi utvecklar applikations- och kommunikationsservrar samt kommunikationsprotokoll till mobiltelefoner
och modem avsedda för trådlös datakommunikation.
Servrama år avsedda att framför allt stödja nya generationers telefoner med meddelandetjänster och mternetaccesser.

jektform krävs god samarbetsförmåga inte bara med medarbetare utan också med övriga chefer och projektleda-

•

re inom enheten.

system tester samt genomföra tester både i laboratorie

I Ditt arbete kommer Du att planera och specificera

Du bör ha erfarenhet från området eller närliggande

och målmiljö. Häri ingår också att dokumentera resulta-

områden och ärantingen civilingenjör eller har motsva-

ten. Ditt arbete sker i projektform CT och Du kommer att

rande kompetens.

ha ett nära samarbete med olika testlabb runt om i världen. Vi kan erbjuda Dig ett intressant arbete i en dyna-

Kerstin Ljungblom , telefon 0 * 4 0 4 2S27,
Memoid ERAC.ERAKEU; Agneta Hjertén, personal, telefon 08-757 2902. Memoid ERACERAHJER. Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LZ/HS Towa Raak, 164
80 STOCKHOLM

vecklas till supportspecialist

Ericsson Radio Systems AB, Kista

tidspress. Du vill också ta Ditt ansvar för att vi tillsammans

Network Management Application Center är inom Ericsson
Telecom ansvarigt för utveckling av driftstödssystem för telekommunikation. Verksamheten täcker in mobilnät, intelligenta nät och
bredbandsnät
Vi söker nu en chef till utvecklingsenheten för bredbandsnät.
Enheten ansvarar för utvecklingen av nästa generations drift- och
övervakningssystem till ATM, Access och Transportnät inom
Broadband Network Systems. Vi utvecklar även applikationer till
leverantörsoberoende bredbandsnät.
Utvecklingen sker i små team med stegvis utveckling som ofta startar med rjTOtotypframtagning av användargränssnitt.

misk och internationell miljö, där Du få vara med ifrån
början och bygga upp en ny enhet Möjlighet ges att utDu är civilingenjör alternativt mellaningenjör, helst
med ett par års erfarenhet inom data och/eller telekom-

Vi söker en ledare som kan ge enheten stadga i utvecklingsarbetet
och driva på med förbättringsarbete och kompetensutveckling.

munikation. Du har vana vid att arbeta i grupp och under
bygger ett framgångsrikt team. Nyckelord som Du kom-

HANDFAST OCH PRAKTISKT
LAGD LABTEKNIKER
•

mer att möta i det här jobbet är. UNIX, NT, server, router,
proxy, TCP/IP, Internet GSM, MSC, IWU.

Inom avdelningen "ATM Switching development" sö-

Kontakta: Claes-Göran Hörnqvist, tfn 08-404 65 24 eller

ker vi en labtekninker för att stödja konstruktions- och

Roland Johansson, tfn 08-757 04 30. Ansökan: Yvonne

funktionsprov inom utvecklingsprojekten, samt hålla lab-

Areflykt, Ericsson Mobile Communications AB, 164 80

miljön i ordning.

STOCKHOLM

Du bör ha en teknisk akademisk utbildning samt några års erfarenhet i ledande befattning. Du kommer även att ingå som medlem i
ledningsgruppen för Application Center.
Placeringsort: Mölndal

Dina arbetsuppgifter blir bl.a att hjälpa konstruktörer
och funktions- provare, att bygga provanläggningar, hål-

Ericsson Radio Systems AB. Kista

Är Du intresserad, kontakta då:

SYSTEMINGENJÖRER
- FRAMTIDA MOBILSYSTEM

Lars Bengtsson, tfn 031-6725%, 070-590 8465

la reda på de instrument som används samt att installera
och underhålla PC-program och andra hjälpmedel som
används.
: Ola Dagberg, Tel. 08-422 0253, mail: ola.dagbergEera.ericsson.se. Ansökan: Karin Enberg BR/TR/HC,

ERAUTTTW år en nystartad enhet inom systemavdelning-

Ericsson Radio Systems AB, 164 80 Stockholm

en under Business Unit Japan. Vi arbetar med nästa gene-

Din ansökan skickar Du till:

ration mobila kommunikationssystem för den japanska

PROGRAMVARUUTVECKLARE

marknaden och vårt ansvar år bl a att

•

systemkonstruktion. Översätta krav till tekniska lösning-

Du kommer att arbeta med systemering, implementa-

tion och provning av programvara i vårt ATM-system. Vi

Leda och utföra

WCS förstudier, utredningar

och

ar. Delta i standardiseringsarbetet.

arbetar i utvecklingsprocessen SOP och våra implementationsspråk är C och C++.

I

Du ar civilingenjör alternativt mellaningenjör, helst
med ett par års erfarenhet inom data och/eller telekommunikation

•

Vi söker nu Er som vill anta utmaningen att vara med

Kvalifikationer VI ser gärna att du har kunskaper in-

och bygga framtidens mobilsystem där öppna gränssnitt

om programspråken C/C++ och att du har någon erfaren-

senaste teknik, nya tjänster, och höga krav på kvalitet och

Ericsson Telecom AB
Susanne Samuelsson
Box 333
432 24 MÖLNDAL
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Ericsson Radio Systerns AB, System Management
RadioNetwork, Performance Reviews, Kista

Ericsson Microwave Systems AB, Kista, Divisionen
förPresentation- och Spaningssystem

SYSTEMINGENJÖR
- RADIONÄTOPTIMERING

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR

• Vår enhet söker kvalificerade civilingenjörer för avancerade prestandamåtningar och troubleshooting. Vi utvärderar framförallt radionätet men även viss växelfunktionalitet. Vi deltar vid introduktion av nya systemutgåvor och optimering av nya radionätfunktioner liksom optimering av alla andra radionätparametrar.
Efter utfört arbete har våra kunder båttre prestanda
gällande talkvalitet, tappade samtal, misslyckade handover etc. Arbetet innebår många kontakter inom organisationen och med kunder. Dessutom ger vi återmatning av
'operatörserfarenheter" till systemutvecklingen för att
höja prestandan i Ericssons CME20-system.
Vi söker Dig som har erfarenhet av radionätoptimering, OSS, AXE10 O&M, system verifier ing eller systemutveckling, företrädesvis GSM, och vill utveckla Dig vidare.
Du bör ha jobbat i 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; Britt
Alexanderson, Personal, tel 08-757 0338.
Ericsson Microwave Systems, Kista

MEKANIKKONSTRUKTÖR
• Arbetsuppgifterna omfattar konstruktion, beräkningar, framtagning av tillverkningsunderlag samt konstruktionsverifiering av flygande utrustningar inom framförallt telekrig- samt presentationsområdena.
Arbetet medför kontakter med svenska och utländska
företag inom flygrelaterad industri varför du bör ha god
förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, även på engelska.
Du är civilingenjör med några års erfarenhet eller
gymnasieingenjör med gedigen erfarenhet från flygbranschen. Du skall även vara förtrogen med CAD- och
FEM-hjälpmedel. Vi använder CAD-systemet Unigraphics
II och ANSYS för FEM-anarys, varför det år meriterande
om du har erfarenhet av dessa system.
Du bör vara öppen, utåtriktad och ha god förmåga att
självständigt driva arbeten på uppdragsform smat att samarbeta i grupp.
Kontakta: Anders Jonsson, tel 08-757 29 05. Ansökan:
KI/EMW/AK/Z Irene Adenborg

• Arbetsuppgifterna omfattar specificering, kodning
och verifiering av programvaruenheter ingående i presentationssystemet till flygplan JAS39 Gripen.
Programmeringsspråk PASCAL-D8 och grafikspråk.
Arbetet omfattar såväl underhåll som nyutveckling av
tilläggsfunktion. Du får vara beredd på att inledningsvis
arbeta en del med felrättning för att efterhand utföra
mer ny- och funktionskonstruktion.
Några års erfarenhet av realtidsprogrammering år
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: Malin Trossing, tel 08-757 36 04 eller Carl
Bachman, tel 08-757 09 74. Ansökan: KI/EMW/AK/ZC Eva
Granström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista, Divisionen
förPresentation- och Spaningssystem

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖRER
• Du kommer att arbeta med konstruktion och utprovning av basprogram till presentationssystemet i flygplan
JAS39 Gripen.
Du skall vara civilingenjör eller motsvarande med datainriktning. Du skall dessutom ha erfarenhet av programmering av realtidssystem, Ada 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:
KI/EMW/AK/ZC Eva Granström
Ericsson AXE Research and Development AB,
Kungens Kurva

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. You will search for new business opportunities in cooperation with our customers, the Business Units
within BR and BX, and represent the business/customer

viewpoint within the AXE Switching Development organisation.
The AXE Switching Development consists today of three product areas/subsystems: Group switch products;
Extended Switching devices (e.g. answering machines,
broadcasting, etc); APT Devices (e.g. Exchange Terminals,
PDSPL etc). UAB/X/X is responsible for Product and
Systems Management with respect to the AXE switching
platform.
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 technologyContact: Hans Lundberg, +46 8 719 4150, ETXT.ETXHALU; Maria Lerner, +46 8 719 4245. ETXT.ETXMLER.
AXE Research and Development, Älvsjö

SYSTEM MANAGER AXE 10
USER INTERFACE
• The management of the Ericsson Group has taken a
decision to increase and strengthen the development activities for AXE 10. Therefore a new organisation located
in Älvsjö, AXE Research and Development, was formed
and is operating since March 1 1996. The company will
focus on the development of AXE 10 platform products
which are used in the mobile and public telecommunication areas.
The IO area within AXE 10 is at time developing very
fast. There are strong requirements from the Ericsson
Business Units on a profitable, open and future proof IO
system with a modern user interface. We, the IO development organisation at UAB, are therefore looking for a
system manager for products related to the AXE 10 user
interface and resource management
Systems Management are primarily responsible for the
system architecture and requirement analysis. As a system
manager you work with: Technical prestudies and requirement analysis; Technical coordination with Ericsson
Business Units and external companies; System architecture improvement proposals.
Your experiences and qualifications should include some of the following: At least 2 years experience of Axe 10
PLEX design; Some previous experience from work on
system level (APZ or APT); Basic knowledge in object data
modelling is desireable but not mandatory; Easy to work
in a team.
Contact: Håkan Österlund, Phone 08/7273058 Memo:
ETXT.ETXHEOS
Ericsson Microwave Systems AB, Kista, Divisionen
för Presentation- och Spaningssystem

VERIFIERINGSSTÖD
• Du kommer att arbeta med specificering, konstruktion
och utprovning av både programvara och maskinvara
som används vid verifiering av presentationssystemet i
flygplan JAS39 Gripen.
Du år 120 poängs ingenjör eller civilingenjör, helst
med datainriktning, både av maskinvara och programvara. Du har erfarenhet från Client/server, god samarbetsförmåga, samt serviceinriktad. Du har vidare goda kunskaper i svenska och engelska.
Kontakta: Urs Nilsson, tel 08-757 08 75 eler Eva Engdahl,
tel 08-76412 07. Ansökan: KI/EMW/AK/ZC Eva Granström

Nytt avtal klart
för FrameMaker
Nu är ett nytt avtal klart som innebär att du kan köpa FrameMaker till
förmånliga "Ericssonpriser" igen. I avtalet ingår också FrameViewer
och FrameMaker+ SGML.
FrameMaker UNIX flytande licens
FrameMaker Win/Mac-licens

11.001:- exkl moms
3 . 1 7 0 s - exkl moms

/ priserna ingår uppgraderingsavtat

Ny huvudleverantör av Frame-produkterna är Adobe Systems och
hos oss på Next Publishing har du därför även tillgång till Adobe
Photoshop, Illustrator och Acrobat för Unix, Windows och Mac. Som
tidigare får du support, utbildning, teknisk rådgivning och konsultstöd
från oss.
Kontakta Annica Linden för ytterligare information, annica@next.se
Next Publishing AB • Enhagsslingan 17 • 183 39 Täby
Tel 08-768 08 10 • Fax 08-758 48 28 • info@next.se • http://www.next.se
V

Försvarskommunikation, Ericsson Microwave
Systems AB, Kista

PROJEKTLEDARE TAKTISK
RADIOLÄNK
• Som projektledare har du helhetsansvar d v s att
utifrån kundspecifikation genomföra kundanpassning
genom teknikutveckling til 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 projektet finns
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 förmåga
att leda och motivera medarbetarna. Arbetet innebår en
hel del kundkontakter varför du måste kunna uttrycka
dig väl på engelska, bad i tal och skrift.
Kontakta: Rolf Ahlin, tel 08-757 09 92. Ansökan:
KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström

SYSTEMINGENJÖR
• Till våra utvecklingsprojekt för radiolänk samt basstation för 2-vägs personsökning behöver vi en medarbetare
med inriktning mot simulering av signalbehandlingsfunktioner. Arbetet innebär formulering och realisering
av modeller av funktionerna i programvara samt utvärdering av systemprestanda som till exempel bitfelshalt.
Resultaten används för utveckling och specificering av
funktionerna mellan program- och maskinvara.
Vi använder utvecklingshjälpmedel som FrameMaker,
C/C++ och Matlab samt specifika signabehandlingsverktyg. Vi utnyttjar teknologi från ericssons civila kommunikationssystem och produkter.
Du är en erfaren civilingenjör inom ovanstående arbe
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tområde eller nyutexaminerad med genuint intresse för
radiosystemfrågor.
Kontakta: Torbjörn Ström, tel 08-757 21 67. Ansökan:
KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström

RADIOINGENJÖRER
• Vi söker ytterligare ingenjörer för att medverka i vår
radioutvecklingsverksamhet Du kommer främst att delta
i framtagningen av radiobasstation avsedd för 2-vägs
personsökning inom 900 Mhz. Vi söker radiokonstruktörer med civilingenjörsexamen och högskoleexamen.

INGENJÖRER TILL
SYSTEMINTEGRATION
• Vi söker ytterligare ingenjörer till systemintegrering
för att medverka i vår framtagning av ett radiobassystem
avsett för 2-vägs personsökning. Arbetet innebär integrering och systemverifiering av radiobasstation för 900
Mhz.
Du är högskole- eller gymnasieingenjör med erfarenhet av konstruktion/verif iering av radiosystem.
Kontakta: Per Halvarsson. tel 08-757 28 02. Ansökan:
KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström

DIGITALKONSTRUKTÖRER
• Arbetet omfattar specifikation, konstruktion, schemainmatning, simulering, test av kretskorten samt dokumentation. Du kommer även att ha kontakter med
mönsterkortskonstruktörer och produktionstekniker. Vi
använder utvecklingsverktyg från Mentor Graphics.
Vi söker dig som gillar att jobba i små organisaitoner
där man har överblick över hela produktern. Du bör vara
civilingenjör eller högskoleingenjör med erfarenhet av
Digital konstruktion. Erfarenhet från Mentors utvecklingsmiljö år meriterande. Du skall vara självgående och kunna ta egna initiativ.
Kontakta: Olle Schmidt tel 08-757 06 34. Ansökan:
KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström

PROGRAMMERARE
REALTIDSSYSTEM
• 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 personsökning.
Vi arbetare i huvudsakligen med realtidsmjukvara i inbyggda system. Vår utvecklingsmiljö år UNIX baserad och
vi har CASE-verktyg såsom SDL-miljö med kodgenerering.
De programspråk som vi använder år C, SDL och assembler för ett antal olika processorer, från 8-bftars till 32-bitars.
Du bör vara civilingenjör eller erfaren gymnasieingenjör/80p med ett brinnande intresse för mjukvara. Du bör
trivas med att arbeta i grupp men också kunna arbeta
självständigt Kunskaper i C och i viss mån SDL samt erfarenhet från Texas DSP:or är meriterande.
Kontakta: Bengt Åke Ans, tel08-757 00 89 eller Olle
Schmidt tel 08-757 06 34. Ansökan: KI/EMW/AK/Z Bim
Ahlström

KOMPONENTINGENJÖR
• Arbetet innebär i huvudsak att lokalt hantera komponentfrågor där tyngdpunkten ligger inom elektronikområdet. Arbetet innebär nära kontakter med konstruktion,
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 komponentstandardisering.
Kontakta: Sture Blom, tel 08-764 11 02. Ansökan:
KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Ericsson AXE Research and Development AB,
Stockholm

PRODUCT MANAGERS
- APT DEVICES
• You will work in a team managing our APT Devices
product portfolio and take on the challenge of defining
and implementing product strategies for the future development of the switching platform in AXE.
You will search for new business opportunities in cooperation with our customers, the Business Units within BR
and BX, and represent the business/customer viewpoint
within the AXE Switching Development organisation.
The product portfolio consists of: ET32's and ET155's;
Signal Terminals for no 7 signalling; and the new DSP
platform;
The AXE Switching Development consists today of three product areas/subsystems: Group switch products;
Extended Switching devices (e.g. answering machines,
broadcasting, etc); APT Devices (e.g. Exchange Terminals,
PDSPL 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 indudes
a competence centre on network synchronisation issues
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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.

Contact Greger Haraldsson, Phone 0877273288, memo:
EUAEUAGRHA mail: Greger Haraldsson uab.ericsson.se

Contact Hans Lundberg, +46 8 719 4150, ETXT.ETXHAIU;
Maria Lemer, +46 8 719 4245, ETXT.ETXMLER

TCP/IP i AXE 10

Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö

• Vi är en design sektion som arbetar med att integrera
Unix i AXE10, på en plattform kallad Adjunct Processor
(AP). En viktig del av vår systemlösning är OCS, vilket är en
gateway mellan CP och TCP/IP. Denna gateway används
även av applikationer utanför AP.
PC-ANSVARIG SOKES
OCS år baserad på en RPD plattform, med en inköpt
VI år en enhet inom ENERGY SYSTEMS DIVISION som TCP/IP
an- stack från Shiva. OCS innhåller både PLEX och C
kod. Vi söker i första hand en konstruktör för C koden. Vi
svarar för di visionens lokala datorsystem. Vi gör nu en
har flera nya konstruktionsuppgifter (vi planerar en ny
stor satsning för att snabba upp s&vSI datorsystemen som
version av OCS), och dessutom har vi förvaltning av den
datanätverket Satsningen omfattar såväl PC-system som
befintliga produkten.
Unix-system, tillsammansca 500 arbe tsplatser.
Det lokala datanätverket som idag baseras pt ATM är Du får gärna ha erfarenhet RP programmering eller
annan realtidsnåra C programmering. Allmän AXE 10
sammankopplatmed bade interna Ericsson-nätet såväl
kunskap (gärna PLEX kunskap) är bra att ha eftersom OCS
som internet
kommer att användas av ett flertal olika applikationer.
Vi som letar efter förstärkning år ett gäng på ca 20 per• I samband med var datasatsning behöver vi nu rekrytesoner. De flesta av oss har nyligen startat på sektionen, så
ra ytterligare en medarbetare som PC-ansvarig.
det finns stora möjligheter att vara med från början. Ser
Dina arbetsuppgifter omfattar bl a: installationer, kondu möjligheterna att jobba med att modernisera och öppfiguration och uppgradering av både hårdvara och prona upp AXE 10 plattform för 2000-talet har du redan tagit
gram. Detta gäller för såväl lokala PC som centrala servar.
första steget!
Lokalt användarstöd. Medverka vid vidareutveckling av
systemen.
Arbetet innebär mycket kontaketer med interna kunKontakta: Hans Melkjren, Tel: 08/727 3934, MEMO:
der vid våra produktionsenheter i Kista, Kalmar och
ETXT.ETXHAME
Söderhamn. Du som söker har lägst gymnasiekompetens,
teknisk el/tel gärna medpåbyggnad från högskola inom
Ericsson Utvecklings Ab, Östersund
datateknisk inriktning. Erfarenhet från drift och support
av PC-nätverk av typen novell, Windows/NT ochUNIX är
PROVPROGRAMmeriterande. Du år öppen, utåtriktad person med en god
KONSTRUKTÖR KRETSKORT
samarbetsförmåga och som gillar att ta ansvar.
• Enheten för 10-utveckling tar ansvar för användargränssnitt AXE 10 samt konstruktions- och produktansvar
Kontakta: Etertill Johansson tfn 08-721 68 82. Alternativt
för olika delsystem inom APZ. I Östersund ansvarar enheRobert Ekman tfn 08-721 74 61. Ansökan senast 21 j u n i :
ten, IO-Design, för bland annat konstruktion av IO-funkERICSSON COMPONENTS AB, Gudrun Söderberg
tionalitet. Nu söker vi förstärkning. Arbetsuppgifterna
KK/EKA/K/P, S-164 81 KISTA - STOCKHOLM
består i att utveckla provningsprogram för att testa
kretskort i datorstyrda provningssystem. De provmetoder
Ericsson Research and Development AB
som används år Boundary Scan, Processorstyrd sjålvtest,
Funktionell provning, och In-Circuit-Test ProgramPRODUCT MANAGEMENT
utvecklingen sker på arbetsstationer i C och i testutrustningsspecif ika programspråk.
IO PRODUCTS
Energy System Division, Ericsson Compontens AB,
helägtdotterbolag inom Ericssonkoncernen.

• The IO area within AXE 10 is presently developing very
fast There are strong requirements from the Ericsson
Business Units on a profitable and futureproof 10 system.
We, the 10 development organisation at UAB, are therefore
currently looking for two product managers resposibie for
IOG-11/IOG-20 and the Adjunct Processor (AP) respectively.
Product management makes sure that products are
provided and designed according to market needs and
opportunities. The work is done in close cooperation with
Ericsson Business Units.
As a product manager you work with: -Product prof liability for your product over its complete life cycle. Marketing support towards Ericsson business Units as well
as external customers for marketing support. -Product
planning.requirement specifications and marketing guides Your experiences and qualifications should include some of the following: -Business and product oriented Excellent ability to create and maintain good relations in
a large network both internally and externally Experience from interfacing with customers preferences Experience from AXE 10,UNIX,Open Platforms

Vi ser gärna att du som söker har eftergymnasial utbildning samt programmeringserfarenhet. Du bör även
ha goda kunskaper i digitalteknik, engelska och UNIX.
Erfarenhet inom provning är en merit.
Kontakta: Christer Björklund, telefon 063-169609, memo
ERI.ETXT.ETXO; Valter Paulsson,tetefon 063-169626, memo ERI.ETXT.ETXVPN
Ericsson Utvecklings AB, Organisation: AXE 10
Bassystem

LOOKING FOR TROUBLE?
• We are three teams at UAB that work close together
with trouble shooting, technical support and
Correction/CNI testing for APZ-CS world wide.
The team members today have broad experience from
design, testing and field support.
The TROUBLE SHOOTER TEAM work is to analyse
trouble reports and to create solutions. Fault analyse is

mainly done in our system test plant but also out in live
exchanges. The TECHNICAL SUPPORT TEAM handles problem via memo and phone. The support is during daytime. We work close together with the GRC Global
Response Centres. The AC and CNI VERIFICATION TEAM
test all the fault corrections that have been created by the
trouble shooters or by design.
Now we need people in following areas: Two people
for trouble shooting; Two people for technical support'
One team leader for Correction/CNI verification.
You should have at least 3 years AXE experience in one
of following areas, design, testing or field support.
Trouble shooting and APZ knowledge are considered
as an additional.
Today we are situated in Arsta, but in August we will
move to the new buildings in Älvsjö.
Contact UAB/EWZ Henrik Åhman, ETXT.ETXHNK;
UABAWZ Birgitta Ervik, ETXT.ETXGITT; UAB/P Asa
Andersson, EUAEUAASAN.
Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems.LDC Access, TN.

SW-DESIGNERS
• För enheten som ansvarar för den analoga abonnent
accessen (ANSA) inom delsystemet SSS söker vi SW-designers. Vi har mycket på gång så vi behöver utöka med flera
nya konstruktörer.
Vi jobbar mest med block-design, produkt service och
koordinering inom vårt område, men vi deltar i och utför
även systemeringsarbete i tidigare designfaser.
För framtiden finns det stora möjligheter att lära mycket om och utvecklas inom SSS.
Vi är intresserad av Dig som har erfarenhet av AXE10
SW-design. Kan Du något om SSS så är det bra. Kompetensnivån bör vara gymnasieingenjör eller högre.
Vi vill att du har egna idéer och initiativkraft. Att Du är
resultatorienterad och en "teamworker" ser vi som självklart
Kontakta: Torbjörn Engesvik. TN/ETX/XA/SA, Tfn 087196472. ERI.ETXT.ETXEVIK; Bo Danielsen, Human
Resources, TN/ETX/X/DH, Tfn 08-719 1676, ERI.ETXT.ETXBODS.
Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand,
Business Communications Division

SYSTEMINGENJÖRER
FÄLTPROV & INTRODUKTION
• Vi ökar vår ambition gällande introduktion av MD 110
samtidigt som produktutbudet blir större och större.
Därför behöver vi init ialt förstärkning med två ingenjörer.
Arbetsuppgifter: Vi arbetar med fältprov och introduktion av MD 110 samt applikations produkter runt MD 110
såsom video- och datakonferens på PC Och även specialapplicationer av MD 110, såsom BMX. Din uppgift blir att
delta i fältprovsprojektsverksamhet som omfattar uppbyggnad/support av system i labb hos lokalbolag och hos
kund, felsökning, utvärdering av produktkvaliten m m.
Du kommer att arbeta med de senaste produkterna på
marknaden, utvecklade på EBC eller inköpta.
Arbetet sker ofta i direkt samarbete med våra lokalbolag vilket innebär att Du förväntas göra kortare eller längre tjänsteresor utomlands.
Kvalifikationer Du är förmodligen gymnasieingenjör

eller högskoleingenjör och har PC-erfarenhet inom operativsystem och kommunikation. Erfarenhet inom följande
områden är meriterande: MD 110, BMX, BIM, ISDN, TCP/IP.
Du har analytisk förmåga, serviceinriktat agerande och
god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att Du behärskar
svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Kontakta: Zeljka Senesan, enhetschef, 08/422 2024, memoid: EBCEBCZS eller Mike Hughes 08/422 2011 memoid
EBCEBCMIHU, eller av Hans Hamrin 08/422 2055 memoid
EBCEBCHAMR. Ansökan: snarast till Susanne Pettersson,
NA/EBOTHR

PROJEKTLEDARE FÄLTPROV &
INTRODUKTION
• Vi utökar vårt ansvar gällande fältprov och introduktion att omfatta också BMX, därför behöver vi nu förstärkning.
Arbetsuppgiften Vi arbetar med fältprov och introduktion av MD 110 samt applikationsprodukter runt MD 110
såsom video- och datakonferens på PC ISDN telefoner
etc. Din huvudsakliga uppgift blir att definiera fältprovsmarknader och kunder samt leda hela fältprovsprojektet.
Du ansvarar också för den tekniska delen av introduktion.
Du får eget budgetansvar och förväntas även arbeta med
att följa upp och utveckla våra fältprovsavtal.
Du kommer att arbeta med de senaste produkterna på
marknaden, utvecklade på EBC eller inköpta.
Kvalifikationer: Du är förmodligen civilingenjör och
har god kunskap om MD 110. Du år drivande, målinriktad
och har ett genuint intresse av ledarskap. Vi arbetar i
mycket nära samarbete med våra LCs vilket innebär att
Du bör ha ett stort intresse av att utveckla och upprätthålla ett väl fungerande kontaktnät. Din kommunikativa
förmåga år därför central och vi förutsätter att Du har
god förmåga att uttrycka Dig på såväl svenska som engelska i tal och skrift
Kontakta: Zeljka Senesan, enhetschef 08/422 2024 memoid EBC.EBCSZ eller Håkan Mattisson 08/422 1285 memoid EBCEBCHAMA Ansökan snarast till Susanne
Pettersson, NA/EBOFHR ERICSSON BUSINESS NETWORKS
AB, 131 89 Stockholm
Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems, LDC Access, TN.

HW KONSTRUKTÖRER INOM
ACCESS OMRÅDET
iDC Access är ett expanderande design center som har
huvudansvaret för delsystemet SSSIRSS. Ett system som nu
genomgir omfattande och spännande moderniseringar
främst pä HW-omrädet
Vi är en växande konstruktionsavdelning som har helhetsansvar för HW design inom delsystemet SSS. Vijobbar
bl.a med konstruktion av analoga och digitala linjekort
samt med digitala och analoga styrkort
• Vi söker nu ett antal personer som bl.a skall jobba med:
Digital och Analog HW-konstruktion inklusive ASIC-konstruktion; HW-nåra programmering främst i C Basic Test
och Verifiering; Projekt- och delprojektledning av HWprojekt.
Du bör helst ha bakgrund från HW-konstruktion, HWnära programmering och/eller projekt/delprojekt-området Personliga egenskaper som år viktiga år initiativ- och
samarbetsförmåga.

Ericsson Components AB - Energy System Division

"PRODUKTPROFFS" SÖKES!
Ericssons 85.000 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 Energy System Division ingår i Ericsson Components AB, som ett
helägt dotterbolag inom Ericssonkoncernen. Vi är cirka 1.800 anställda världen

runt och omsätter ungefär 2 miljarder. Sortimentet omfattar kraftprodukter och
kraftsystem, klimatsystem samt kontroll och'övervakningssystemför energiutrustning.
All utveckling och marknadsföring ligger söder om Stockholm i Kungens Kurva,
tillverkningen sker i Kista och Söderhamn.

Produktenheten OEM Power som
inriktar sig på kundspecifika kraftlösningar, söker dig som vill bli produktansvarig för en av våra produkter.
Den vi söker kommer att ha ett totalansvar för våra DC/DC moduler till
likriktare vilka är en viktig del i GSM
rad iobass t at ioner.

några års erfarenhet av arbete inom
elektronikkonstruktion eller produktion (beredning, provning). Du är en
öppen, utåtriktad person med en god
samarbetsförmåga, som gillar att ta
ansvar.

Dina arbetsuppgifter innebär bl a att
ansvara för:
- produkternas kontinuerliga konstruktionsförbättringar

— utförandet av felanalyser
- rationalisering och produktunderhåll
— genomförandet av lönsamhetsuppföljningar
— initiering av produktändringar
Arbetet innebär mycket kontakter
med konstruktörer, andra produktansvariga samt med våra produktionsenheter i Kista och Söderhamn.
Du som söker har lägst gymnasiekompetens gärna påbyggnad från högskola
inom elektronik alt civilingenjör samt

Skicka Din ansökan senast den
21 juni 1996 till:
Ericsson Components AB
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg
16481 Stockholm

För ytterligare information kontakta
Anders Eriksson, tfn 08-721 7405
alternativt Robert Ekman,
tfn 08-7217461.
•
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Kontakta: Hans Gustafsson, TN/ETX/XA/K, Tfn: 087197803,
Memo:
ETXT.ETXHGN; Eric
Sterner,
TN/ETX/XA/KE, Tfn: 08-7197754 Memo: ETXT.ETXESTE Bo
Danielsen (Personal), TN/ETX/X/DH, Tfn: 08-7191675,
Memo: ETXT.ETXBODS.
Business Unit Switching and Network Systems,
AXEprovtsioning, Ericsson Telecom AB, Stockholm

LSO PERSONAL
• Local Support Organsiation personal söks till Local
Design Centre ETX/XT. Vi sitter nu pä TN i Stockholm men
kommer att flytta till nya lokaler i Älvsjö efter sommaren.
ETX/XT jobbar med ISDN-E och CTM mobil telefoni och ingär i AXE Provisioning i Business Unit Switching and
Network Systems. LSO:n arbetar med att stödja verksamheten med avseende p å Methods, Tools and Training
(MT&T) för alla vara projekt.
Du deltar för att ETX/XT ligger i frontlinjen vad gäller
att introducera nya metoder och hjälpmedel samt ser till
att befintliga metoder och hjälpmedel utnyttas optimalt.
Detta är också ett utmärkt tillfälle att initiera förbättringar i processer mellan alla LSO:er och Ericsson Utvecklings
AB (UAB), vår leverantör av MT&T. Du kommer alltså att
bygga upp ett internationellt nät av kontakter i mänga
varierande områden inom AXE10 design process.
Vi tror att du som söker redan bör ha viss design eller
test erfarenhet goda sociala egenskaper och servicekänsla. Vi hoppas att du vill vara en riktig pionjär i vår verksamhet
Kontakta: Terry Siederer, LSO Ansvarig 08-719 5246
ETXT.ETXSIED; Pär Zetterman, Data Support Chef 08-719
7785 ETXT.ETXZETT; Susanne Nordström, Personal 08-719
0659 ETXT.ETXS

HLPlex, Radio and Mobility area is considered as merits.
Our goal is to build a creative an flexible unit with developing tasks leading to products meeting our customers
expectations.
Contact Urban Wiklund TN/ETX/XT/K Phone: +46 8 719
09 39 Memo: ETXT.ETXURW; Susanne Norström (H.
Resourses), TN/ETX/X/DH), Phone: +46 8 719 06 59, Memo:
ETXT.ETXSUNO
Ericsson Telecom AB-Business Unit Switching and
Network Systems,AXE Provisioning, Local Design
Centre Nynäshamn.

SYSTEM DESIGNER
• Till enheten för System Management söker vi nu en
system designer som kommer att arbeta i följande projekt/verksamheter
Analys av kundkrav; Teknisk koordinator för konstruktionsprojekten (Helios, ); Förstudier, feasability studier
för kommande projekt Funktionssystemering.
Dä vi är Prime ansvariga sä medför arbetet också en del
kundkontakter och resande.
Vi tror att Du är civil-, mellan (80p)- eller gymnasieingenjör med några års erfarenhet av AXE10 konstruktion
och systemering. Mångårigt arbete med systemprovning
är också lämplig bakgrund.
Du bör vara initiativrik och kunna ta eget ansvar. Du
ska vara öppen och ha lätt att arbeta med andra människor.
Ar Du rätt person med behöver komplettera Dina kunskaper inom vårt område så lägger vi upp ett utbildningsprogram för Dig.

Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network SystemsAXE Provisioning, Local Design
Center - ISDN, CTM Services

Kontakta: Pär Grandin, tel 08-520 63241, memoid
ETXT.ETXPGN eller Ing-Marie Håkansson, personal, tel 08520 62411, memoid ERA.ERAIMLA. Ansökan senast 96-0628: Ericsson Telecom AB, Personalavdelningen, 149 80
NYNÄSHAMN.

DESIGNERS, TESTERS FOR CORDLESS
TERMINAL MOBILITY (CTM)

Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems.AXE Provisioning, Local Design
Center, ISDN, CTM Services

• We are currently establishing the provisioning unit for
Cordless Terminal Mobility. We will develop and verify total solutions for local mobility within the public network.
We are now looking for designers and testers to work
in this new challenging area.
You will have the opportunity to start working in the
early phases of the introduction of cordless terminal mobility in AXE, working with the latest AM technology.
We believe that you have good AXE knowledge, a few
years experience in test or design. Knowledge in the AM,

EXPERIENCED SYSTEM ENGINEERS
FOR CORDLESS TERMINAL MOBILITY
(CTM)
• We are currently establishing the systems management
unit for Cordless Terminal Mobility. We will take the overall responsibility for the development of local mobility
within the public network.

KONTAKTEN NR 10 1996

faser. Detta sker oftast vid introduktioner av nya produkter då stöd och koordinering behövs både internt och externt mot kund Efter en tids utbildning får du vara med
och stödja uppbyggnaden av våra nät över hela världen.
Utprovning av olika lösningar sker vanligtvis på labb.
Kortare resor ingår i uppgiften.
Tidigare erfarenheter inom något av SDH, PDH, UNIX,
DCN & LAN år meriterande.

You will have the opportunity to start working in the
early phases of the introduction of Cordless Terminal
Mobility in AXE.
You probably have a background in systems management and design.
You should have extensive competence in one or several of the following areas: DECT, Mobility Management in
Cellular Systems, Radio Networks, Operation Support
Systems.

Kontakta: 08/71 96097 PR/ETX/B/OIL Lars Sörenson eller
memo ETXT.ETXSOER.

Contact: Stefan Carlsson TN/ETX/XT/T, Phone : +46 8 719
75 41, Memo : ETXT.ETXSTCA; Susanne Norström
TN/ETX/X/DH Phone: +46 8 719 06 59 Memo: ETXT.ETXSUNO

Ericsson Telecom AB, Telefonplan

ERLANG och ATM

Ericsson Telecom AB, örnsberg

• Inom ATM Broadband application development söker
vi nya medarbetare till applikationsutveckling i delsystemet ATM Services som omfattas av P-NNI, UNI, B-ICI och
trafikstyrning.
Arbetsuppgifterna omfattar alla utvecklingsfaser. Hela
projektet sitter samlat i Älvsjö.

SALES SUPPORT,
IMPLEMENTATION
• Vi söker personer som vill arbeta med SALES SUPPORT,
IMPLEMENTATION som stöd vid uppstart av våra TRANSPORT/ACCESS installations-projekt Uppgiften innebär att
stödja Marknadsidan med praktiska råd vid offert eller
pågående projekt Detta kan vara bl.a. planering av projekt kompetensbehov, tekniska råd, nätlösningar, leveransprocessförfarande, acceptance-förfärande, etc
Arbetet innebär att man måste ha teknisk kännedom
om produkterna och att ha en helhetssyn på komplexiteten i näten. Arbetet innebär också att introducera befintliga metoder i projekten i förberedande faser. Arbetet är
mestadels internt men kan också vara externt mot kund.
Efter en tids utbildning får du vara med och stödja offerter och projekt Arbetet sker i nära samarbeta med vår
Technical Support och Field Implementation. Kortare resor ingår i uppgiften.
Tidigare erfarenheter inom något av SDH, PDH, IE,
UNIX, DCN & LAN år meriterande.

Kontakta: Anna Sanberg tel 08-7199419 och Jonny
Skeppstedt tel 08-719 0745. Ansökan: Ericsson Telecom
AB, ÅV/ETX/B/H, Jan Malmqvist 126 25 Stockholm
Ericsson Telecom, Business Unit Switching and
Network Systems.LDC Access, IN
(Ingelsta/Norrköping).

ELEKTRONIKINGENJÖR
• Till Teamet för industrialisering av Accessprodukter i
Ingelsta, Norrköping söker vi en Elektronikingenjör.
Teamet som idag består av fyra personer, hör organisatoriskt till Local Design Center Access i Stockholm. Den geografiska placeringen är vid Norrköpingsfabriken, Ingelsta.
Vårt ansvarsområde år i första hand industrialisering
av ny- och omkonstruerade Accessprodukter samt att fungera som närstöd till produktionen av kretskort och
system.
Arbetet innebär att vara konstruktionssidans problemlösare på plats i produktionen, främst i frågor kring teknisk support verifiering av ny- och omkonstruktioner
samt feluppföljning. Teamet fångar upp konstruktionsnära problem i produktionskedjan och bearbetar åtgärdsförslag i samarbete med konstruktörer och komponentleverantörer. Vi deltar också aktivt med industrialiseringskunnande i konstruktionsfasen av Accessprodukter.
Vi har eget labb för mätningar och utvärderingar i
Norrköping.

Kontakta: 08/71 96097 PR/ETX/B/OIL Urs Sörenson eller
memo ETXT.ETXSOER

TECHNICAL SUPPORT,
IMPLEMENTATION
• Vi behöver fler till TECHNICAL SUPPORT, IMPLEMENTATION för stöd till det växande antalet TRANSPORT/ACCESS
installationsprojekt
Uppgifterna gällen DATAKOM lösningar för SDH/ACCESS projekt och TRAIL CONTROL & MANAGEMENT
system för SDH/ACCESS
Uppgifterna innebär att man måste ha praktisk teknisk
kännedom om produkterna för att kunna stödja förberedande och pågående implementationsprojekt i dess olika

Arbetsuppgifterna är utåtriktade, delvis håndelsestyrda, kräver flexibilitet initiativkraft och samarbetsförmå-

Ericsson Business Networks. Nacka Strand

VILL DU UTVECKLA FRAMTIDENS TELEFON I SYSTEM
Vi är 85.000 anställda inom Ericssonkoncernen och
verksamma i mer än 100 länder. Vi är en av världens
största leverantörer av system för telekommunikation

c on

och världsledande inom system för telefoni. Vi är mitt
uppe i vårt mest spännande decennium någonsin. Nu
kan vi erbjuda fler spännande befattningar.

Ericsson Business Networks utvecklar och marknadsför en av världens mest avancerade företagsväxlar, MD110. Ett system som löser kommunikationsbehovet för olika företag och organisationer.
Vi säljer MD110 på mer än 60 marknader runt
om i världen och har produktutveckling i USA,
Spanien, Norge och Sverige.
Vi behöver dig som har en tele- och datakommunikationsutbildning från högskolan samt erfarenhet
från branschen.

Vi söker dig som vill arbeta med
ISDN och DECT i Nacka Strand
Du kommer att arbeta i ett att våra systemutvecklingsteam med systemering, programkonstruktion samt verifiering av telefonitjänster inom ISDN, DECT-mobilitet och privata nättjänster. De första sex månaderna
får du en internutbildning om ämbetet noll och vårt
sätt att arbeta.
Är du intresserad? Ring Hans Andersson på telefon
08-422 35 23 eller Lasse Norin på telefon 08422 35 49.

Vi söker dig som vill
arbeta med DECT i Holland
Du kommer att arbeta i ett utvecklingsteam med
program- eller maskinvarukonstruktion på Ericsson
i Holland under en sexmånaders period. Därefter
återvänder du till Nacka för att arbeta med framtagandet av MD110 och DECT-funktioner.
Ar du intresserad? Ring Olle Lindström på telefon
08-422 33 91.
Din ansökan skickar du till Susanne Pettersson på vår
personalavdelning. Adress: Ericsson Business Networks
AB, 131 89 Stockholm.

ERICSSON
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ga. Du kommer att samarbeta med konstruktionsansvariga i bla Stockholm, varför intensiva kontakter och många
resor år ett villkor. Ditt arbete kommer att bestå av både
analog- och digitalteknik och du kommer bla arbeta med
kvalitetsuppföljning på våra produkter. Viss projektledning kan förekomma. Lämplig bakgrund år högskoleexamen med teleteknisk inriktning eller motsvarande. Vi sätter stort värde på kunskaper om AXE hård- och mjukvara.
Har du erfarenhet av elektronikkonstruktion och mätteknik är detta ett plus.

Metodik för utveckling av inlärningsprodukter. Verktyg
för kompetensutveckling och effektutvärdering via
WWW. Utveckla lärare och inlärningskonsulter.
Du som har någon lärarerfarenhet och/eller erfarenhet
av kursutveckling om alternativa inlårningssätt och modern pedagogik, år rätt person för oss.
Vi står nu inför ett spännande skede då vi ska lansera
våra nya metoder och verktyg så vi behöver även Dig med
erfarenhet av marknadsinriktat arbete och intresse för
pedagogik.

Kontakta: Ingemar Berling, tel 08-7190499, memo
ETXT.ETXIBER; Anders Skog, tel 011-241435, memo
ETXT.ETXSKAN; Bo Danielsen (Human resources), tel 087191675, memo ETXT.ETXBODS. Ansökan: TN/ETX/XA/BA
Ingemar Berling.

Kontakta: Peter Saers, 08-719 9254, memo:ETXT.ETXSARS; Monika Mattsson, 08-719 0761, memo:ETXT.ETXMOMA. Ansökan: MV/ETX/TK/Z Eeva Lintunen

Ericsson Hewlett-Packart Telecommunications

PRODUKTUTVECKLARE/
PROJEKTLEDARE

• För att varje enskild individ skall göra rätt saker, krävs
rätt kompetens. Varje medarbetares kompetens bedöms
NEW OPPORTUNITIES
ytterst av företagets kunder. Därför år komptensutveckling central för Ericssons långsiktiga framgång.
- BSS IMPLEMENTATION
Competence Development Centre (TK/Z Product
BSS Implementation unit is responsible to develop and Development) söker Dig som vill höja din telekomkompeprovide Customer solutions implementation services in tens, utveckla din telenåtsyn, vara med och utveckla framthe area of Billing systems. We both deliver these services tidens utbildningsprodukter och framför allt utgöra en
by ourselves or work in close cooperation with system in- viktig länk i den allt viktigare kedjan mellan teknik, kuntegrators or Ericsson local companies. We are now buil- ders krav och konkurrenskraftiga AXE & nätlösningar. Du
bör dårför vara mer intresserad av att se en helhet, snarading up and expanding the group to support our new
Billing Mediation Platform (BMP) product We are looking re än tekniska detaljer. Självklart är Du mycket kommunikativ och ser ett stort värde i att dela med dig av dina kunfor people with the profiles as below:
skaper. Du år också nyfiken på nya inlärningsmetoder såsom distansutbildning, multimedia och individanpassad
2 BILLING SYSTEM
utbildning.

ADMINISTRATORS / Mölndal
• The works consists in leading and executing technical
projects to install and tune the system to customer operational requirements.
This includes: configuration of UNIX system and applications, configuration of network elements connexions,
comissioning of the system and set-up of the Oracle database, programming of filtering and formatting of Call
Details Records (CDRs), set-up of job processing (in/out).
We think that you have a degree in dataprocessing,
and that you have experience in two or more of the following areas: Call Details Records analysis or set-up; Data
network development and installation; System build-up
in UNIX environment; Experience of customer projects
with a technical content; Knowledge in relational database and experience in programming.
You have also skills in making contacts and are interested in working in a project mode. You like travelling.
Contact Chantal Couturier, Mölndal, 031-676969, memoid ehschco; Kerstin Ljungqvist, Mölndal, 031-672606,
ehsklt; Leif Harnert, Stockholm, 08-681 3108, ehslhar.

mimnnnrci
Ericsson Telecom AB - Competence Development
Centre, Marievik

METODUTVECKLARE
• Vårt team på TK/ZA behöver Dig för att ta fram och
sprida metoder för inlärning. Vi arbetar bl.a. med:

Hos oss kommer Du att bredda din egen kompetens avsevärt. Här finns stora möjligheter till personlig utveckling
i ett mycket omväxlande och stimulerandejobb som ger
en värdefull helhetssyn och ett mycket brett kontaktnät. I
arbetet tilsammans med oss kommer Du att behövas som
projektledare, varför vi vill att Du år drivande och har lått
för att se möjligheter.
Vi tror att Du har utbildning med teknisk inriktning
och att Du har arbetat några år med telekommunikation.
Kontakta: Monika Mattsson, AXE, Course Development
& Methods, 08-719 0761, memo: ETXT.ETXMOMA; Micael
Narup, Network & Technologies, 08-719 8601, ETXT.ETXNARUP. Ansökan: MV/ETX/TK/Z Eeva Lintunen

nircrrer
Ericsson Telecom AB, Telef onplan

LEVERANTÖRSUTVECKLARE
• Till sektionen LOGISTIK OCH LEVERANTÖRSPLANERING på Customer Delivery Centre AXE söker vi personer
som skall arbeta med leverantörsutveckling. Sektionen
svarar för funktionen Local Procurement och anskaffar
material från externa leverantörer till kundprojekt, t ex
kraft, kyla, korskopplingar och datagolv.
Nu behöver vi personer som kan arbeta med leverantörsutveckling, främst av externa men även interna leverantörer. Arbetet omfattar utveckling av flödet från olika
leverantörer och inbegriper också metoder för prognosticering.

Du skall ha relevant högskoleutbildning, erfarenhet
från något eller några av områdena planering, logistik eller inköp. Vidare är du resuftatinriktad, analytisk och har
lätt för att samarbeta. Goda kunskaper i svenska och engelska förutsätts. Det år meriterande om du har kompetens
inom områden som MRPII, förhandlingar och upprättande av avtal, kvalitetsarbete eller projektledning. Senaste
ansökningsdag 960524.

candidates. Applications for the above post should be
sent in writing to the undersigned before Friday, 14th
June, 1996.

Kontakta: Gustaf Carlsson tfn 08/719 8175 memoid
ETXS.ETXGUST. Ansökan: Jonas Ursson HF/ETX/SH/HP.

AMPS/DAMPS EXPERT
TROUBLESHOOTER

Ericsson Telecom AB, Switching & Network
Systems, Customer Services

• We are currently preparing for the introduction of DAMPS (with RBS 884) and a support agreement. These two
commitments require additional resources at our FSC. For
this reason we need to contract at least one AMPS/D-AMPS Expert troubleshooter starting 960701. The duration
will be 2-3 months with option to extend for an additional
12-24 months long term assignment.
A part from the conventional FSC activities the duties
include also 24 hours helpdesk/emergency service.
Spanish knowledge is an advantage but not a requirement.
If you consider yourself a feasible canditate please submit your Curriculum Vitae to ERA.ERAAFZ or fax +46 8 757
5730 and specify CEV-FSC-EXPERT.

• CPLM-CS söker en chef till vår IS/IT-funktion inom
Customer Services.
I arbetsuppgifterna ingår att utveckla en global IS/ITstrategi för Customer Services baserad på de system som
finns idag. Implementera strategin i nära samverkan med
MLC/LC
Att i samverkan med Customer Services produktområden driva förnyelse inom området för optimalt bedrivande av verksamheten, samt stödja våra produktområden
med IS/rr-kompetens.
Du som söker tjänsten bör vara drivande och resultatinriktad. Du bör också ha en utpräglad känsla för förändrings- och teamarbete samt intresse för kompetensutveckling. Det erfordras också att Du behärskar engelska i
tal och skrift.
Kontakta: Göran Dahlström, tele 08-719 5871,
ETXT.ETXGDM; Jan Giese, tele 08-719 9357, ETXT.ETXJG

Application: Margaret Gaffney, Personnel Officer, LM
Ericsson Ltd., Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4.
Compania Anonima Ericsson, CEV, Venezuela

Contact Martin Nebe, CEV.CEVLMNE, phone + 58 2 239
0711 or Åke Freihoitz, ERA.ERAAFZ, + 46 8 757 57 30.
Ericsson Support Office, Ericsson
Telecomunicazioni SpA, Rome, Italy

TACS EXPERTS

njlMiiNINiMlir
LM Ericsson Ltd., Dublin

LOOKING FOR A CHALLENGE?
• Configuration Management (CM) is an activity that is
vital to the management and maintenance of product development. CM deals with a product's whole life cycle and
involves procedures and standards for managing the evolution of products.
The LMI SD&D Centre is seeking a person for the position of Configuration Manager. The position will entail responsibility for CM activities within the department covering: product definitions, version control and release
management change control, including formation of
change request procedures, impact analysis, planning,
fault management library handling.
Applications are invited from people who wish to work
as part of the SD&D team. While having experience in the
area of CM is important the ideal candidate will also possess good interpersonal skills and the ability to work both
in a leading and a support position.
The SD&D operation is characterised by a high degree
"of customer. orientation, international communication,
flexibility and enthusiasm. Enthusiasm to contribute to
the entire product life-cycle, from idea through to deployment and support is essential.
As a screening process based on applications received
will take place, ft may not be necessary to interview all

• The Italian mobile market presently consists of the biggest TACS network in the world (approximately 4 millions
subscribers) as well as of two fastly expanding GSM
networks. Ericsson is presently delivering both TACS and
GSM equipment to TIM (Telecom Italia Mobile) and there
are plans to extend the business to include other operators both in Italy and abroad.
In January 96 a BR-division was created within TEI with
the aim of strengthening the focus on Mobile Operators.
To satisfy our customers demands regarding precision
and quality in the delivery of Products and Services we are
now improving the SW-Supply and Support organization.
For this purpose we seek expatriate personnel for long
term assignments in the area.
The present advertisement is aimed at experts in TACS.
An additional advertisement for GSM-experts will be
published soon.
Those persons interested in collaborating with us shall
fulfill the following requisites: At least 5 years experience
in the CMS 88 system in the area of After Sales/Trouble
Shooting, O&M or Function Test Be service oriented and
willing to collaborate with the customer; Have own initiatives and will to improve working methods; Have will to
share own experience and knowledge with the local
employees; Have good skills in written and spoken
English. Knowledge of Italian is considered an advantage
but not at all a requirement.
Contact Urban Styf, EITA.TEIUST; Patricia Curutchet ElTA.TEITRI; Massimo Lolli, EITA.TEILOMA.

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
success for 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

knowledge of English is a requirement. Earlier experience from
GSM is not a requirement but a
merit. Contact: Jan Zaar, 08-757
0269, Memo ERAJZA, Ingela
Bonnevier, 08-404 78 41, Memo
EXTR.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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Kan du kryssa i 6 av våra önskemål
RING OSS!
Du...
• har goda ledaregenskaper
• är drivande
• är tydlig och kommunikativ
• vill fatta och stå för beslut
• har förändringsvilja
• har laganda
• är en bra coach
• gillar utmaningar
• har humor
Söker du oss?
Du får...
• chefsposition
• arbeta med customer services
• vara med och driva förändringsarbete
• arbeta med integration och customer support
• arbeta i en kompetensorganisation

Customer Services
Provisioning
Customer services är ett område där Ericsson växer fram som en
ledande aktör. Ny teknik och en fortsatt avreglehng av telekommunikationsmarknaden leder till framväxten av nya operatörer och förändrat arbetssätt hos redan etablerade operatörer.
Efterfrågan på tjänster på alla nivåer, från nätplanering via integration till totalt driftsansvar för kundens nät, ökar stadigt Ericssons
samarbete rned telecomoperatörer i över 100 länder har gett oss den
erfarenhet och kompetens vi bygger på i vår strävan att bli den ledande
tjänsteleverantören globalt
Customer Services Provisioning ansvarar för utveckling av nya
tjänsteprodukter, processer/metoder, transfer of know-how samt
global resursstyrning inom områdena Integration Services och
Customer Support
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Intresserad? K o n t a k t a senast 12/8 Lotti Steenbuch 08-719 5670 ETXT.ETXSLO eller J o h a n B e r g s t e n 08-681 1162 ETXT.ETXJOOB
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VI EXPANDERAR!
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LOCAL DESIGN CENTRE I NYNÄSHAMN SÖKER MEDARBETARE

i- i 3

Ericssons 85.000 anställda är verksamma i mer än 100 länder. Deras samlade kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad
gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.

Local Design Centre är en enhet
inom Ericsson med ca 80 anställda.
Vi arbetar med bade bard- och mjukvaruutveckling for den internationella marknaden.
Ull Local Design Centre söker vi nu
nya medarbetare. VI tror att Du som
söker är civil-, mellan- eller gymnasieingenjör. Du kan även ha skaffat dig
kunskaper pä annat sätt, vi är övertygade om att ett ston intresse inte kan
underskattas. Kan du programmera i
PLEX eller C/C+ + eller har kunskaper
om AXE10 så är det en merit.
Du bör vara initiativrik och kunna
jobba under eget ansvar. Du skall vara
öppen och ha lätt för att samarbeta
med andra människor då vi jobbar
i team.
Vi berörs avföljandekompetensområden:
-ISDN
- Intelligent Network Services
- mobila tillämpningar
- fasta telefonnätet
Dina tidigare erfarenheter, utbildning
och intressen avgör vilket/vilka områden Du kommer att jobba inom. Ar

Du rätt person men behöver komplettera Dina kunskaper så utbildar vi Dig.

- block systemering
- förvaltning/underhåll av tidigare
utgåvor.

Du som vill veta mer kontaktar:
Göran Widolf, tfn 08-520 628 62
Email: etxqwid@ny.ericsson.se

Systemledning
Vi tror att Du har några års erfarenhet
av AXE10 konstruktion och systemering. Mångårigt arbete med systemprovning är också en lämplig bakgrund. Du kommer att arbeta med
följande:
— analys av kundkrav
— teknisk koordinator för konstruktionsprojekt
—förstudierförkommande projekt
— funktionssystemering.

I vissa av arbetsuppgifterna ingår
kundkontakter och därigenom kan
en del resande förekomma. Kunskaper
i programmering är ett krav.

Angaende personalfrågor kontaktar Du:
Ing-Marie Håkansson,
tfn 08-52062411.

Du som vill veta mer kontokor:
Pontus Tibbling, tfn 08-520629 52,
070-5766688
Email: etxpoti@ny.ericsson.se
Ola Kraft, tfn 08-52063917
Email: erxolkr@ny.ericsson.se
Olle Gustafsson, tfn 08-520628 35,
010-2899323
Email: etxollg@ny.ericsson.se

Nynäshamn ligger på Södertörn med
närhet till både skärgården och till
Stockholm. Väljer du att flytta till
Nynäshamn får du leva i en småstadsmiljö med närhet till havet men
väljer du att pendla kan vi diskutera
olika möjligbeter att underlätta
resandet för dig.

Då vi är huvudansvarigaförvissa produkter så ingår en del kundkontakter
och resande i arbetsuppgifterna.
Du som vill veta mer kontaktar.
Pär Grandin, tfn 08-520 632 41
Email: etxpgn@ny.ericsson.se
Programutveckling
Vi kan erbjuda Dig jobb inom följande
områden:
— projektledning
—förstudierförkommande projekt
— funktionssystemering

Verifiering
Vi kan erbjuda Dig någon av följande
arbetsuppgiften
- Implementation av mjukvara på
marknader över hela världen
- System- och Funktionsverifiering
- Ansvar för provanläggningar
- Projektledning/Testledning
I vissa av arbetsuppgifterna ingår
kundkontakter och därigenom kan
en del resande förekomma.

Din ansökan vill vi ha senast den
28 juni 1996 till:
Ericsson Telecom AB
Person al avde I n i ngen
149 80 Nynäshamn
i
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ETUXIVEJ, Ericsson Ltd, Burgess Hill, United

PRINCIPAL AND SENIOR
FASTRACK ENGINEERS

Engineering or have acquired the corresponding competence by means of professional experience. The position
requires that your are operative and have the ability to
co-ordinate complex issues. Besides a good knowledge in
English, excellent teamwork and communication skills are
also essential.

• The FASTRACK team develops new limited system impacting functions for AXE 10.

C o n t a c t Carl Lundquist phone +46 8 757 3602 or E-mail;

Kingdom.

The development is end-to-end, that is, Systems
Analysis, Design Implementation, Validation, Customer
support during Acceptance test coordination of function
delivery to the customer site/exchange.

carl.lundquistOrsa.ericsson.se

FASTRACK programmes can be in any AXE 10 subsystem or module. Quality is a prime consideration (the
exchange integrity must not be compromised).

• Increased integration and short lead-times require a
structural approach. We are searching for a candidate
who will take an active part in the development process
of new hardware within our business area.

The work is unusual, challenging and at times frustrating. An average FASTRACK development has a turnaround time of three months, including Customer
Acceptance test and delivery.

HARDWARE DESIGNER

Your main tasks will be: Specification and development
of digital hardware; Co-simulation between hardware
and software; ASIC-development

You need AXE 10 Systems knowledge; good working
knowledge of at least one subsystem or module; experience in testing (Function and/or System test); good knowledge of PLEX/HLPLEX, familiar with at least one other
Programming Language.

ft is an advantage if you have experience in VHDL and
C-programming. The work requires a great deal of flexibility, personal drive and an easy going manner.

You will interact with our internal customers. Product
Management Marketing, Systems Management LDC's,
Market and standard Design, other sectors, for example.
Mobile sector, Network Development.

per.selinOrsa.eriason.se

You will interact with our external customers, for example British Telecom (BT), Cellnet, TELSTRA, MFS.

• Do you want to take an active part in the development
of our future RLL-system? Software will be a key issue in
the next generation of RLL-systems. We can offer you a
possibility to work with new exciting technology using
the latest software design methods.

Contact Abi Akanwo-Hood, memo ETLABIM, email etlabimEetlxdmx.ericsson.se
Beijing Ericsson Mobile Communications Co Ltd,
Beijing

MARKETING - DEPUTY DIRECTOR IN BMC
Beijing Ericsson Mobile Communications Co Ltd. is a JV
between Ericsson and The Ministry of Posts and
Telecommunications. The JV markets, manufactures and
sells Mobile Telephone Systems, Terminals and Pover
Equipment

C o n t a c t Per Selin, phone +46 8 404 2762 or E-mail:

We are looking for a real time signal processing designer. Appropriate background skill is a Master of Science or
equivalent degree. The work also requires a great deal of
flexibility, personal drive and ah easy going manner.

Job requirements: Network Signalling, Data &
Messaging services, End-User Services (MW1, Extension
phone...). Fraud Management
Network Products
(Wireless IN, Location Based Services...), Basic Switching
Systems (AMC), System Architecture (MSS, MNS, HRS, TCS,
CHS, TSS, SSF, SCF, Unix-based Systems), Application
Modularity (AM, RMP, APSI, HLP) In Service Performance.
Contact

• We are a new established Training Centre in Brussels
giving MD110 training, for our Technicians, Sales and
Marketing staff, and our Customers. We started last year
in April and the volume of training has grown dramaticaly. We are now in the situation that our resources are not
covering the demand of training. We need assistance
during summer and autumn for our MD110 related courses (this need may become permanent).
Ulf Lundgren, Ericsson European Training

Centre, in BrusselsTfn +32 2 745 1469 or send a Memo
MEMOID ECOM.EICULL or Fax +32 2 745 1433.

Sonal

Patel

(LMC.LMCSONP)

or

Kenneth

Gebelius (LMCLMCGEB).
Ericsson 5p.zo.o.ul.17 Stycznia 3 2 , W a r s a w

CELL PLANNER TO POLAND
• Our GSM customer in Poland requires Ericsson to take
full turnkey responsibility for the network. We will make
the nominal cellplan, do site hunting, acquisition and construction of the radio network. This extraordinarily challenging task requires a cell planner for a long term
contract in Warsaw, Poland.
The main part of the job is the cell planning and tuning
of our GSM network. Other technologies like DCS 1800,
NMT, Mobrtex or EDACS you may also come across.

Ericsson L M C M o n t r e a l , Canada

You should have: Experience from Cell planning of
GSM, and a thourough knowledge of cellular systems.
Good written and oral skills in English. In particularly important is the ability to build and maintain good customer
relations.

7 OPENINGS FOR SYSTEM
ENGINEER
Switching Network Products in LMC (Montreal).
The role of die SNP group is to develop and maintain

Start of contract June 1996

quality

Products, which also includes AXE Mobile Core Plattform.

C o n t a c t Hans Cronberg EPO.EPOHCR +48 22 659 33 55
Anders Åkeson, EPO.EPOAKEA +48 22 659 33 55

VERIFICATION ENGINEER

lent practical work experience, preferably knowledgeable
in radio based telecommunications, and a wide experience of testing procedures. You have good communication

GULDMEDAUFESTEN 1996-12-06
Ericsson Events arrangerar Guldmedaljfest i Stockholms Stadshus fredagen den
6 december 1996.
Du som är guldmedaljör 1996 och ännu ej har blivit kontaktad, var god hör av
Dig till Ditt bolags kontaktperson;

skills as well as good knowledge of the English language.
C o n t a c t Jan Andersson +46 8 757 3608 or E-mail: jan.anderssonOrsa.eriascn.se. Please send your application to:
Ericsson Radio Access AB, A t t Kerstin Malmgren, Box 11,
5-164 93 STOCKHOLM

Wé are looking for you with a Master of Science, a minimum of five years experience from both the technical
and the commercial area within Mobile System Products
and Services. Excellent communication and presentation
skills in English is required.

•

Ericsson Radio Access AB, Radio in t h e local loop

• Responsibilities of
members of the
Systems
Management and AMC Coordination Sections are:
Prestudy & Feasibility process. Quick studies and technical
studies according to the technical investigation process.
Patent work according to the Invention & patent process.
Representatives in technical committees (TC-AMC, PCAPT, PC-CMS88...)

Ericsson European Training Centre, Brussel

system solutions in the area of CMS88 Switching Network

Active interface is required with the Production
Division on such issues as forecasting RBS 200, RBS 2000
and Power Products therefore market knowlege and dose interface with Ericsson China Co Ltd and it's regions is
essential. The position requires strong technical and commercial background in RMOG products, in areas such as
dimensioning, material forecasting, negotiation, market
development and project implementation.

C o n t a c t Ulla-B Jansson on memoid ETCBMCUBJA.

C o n t a c t Steve Griffiths, email: etlsngsÉetlxdmx.ericsson.se; phone +44 1444 234624 or Nigel Usher, email: etlnushEetlxdmx.ericsson.se; phone +441444 234460

Iars.karlsson0rsa.ericsson.se

We believe you have a degree in engineer, or equiva-

As a member of the BMC Management Team you will
be expected to develop and enhance the competence of
the Division and establish professional Departments initially focused on: GSM Systems Product Management
Marketing
and
Sales; Power
Systems
Product
Management
Marketing
and
Sales;
Market
Communications; Customer Services.

You will need to have worked through at least one
AXE Design Cycle. Charging knowledge would be useful
but not essential.

C o n t a c t Lars Karlsson, phone +46 8 757 3275 or E-mail:

ner. The transfer of technology to this Division is a critical
element of the position.

We are located in Burgess Hill, West Sussex dose to
Brighton and under an hour from London. We are offering both long term contracts (1 year +) and permanent
local employment here in the UK.

long-term system expertise and produce high

reporting to the Director position held by our local part-

The position is Deputy Director of the systems division

both PLEX and High Level PLEX (currently we are working
onlUSforFMP4.1).

Contact

SOFTWARE DESIGNER

• As a verification engineer you will be working with
source system verification and market application adaptations in our future development of the RLL-system. This
will include development of the test environment test
tools and test routines.

•
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ETL/XD, Ericsson Ltd, Burgess Hill, United
Kingdom.

DESIGN ENGINEERS & SENIOR
DESIGN ENGINEERS
ETL/XD/DK has recently been designated a Local Design

Centre (LDQ for Charging (CHS Subsystem) world wide

EKA, EKE, ECA, FCS, EZS
Svensson, Lena
EMW Lind,Sigyn
E1N Lindblom, Ann
ERA, ECS, Johnson, Ulla
ERM Jansson, Åsa
RSA Bergman, Siv
PRS Nybléus, Lotta
EPK Samuelsson, Christina
EGS Hallonqvist. Laila

ERV Carlsson, Elisabeth
EHS Agdahl, Inger
EPL Eklund, Gösta
ETX Vilmar, Ulrich
EBC. Lindgren, Elisabet
LME, EFS, TSS, Björkman Anette
UAB Friis, Birgitta
EDT Fägnell, Gustin
REM Grundström, Ingegerd

and we are currently seeking experienced AXE designers
to add to our section.
Our section works not only on BX standard projects but
also with our equally demanding customer British
Telecom. Current and future projects include FMP4.1,
Helios and Sirius (BX projects) and BTLE2 and BTLE3
(British Telecom Local Exchange projects). We design in

TELEFONAKTIEBOIAGET L M ERICSSON
Ericsson Events
Arne Johnson

Radio in die Local Loop - RLL - is a business segment

köp • sälj • hyr • byt • «e bort
gratis för anställda i Ericsson

within Ericsson Radio Access A B. We a re world leading on
radio based sytems for fixed telephony. The business encompasses development marketing, sales and operations
of complete radio based access networks.
Our organisation is characterized by fast decision-making, flexibility and international contacts. We now embark on the process of developing anew generation products based on the latest technology and need to fill tiK
following positions.

Sänd in d i n annons på m e m o tiii LME.LMEPRG. Senast två veckor före önskat i n f ö r a n d e !
Marknadsplatsen publiceras, o m det finns tillräckligt m e d annonser, i varje n u m m e r av
K o n t a k t e n . Annonsering ar ö p p e n f ö r Dig som är anställd i Ericsson och kostar i n g e n t i n g .

AREA MANAGER
•

You will be responsible for the marketing of our Radio

Access System towards public telephone operators world
wide. You will be involved throughout the whole sales
process starting with the initial customer contact to
contract negotiations.
You must be able to work both independently and be
an excellent team member. We are looking for a person
with an university degree and at least four years of experience form similar industry. The number of travelling
days are estimated to 80 per year.
C o n t a c t Johan Rönning, telephone +46 8 757 1500. Email: johan.ronningOrsa.ericsson.se

SYSTEM ENGINEER
•

You will play a leading technical role in prestudies,

investigations and development projects, and additionally you will take part in technical market supp o r t The working tasks involve specifications, system
design and simulations, with emphasis on one or several of t h e following areas: digital radio communication, signalling and services, and operation & maintenance.
We believe that you hold a masters degree in electrical

BOSTÄDER SÄUES:
Tvåplansvilla vid Älvsjö station.
Friköpt tomt. Lungt läge mitt i unikt villakvarter. 180 kvm boyta. Vattenburen elvärme.
B-vån: Vardagsrum, matsal, stort kök, dusch &
toil, solig, stor altan mot trädgård, ö-vån: Tre
sovrum, stort rum m balkong mot söder, bad
& toil. Källare: Gillestuga (separat entré), toil.,
tvättstuga (utg. mot trädg.) tre hobby/verkstadsrum, matkällare. Pris 1,5 mkr.
Tel 08-647 5382.
Toppenfin 3:a, Nacka Jarlaberg
72 kvm, mycket tillval, hyra 4.841 kr/mån.
Pris: 155.000 kr eller bud.
Hem: 08-718 12 86, arb: 08-764 11 95.
Memoid: ERAC.ERALUT
Bra pris vid snabb affär!
Endast 110.000 kr. 3 r o k på 80 kvm, helkaklat badrum, trägolv i alla rum, balk. i SV.
Finns i barnvänltga Gribbylund, Täby, med bra

komm. 5.241 kr.
Ring: 08-732 4818 (hem), 070-520 3586
(mobil), 08-404 2316 (arb.)
Fräsch 2:a säljes i Älvsjö
Mycket nära till Ericssons enheter (UAB, ETX)
samt pendeltåg. Unik förening med gemensamhetsutrymmen såsom snickarverkstad,
bastu, styrketräningslokal, fotolab, mmVardagsrum m. parkettgolv. Välutrustat kök
med bl.a. modern diskmaskin. Fräscht badrum
med bad. Stor balkong mot sydost. Hyra
3.696 kr/mån. Prisidé 170.000 kr.
Ring för visning eller mer info: Tomas och
Edilia Bern, 08-647 78097 (hem), 08-404
8787 (arb.). Memo: ERAC.ERATTBB.

UTHYRES:
Lagenhet i centrala Göteborg
Rymlig 1 :a om 50 kvm med tre sängplatser
och en reservsäng uthyres för kortare tid. Full

köksutrustning med kyl/frys fines samt tillgång
till tvättstuga. 10 min med spårvagn (flera linjer) till centrum. Regniga kvällar kan tillbringas
vid kabel-TVn.
Ring 08-88 56 90 för mer information.
Bo pä Lantgård i natursköna Blekinge.
Nära badsjö och fiske, 3 mil från Karlskrona
kan du övernatta i nyrenoverad stuga i anslutning till vår gård Lunnen som är belägen mellan åkrar och bokskog.
Ring Barbro och llmari för mer info, 0455330229.

SÄUES:
Torrdräkt Poseidon Venus strl 1, endast 4
dyk. Väst Poseidon Powelift, strl S, endast 4
dyk. Dator (Companion) i konsol, endast 1
dyk. Mkt välvårdat. Säljes pga tidsbrist.
Nyvärde 17.900 kr. Prisidé 14.000.
Kontakta ERAC.ERAMWIG.

kontakten
Ericsson, HF/LME/I, Rum 811023.126 25 Stockholm

POSTTIDNING A

- Om man kan hitta det positiva i allt och glädja sig åt små saker, blir livet
betydligt härligare att leva! Jolanta Norén lever som hon lär och sprider
glädje och värme omkring sig.

Jolanta fäster sina
resminnen på duk
örnamnet Jolanta och den
svaga brytningen gör att man
förstår att hon inte ursprungligen kommer från Sverige.
De varma, mörkt bruna ögonen ser inte heller särskilt
svenska u t Men efternamnet
Norén kommer från en äkta
västgöte och han är anledningen till att hon flyttade
från Polen.
Sedan 1994 är hon chef för
sektionen mikrobyggsätt och test inom
Ericsson Components. Tillsammans med
sina tolv medarbetare initierar och driver
hon utvecklingen av nya produkter, moduler och komponenter till telekomapplika tioner.
- Min merit till chefsjobbet var nog att
jag varit scoutledare för ett stort gäng busiga 10-åringar i min ungdom, säger Jolanta glatt.
Skämt åsido, meriterna är snarare hennes fysikutbildning och många års erfarenhet av tekniskt avancerat arbete inom
Ericsson. 1978 började Jolanta Norén på
dåvarande Rifa. Efter ett treårigt mellanspel på Telecom är hon nu tillbaka där hon
började, faktum är att hon i dag jobbar nära flera av dem som var hennes första arbetskamrater på Rifa.
- Jag tror att det är väldigt nyttigt att
flytta på sig, företagskulturen skiljer sig
mellan olika ställen och vi kan lära mycket
av varandra. Rotation borde tillämpas mer
inom koncernen. Själv är jag mycket nyfiken på människor och tycker om möjligheten att träffa många.

Vitlök och choklad
Det stora intresset för människor präglar
både hennes arbetsliv och hennes privatliv.
Hon älskar att ha människor omkring sig
och förespråkar den polska gästfriheten
där människor kan komma objudna och
hälsa på. Då får hon en anledning att ägna
sig åt något hon tycker mycket om.
- Ett av mina stora intressen är mat, mina passioner är vitlök och choklad - fast
inte tillsammans. Light-varianter är ingenting för mig.
Ett annat stort intresse är att resa.
Favoritresmålen är Danmark och Italien.
- Det är härliga länder där människorna
är öppna och positiva. De skämtar och är
glada och älskar humor, jag känner mig
hemma där. Svenskar är Ute mer reserverade, men kommer man dem nära upptäcker man vilken rikedom som finns inom varje människa.

Målade resminnen
När Jolanta kommer hem från sina resor
tar hon fram pennor, penslar och färg.
Väggarna hemma är fulla av målade och
tecknade resminnen. Musik och litteratur
hör också till hennes intressen.
Med hennes konstnärliga inriktning kan

man tycka att det är konstigt att hon valde
att arbeta med teknik. Nu var det också,
som så ofta, en slump att det blev så. Hon
ville egentligen bli arkitekt, men universitetet med fysikutbildningen låg närmare
hemmet så det fick det bli. Och Jolanta vill
gärna slå hål på fördomen att tekniker är
enkelspåriga "fackidioter".
- Bland mina medarbetare finns många
med konstnärliga intressen.

Gnällputtar och surpellar
Jolanta Norén tycker att hon har ett underbart gäng att arbeta med och menar att
hennes jobb kräver ett stort intresse för
människor.
- Bakom tekniken står mycket intelligenta individer, det är oerhört viktigt att
dessa människor ges möjlighet att göra sitt
bästa och ta tillvara det de har att erbjuda.
Gnällputtar och surpellar har Jolanta
svårt för. Själv är hon en obotlig optimist,
tror alltid på det bästa och försöker hitta
det positiva i allting. Hon försöker alltid få
medarbetarna med sig.
- Det kan råda rena halleluja-stämningen på sektionen ibland, skämtar hon.
- Ska vi kunna åstadkomma något av
värde måste det vara svårt, de enkla lösningarna har andra redan hittat. Det krävs
uthållighet och framtidstro.

Med sin västgötske make har hon
fått tre döttrar, de är
nu 10, 12 och 14 år.
Hon jobbade deltid
under småbarnsåren, men tyckte ändå att det var svårt
att räcka till och påfrestande med alla
barnsjukdomar som
skulle gås igenom.
Och hoppet mellan de två världarna, barnledighetens och arbetets, var stort

Tvära kast
- Det kändes märkligt att växla mellan
sandlådediskussionerna om extrapris på
hushållspapper och den avancerade teknik
jag sysslade med på jobbet
Jolanta, som i sin position som chef är
van att stödja och uppmuntra sina medarbetare, fick i höstas erfara att också hon
har kollegor som ställer upp i svåra situationer. Mellandottem Katarina drabbades
plötsligt av en hjärntumör. Inte ens då
lämnade hennes optimism henne i sticket
innerst inne trodde hon hela tiden att det
skulle gå bra - och det gjorde det. I dag är
Katarina helt återställd.
LENA GRANSTRÖM
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är på koncernredaktionen arbetar vi i en öppen redaktionell miljö
som ger en väldigt god
kontakt mellan oss.
Det har många fördelar och sparar
framfor allt massor av tid som tidigare
ödades på att springa runt och fråga
folk om saker som man nu kan få svar
på direkt Inom gruppen åtminstone.
Vi som nu i ett års tid provat det här
sättet att arbeta är alla eniga om att det
överträffat alla våra förväntningar och
att inga av de farhågor som man också
hade inför det nya har slagit in.
Mitt emot mig vid redaktionsbordet
sitter vår nye medarbetare, Patrik l i n den. Det är en kille som verkligen gett
järnet för Kontakten under de drygt
två månader han varit här. Patrik är,
scan den sanne journalist han är, ganska
envis och släpper inte taget när det är
något han inte fått ordentligt svar på.
Efter att i ett par månader ha lyssnat
med ett halvt öra d i och då på hans telefonsamtal, förstår jag vilket helsike
den person får som bonar arbeta på
Ericsson. Det är sannerligen inte lätt
att bilda sig en någorlunda tydlig uppfattning om ett företag som bara tycks
bestå ar bokstäver. Helst kombinerade
på ett sådant sätt att de kan uttalas som
nya, innovativa ord. "Errmoa™, "Errkur" och "Ex genom teäss" är bara ett
par belysande exempel.
Ja, jag vet att jag är tjatig, men det
kan inte hjälpas: Sluta upp med de
dumma bokstaverna och kalla era en*
heter för något som alla kan begripa
istället! Själv brukar jag så ofta jag
kommer ihåg det alltid kräva ett förtydligande av kollegor som ringer mig
från olika enheter ute i koncernen.
- Vad betyder det 5 brukar jag fråga.
Och gissa hur många gånger det händer
att personen i andra änden av telenätet
blir tyst en stund och sedan förklarar att
han eller hon inre är riktigt säker på den
egentliga innebörden! Ja, det finns faktiskt personer som arbetar på en enhet
här i företaget som de bara känner till
en bokstavsförkortrdng på och aldrig
fått höra någon annan beteckning!
Jag kan inte låta bli att undra hur vi
beter oss gentemot omvärlden, mot våra kunder, t ex. Känner de också till vissa affärsenheter inom Radio som bokstavsfbrkortningar som börjar på "R"?
Och som, för övrigt blir alldeles fonetiskt omöjliga när m a n talar engelska.
Då blir det inte "Errmoa" utan "Armoa", vilket ju egentligen borde utt
"Armoäj"! Så lustigt det blir...
Vi har diskuterat möjligheten att inte
släppa in artiklar elkr annonser från
enheter som inte själva kan presentera
en svensk variant på sitt namn. Men vi
fick lov att
släppa
idén.
Det skulle inte
bli så mycket
kvar av tidningen då och
annonsbudgeten skulle få sig
en rejäl knäck!
LARS-GÖRAN HEDIN

