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Lyckad ATMdemonstration
Den första bredbandsöverföringen av bilder och ljud med
ATM i ett nationellt nät och
över stora geografiska avstånd
genomfördes nyligen av
Ericsson.

SIDANS

Kul att vara
kvinnlig chef
Zeljka Senesan på Ericsson
Business Networks är glad över
att hon satsat på en chefskarriär. "Det är ju så kul att vara
chef", menar hon.

SIDANIO

Toppmöte i
Kuala Lumpur
Foto: LARS ÅSTRÖM

Asien sätter kurs
mot det nya seklet
Under 1995 svarade Asien för en femtedel av Ericssons försäljning, om man inte räknar med Turkiet och Mellanöstern. I framtiden kommer denna del av världen att bli
ännu betydelsefullare. Som ett resultat av en fantastisk ekonomisk utveckling i området väntas Asien-Stilla Havsområdet svara för mer än en tredjedel av försäljningen
kring sekelskiftet.
SIDORNA 3,12-15

MED

I skuggan av världens högsta
byggnader i Kuala Lumpur,
Malaysia, diskuterades framtidens strategi för Publik
Telekommunikation.

SIDAN 14

En liten titt
i backspegeln
1995 blev ett händelserikt år
för Ericsson. Det framgår av
koncernöversikten i Ericssons
årsredovisning. Den ger en bra
sammanfattning av fjolåret.

jobbnytt: 12 SIDOR NYA JOBB KONCERNEN RUNT

SIDAN 22
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LXT360/361 - E1/T1 Transceiver
för Long Haul och Short Haul

matvtukTwm rm?Mf*mjrM?x M C

Adapters, test clips och grabbers.

Marknadens första transceiver som klarar E1/T1
och Long Haul/Short Haul i en enda krets.

Emulator adapters:
För inlödning, sockling
eller clip-on.
Passar t.ex. MC68302,
68040, 68060 och 68360.

H|UEYEL
ONE.

Test clips:
För PQFP (44 - 304 pol),
PLCC, SSOP, SOIC/SOJ
och DIP.
ICiMir.KMgn

Test grabbers:
Marknadens minsta grabbers
for bendelningar ner till 0,3mm.
OBS ! Stackningsbara.

Några features:
• Crystal-less digital jitter attenuation
• Meets or exceed specifications in; ANSI TI.403 and TI.408; ITU G.703, G.736,
G.775 and G.823; ETSI 300-166 and 300-233; and AT&T Pub 62411
• Supports 75 ohm (E1 coax), 100 ohm (T1 twisted pair) and 120 ohm
(E1 twisted-pair) applications
• Five pulse equalization settings for T1 short-haul applications
• Four line build outs for T1 long haul applications from 0 dB to -22.5 dB
• Transmit/receive performance monitors with Driver fail Monitor Open and
Loss of Signals outputs.
• Selectable unipolar or bipolar data I/O and B8ZS/HDB3 encoding/decoding
• Multiple-register serial- or parallel-interface for microprocessor control

PELCON

E L E C T R O N I C S AB

Girovägen 13,175 62 Järfälla, Tel: 08-795 98 70, Fax: 08-760 76 85, Email: info(£pelcon.<

Ja tack, skicka Emulation Technologys katalog for 1996 !
Namn:
Företag:
Tel:
Adress:
_Ort:_
Postar:
Email:
Avd:

Ring/faxa oss gärna för mer information!
Box 8100,163 08 Spånga
Elektronik AB Tel. O8-795 96 50, Fax 08-795 78 83

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

Product Management

System Management

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

We are responsible for the Wideband Cellular
Systems architecture. In this area we work in
close co-operation with other research and
design functions in radio and switching.
You should have experience from existing cellular
or switching systems.
Contact: Thomas Ek,
memoid: ERA.ERATEK, 08-404 69 72

Radio Network Control

ATM Network

Base Station

Within the dynamic area of design of
radio network control functions, we now
offer exciting opportunities for system
designers. You will be working in all
project phases - from requirement to
implementation.
Contact: Tommy Borg,
memoid: ERA.ERATPB,
08-404 69 76 or Leif Segerback
memoid: ERA.ERALFSK, 08^04 58 20

Within this area we offer a number of
positions for creative andresultoriented
designers, especially within the area of
digital ASIC design.
Contact: Peter Berglund,
memoid: ERA.ERAPKG, 08-422 02 48

We are working with the development
of Wideband base stations and we are in
the forefront of technology in different
areas. We now offer exciting
opportunities in advanced ASIC and
radio design, system design, signal
processing as well as in other areas of
product development
V
Contact Richard Möller,
memoid: ERA.ERARM, 08-757 22 95

K

Configuration Management

Project Management

Computer Support

We need a Configuration Manager
for our product development
Contact Thomas Ek.
memoid: ERA.ERATEK,
08-404 69 72

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

In order to support the organisation,
organisa ti
we need
persons
experie ;efromP<
ans with experience
from PC/LAN and
UNIX environment
Contact Lena Holmats Haggbom,
memoid: ERA.ERALHS, 08-404 69 77

We expect that you are curious to know more about us and available positions.
Please contact the persons above, or send your application to

ERICSSON $

Ericsson Radio Systems AB
BR/TR/HC Karin Enberg
16480 STOCKHOLM

System Integration
We are responsible for the
integration and evaluation of
our systems.
We are looking for engineers
that are willing to participate
in this interesting work
You should preferably have
earlier experience of integration
and testing of cellular systems.
We can offer a job which will
give an overall perspective of
our systems.
Contact Thomas Ek memoid:
ERA.ERATEK, 08-404 69 72
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I Asien finns många av de länder som just nu har den kraftigaste ekonomiska
tillväxten i världen. Inom telekommunikation är detta en region som också får
en allt större betydelse. För Ericssons del kan de asiatiska länderna komma att
svar för en tredjedel av omsättningen vid årsskiftet - om koncernen satsar på
Asien och gör det på rätt sätt. Det krävs bland annat en regional optimering av
utvecklings- och tillverkningsresurser och en kraftig satsning på lokal kompetensutveckling, menar Bo Landin. Sedan ett år tillbaka är han koncernledningens representant i denna del av världen, med Hongkong som bas.

Vi måste satsa
mer på Asien!
M

l början av 1990-talet gjorde vi på koncernledningsfunktion Marknad en studie av Asien. Vid
den tiden hade Ericsson 5-6 proc av sin försäljning
i de asiatiska länderna, en siffra som i studien förutspåddes öka till 25 proc vid sekelskiftet.
Under de år som gått sedan studien har den ekonomiska
utvecklingen och utvecklingen inom telekom överträffat de
antaganden som gjordes i vår studie. Därför talar vi idag i
olika sammanhang om 30 proc av omsättningen som en realistisk målsättning för vår fortsatta Asiensatsning. Ett exempel på hur viktig vi betraktar denna del av världen är den strategi för affärsområde Publik telekommunikation nyligen
presenterade. Där talar Anders Igel också om 30 proc av omsättningen i Asien som målsättning för sitt affärsområde.
Enormt behov

De här siffrorna är inga utopier. Behovet av bastelefoni är
enormt i de asiatiska länder, som inte kommit riktigt lika
långt i sin utveckling på
teleområdet - exempelvis Kina, Indien, Indonesien och Vietnam.
Kina är förmodligen inom några år den största
enskilda telemarknaden i
världen.
Men Kina är behöver inte enbart bastelefoni. Det är en
alltmer betydande marknad för Ericssons mobiltelesystem
och det är ett land som nu också börjar efterfråga alltmer
avancerade teletjänster. Därför kan Kina också ses som ett
exempel på den andra sidan av den asiatiska teleutvecklingen: Det finns i området länder som har en kultur inom teleområdet som är lika välutvecklad som i USA och Europa.
Japan, Malysia och Singapore är andra exempel på länder
som nu efterfrågar avancerad teknologi och lösningar för nya
teletjänster.

Det här kan vara svårt att kombinera med koncernens allmänna målsättning att optimera sina tillverkningsresurser,
men det bör finnas vägar att också överbrygga den motsättningen. En sådan väg vore att anpassa Ericssons verksamhet
till de olika handelsblocken. För Asiens del skulle det innebära en regional optimering av våra produktions- och utvecklingsresurser inom gränserna för t ex ASEAN, det sydostasiatiska handelsblocket
Måste synas mer

Det är mer än 100 år sedan koncernen etablerade sig i Asien.
Men oftast har affärerna skett i en monopolmiljö där behovet att vara känd som ledande leverantör bara omfattat en
handfull ledande beslutsfattare i varje land. Idag är situationen en helt annan, också i Asien.
Ericsson har idag många stora kunder i varje land. Den allmänna opinionen betyder alltmer för affärerna. Och så säljer
vi idag ficktelefoner direkt till slutanvändare - en viktig del
av de asiatiska affärerna idag.
Tillsammans innebär detta ett
mycket stort behov av att göra
koncernen mer känd i dessa
länder.
Liksom i många andra länder är det idag mobiltelefonerna som får göra det mesta av
jobbet med att göra Ericsson känt. Men annonser och reklamvideos för telefoner måste kompletteras också med andra budskap, budskap om Ericssons styrka som systemleverantör inom både fasta och mobila nät. Inte minst är det viktigt att koncernen blir känd i finanskretsar, för att ytterligare
underlätta finansieringen av framtida projekt.
Nyligen togs ett beslut av bolagscheferna i regionen att
satsa på en asiatiskt anpassad imagekampanj för Ericsson.
Det var ett klokt beslut som kan komma att betyda mycket
för koncernens framtida affärsmöjligheter här.

Lokal kompetens ar
hoppet för framtiden

Finansieringen
Asien erbjuder således stora möjligheter för en telekomleverantör som Ericsson, men det finns också hotbilder att ta
hänsyn till. Finansieringsproblematiken är en sådan som ofta understryks i samband med affärer i den här delen av världen. Finansiering är ett problem i många fall, men inte bara
för Ericsson utan för alla leverantörer. Och det bör också understrykas i det sammanhanget att många av de asiatiska länderna visar en stor mognad när det gäller den ekonomiska
politiken. Jag tänker på de länder som klarat en mycket hög
ekonomisk tillväxttakt och samtidigt lyckats hålla den inhemska inflationen i styr. Det finns starka ekonomiska muskler på många håll i det här området.
Handelshinder
En annan politisk hotbild för affärer i många asiatiska länder
är handelshindren. Området präglas av höga införseltullar
som gör det nödvändigt för Ericsson att överväga lokal tillverkning och utveckling av både maskin- och programvara.

kontakten

Kompetensutveckling

Låt mig till sist peka på ytterligare en utmaning för Ericsson
i Asien och i många andra länder med, för den delen. Det är
behovet av att minska antalet så kallade expatrioter, det vill
säga tillresta experter och chefer från Sverige och andra länder utanför Asien. Här behövs krafttag för att påskynda och
understödja en lokal kompetensutveckling och för en ökad
rekrytering av lokala chefer och chefsämnen.
Nyligen bevistade jag en pågående chefsutbildning, Ericsson Management Program, i Kina. Där fanns endast en kines
med bland de chefsämnen som uttagits till den kursen! Här
krävs en bättring.
Ett bra initiativ som säkert får stor betydelse för framtidens chefsrekrytering är Ericsson World Program, en aktivitet som ska suga upp yngre utvecklingsbara chefskandidater. I det första programmet, som drivs av EMI, Ericsson
Management Institute, var glädjande många asiater med. Det är de som är framtidens löften för I
Asienbolagen!
* —

Tidning för personal inom Ericssonkoncernen
Ansvarig utgivare: Lars A. Stålberg. tel: 08 - 719 31 62 Redaktör Lärs-Göran Hedin,
tel: 08 - 719 98 68, fax 08 - 681 27 10, memo: LMELGH Redaktionssekreterare: Pia Rehnberg, tel 08 -719 78 69, memo:
LMEPRG Adress: Telefonaktiebolaget LM Ericsson, HF/LME/1,126 25 Stockholm Distribution: Inger Bergman, tel: 08-719 00 69,
memo: LMEBING Layout: Paues Media i Stockholm AB, tel 08 - 665 80 72 TVydu Adargo Press AB, Göteborg, 1996
Annonser: Information och bokning: Display AB tel 090 - 17 79 50
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Ett stöd
Asien-affärern

Bo Landin är koncernledingens representant i den
mest expansiva
delen av
Ericsson-världen.
Han nar sin
"hemmabas" i
Hongkong.
FÖRRA SOMMAREN inrättades ert koncernkontor för Asien-Stilla havs området i
Hongkong. Från starten var det Bo Landin, koncernens marknadsdirektör, som fick uppdraget
att vara koncernledningens representant i denna expansiva del av världen. Vid årsskiftet lämnade Bo posten som chef för koncernledningsfunktion Marknad för att heft kunna koncentrera sig på sin nya viktiga roll.
Uppdraget är att ge ett starkt och fokuserat
stöd för att utveckla Ericssons affärer och verksamheter på koncernens starkast expanderande
marknad, i hög grad handlar det om att vara
tillgänglig när viktiga affärer kräver närvaron
av en representant för koncernens högsta ledning. Och om att vara regionens språkrör gentemot koncernledningen hemma i Sverige.
- 1 praktiken innebär det hår att jag sitter med
i styrelserna i flera av Asienbolagen - i Kina,
Korea och Vietnam t ex, berättar Bo Landin. Jag
är också med i en nyinrättad styrgrupp för
Ericssons satsning på Japan och så reser och rör
jag mig mycket i området för att hela tiden ha
så god kontakt som möjligt med våra bolag hårute.
BO UNDERSTRYKER att hans uppdrag inte innebär någon förändring i koncernens operativa
arbete ute i de olika bolagen. Det påverkar till
exempel inte rapporteringsvågarna från de olika bolagen hem till Sverige. Det år som ett stöd
för bolagens verksamhet han ska fungera, med
inriktning på affärer och organisationsfrågor,
men också på projektfinansiering, chefsutveckling, kvalitetsarbete, etc.
-Jag samarbetar mycket med mina kollegor i
koncernledningsfunktionerna hemma i Sverige,
förklarar Bo. Det gäller inte minst den viktiga
funktionen att stödja utvecklingen av den lokala kompetensen där Britt Reigo och hennes
funktion har en nyckelroll.
- Och så arbetar jag naturligtvis intimt ihop
med Marknadsfunktionen. Bengt Forsberg, min
efterträdare som Marknadsdirektör, har ju själv
en mångårig erfarenhet från arbete i
Sydostasien. Det innebår ytterligare en förstärkning av koncernens Asiensatsning. Min roll år
att komplettera marknadsfunktionen på det lokala planet
ENGAGEMANGET I ASIEN innebär inte att
Landin lämnat alla sina Europauppdrag. Några
har han kvar - bland annat styrelseuppdrag i
Italien och Irland, liksom i styrelserna för affärsområdena Radiokommunikation och Företagskommunikation och Nåt.
- Jag spenderar ungefär 10 procent av min arbetstid i Sverige, 25 procent i Hongkong och resten
på resande f o t Den stora fördelen med att vara
placerad i Hongkong år just i samband med resorna i området. Även om avståndet är stort från
Jakarta till Seoul så ligger de inom samma tidszon.
- Som mest behöver jag nu tampas med en
tidsskillnad på ett par timmar, istället for 8-10
timmar som det ofta blev når jag reste ut från
Sverige.
LARS-GÖRAN HEDIN
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THE ROUTE TO ASIC SUCCESS

in your application design, you
can be sun ait routes point to SGS-THOMSON.

That's no surprise. ST is one of the world's leading
manufacturers of differentiated products, and year
after year continues to dedicate immense resources to
putting the right technology and design capability right
where you wont it.
CB35000 Right on Trod
The CB35000 family for example offers designers die
best volume solution availabletoday.It includes
features such as advanced 0.5u. triple level metal
technology with stacked contacts and vias, low power
consumption and a comprehensive library of
advanced macro cells including RAMs, ROMs, PLLs

5i.

SCS -THOMSON
K B H I ^ S O ^

and telecom cells. In addition the library is
by state of the art CAD tools from all
>rs including Mentor, Cadence,
others. In snort ST has everything
your design right on track. Ana
your design ST has the package you need
including standard TQFP and BGA types as well as
a whole range of specialised flexible power
performance packages.
But i b not just
technology that gives ST
the edge.
A global player, ST
oners internal multi035
sourcing with state-ofthe-artrobs,assembly
and testing in Europe,
Asia and me USA plus
0.S
an extensive world wide
network of design
centers interconnected
on a dedicated global
SAafGAIES ^mimtrim
21i,000GäÉB BftOOOGaB
17
link which puts the full
imtdUfB
2UealLne
force of ST technology
1992
tin
right at your finger tips.

technologies and products whilst maintaining continuity
of supply. The next generation of devices are being
readied right now. These feature 0.35u transistors and
full 5 layer metal with optimised design rules giving
leading edge gate densities. And we're already
workinq on 0.25u technologies.
SonoLterwh^Pyk^re^rerr^you
can be sure the right directiontotakeis
SGS-THOMSON - we're working to keep you on track.

DIGITAL SEMICUSTOM
ROAD MAP
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1993

The Future's Mapped Out
ST recognises that to keep on track it has to be able to
offer its customers a well defined roadmop for future
advanced technologies and applications. That's why,
year after year, ST continues to invest in new

1994

1995

19W

1997

5i.
Service and Technology

SGS-THOMSON Microelectronics AB - Borgarfjordsgatan 13 - Box 1094 - S-16421 Kista - Tel: +46 8 793 6920 Fax: +46 8 750 4950 - http://www.st.com

Hyra av instrument ett alternativ
r

Vi hjälper dig att sänka kostnaderna genom att
erbjuda hyra av instrument.
*»-.«-

^

^

Stora investeringar

Hur?

Ericsson gör årligen stora investe-

För information om avtalsvillkor

ringar i ma tinstrument där ett flertal

och rjeställningsförfarande, kontak-

utrustningar anskaffas för relativt

ta din inköpare hos Ericsson.

korta behov.
För information
Storkundsavtal

- Förfrågan-bokning

Utnyttja Ericssons storkundsavtal

- Kalkyl hyra-köp

LME/DT-96:2717 som ger dig 10 %

-Beställning av hyreskatalog

rabatt enligt avtal med Telia Instrument avseende hyra.

t

Kontakta
Telia Instrument

Telia Instrument levererar kalibre-

Telefon:

08-7133900

rade instrument enligt Ericssons

Fax:

08-7133371

kvalitetskrav. Leveranstiden är

E-mail: torkel.u.hilmersson@telia.se

maximalt två dagar när instrument
finns tillgängliga från egen pool.
Vid hemtagning från våra partners i
Europa tillkommer en dag.

l telia
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Allt fler arbetar med PROPS P™J
PROPS är den i särklass
mest använda projektmetoden inom Ericsson.
Metoden har också sålts till
flera externa företag. Både
svenska och internationella. Idag arbetar 45 personer
på Ericsson Infocom
Consultants med PROPS-utveckling, utbildning och
med olika tjänster.

Utbyggnadskontrakt
i Thailand
• Ett kontrakt mellan Ericsson
och den thailändska nätoperatören Advanced Info Services, AIS, har tecknats till ett
värde av 700 miljoner kronor.
Det gäller en fortsatt utbyggnad av NMT 900 och GSM-nåten. Kontraktet avser växeloch basstationsutrustning för
dessa bägge nät.

- För bara ett drygt halvår sedan
var vi åtta personer som jobbade
med det här. Enheten har verkligen vuxit explosionsartat, säger
Peter Witt, produktledare för
metoden PROPS.

Ericsson Information Consultants låg tidigare under Publik
Telekommunikation men är nu
ett bolag inom Radiokommunikation.
- Vilket affärsområde vi formellt hör till spelar inte så stor
roll. Det vi sysslar med är koncernövergripande, säger Peter
Witt. Och vi har det totala ansvaret för PROPS inom Ericsson.
Många har säkert hört talas om
PROPS. Totalt har 15 000 personer utbildats genom någon av de
olika PROPS-utbildningarna.
Enkelt kan man säga att
PROPS är en metod som stödjer
en organisations, eller företags,
förmåga att i projektform uppnå
sina mål.
- Det handlar om att ha en enkel metod för projektledning med
en gemensam terminologi och
tydliga roller. Jobbar man enligt
PROPS vet alla vad som förväntas
av de olika medlemmarna i projektgruppen, säger Peter Witt,
Metoden är relativt allmängiltig och kan appliceras på en rad
olika slags projekt. Att det

Första intelligenta
nätet till Kina

Det är viktigt att ha en gemensam internationell terminologi när ett projekt ska drivas igenom.
PROPS erbjuder en metod för projektarbete inom Ericsson.
illustration: Lars Eklund

är så förstår man när man ser att
Ericsson sålt metoden till flera
andra företag, såväl svenska som
internationella. Telia har bland
andra köpt den och anpassat den
efter sina krav.

Lyssna på användaren
Det var under utvecklingen av
AXE 10 på Ericsson Telecom,
under åren 1987-1992, som metoden skapades. Fram till 1994
vidareutvecklades den för att under förra året göras till en koncernövergripande metod.
- PROPS förbättras ständigt
genom att vi lyssnar på användarnas synpunkter och behov.

Shanghai

Nytt
samriskföretag i Kina
ERICSSON OCH SIMTEK i Shanghai har bildat
ett joint venture i ett ägarförhållande 51-49
procent för tillverkning av mikroelektronikprodukter för telekomindustrin.
Shanghai Ericsson Simtek Electronics
Company Ltd kommer att ha omkring 50 anställda vid slutet av 1996 och det registrerade
kapitalet är 5 miljoner dollar. Produktionen
kommer att starta i november i år och produkterna kommer att vara linjekortsmoduler och
DC/DC-omvandlare. Dessa produkter finns redan idag i transmissions- och växelutrustningar
på Kina-marknaden.
- Den starka utvecklingen inom telekomindustrin i Kina kommer att leda till ett stort behov av mikroelektronikkomponenter och vi ser
att marknaden för det nya bolaget kommer
att utvecklas på ett mycket intressant sätt, säger Bert Jeppsson, chef för affärsområde
Komponenter.
- Det nya företaget har utmärkta möjligheter att förse industrin i Kina med komponenter,
eftersom det bygger på Ericsson-teknologi och
har erfarenhet av den kinesiska marknaden.
INGER BJÖRKLIND BENGTSSON

L

Just nu fördjupar vi avsnittet projektplanering, säger Peter Witt.
PROPS riktar sig till alla som
kommer i kontakt med, eller jobbar i projekt. Den övervägande
delen av Ericssons verksamhet
bedrivs i projektform.

Skyddat varumärke
Idag är PROPS ett skyddat varumärke. Ingenting säger att alla
projekt inom Ericsson ska använda PROPS men det finns egentligen inga alternativ. I Ericssons
interna kvalitetsmål finns det
krav på att en projektstyrningsmetod ska används. I praktiken
betyder det PROPS.

Hälften av enheten som arbetar
med PROPS, är placerad i Karlstad, medan den andra hälften sitter i Kista, utanför Stockholm.
Förutom de 45 personerna på
enheten finns det även drygt 100
PROPS-konsulter i 50 bolag i 24
länder. Dessa fungerar som en
slags ambassadörer för metoden.
Som representanter i sin lokala
organisation har de till uppgift
att se till att PROPS används effektivt i den egna organisationen.
- Så egentligen kan man säga
att vi är drygt 145 personer som
aktivt jobbar med PROPS, säger
Peter Witt,

- Succén blev större än vi någonsin trott,
vi hade hoppats sälja hälften av vad det
blev, säger Clas Rolander, som är ansvarig
för fältverksamheten vid Sverige-divisionen på Ericsson Mobile Communications,
I Stockholm, dvs Kista och Bredäng, såldes 2 500, i Gävle 735 och i Norrköping
680 mobiltelefoner. De som bor på platser
där Ericsson inte finns kunde köpa på
postorder och det gjorde 4 000 anställda.

- Den egna personalen är viktig när det
gäller marknadsföring avvara mobiltelefoner. Alla har nog någon gång fått frågor av
släkt och vänner om Ericssons mobiltelefoner. Det är ett stort reklamvärde i att de
anställda använder våra telefoner och inte
konkurrenternas, säger Clas Rolander och
tillägger:
- Genom den här kampanjen har
många hittat till våra försäljningsställen
och naturligtvis hoppas vi att de anställda
ska vända sig till Ericsson Mobile Communications egna butiker när de ska köpa
andra Ericssonprodukter. Många passade
också på att utnyttja de paketerbjudande
på tillbehör som vi hade i samband med
kampanjen.

Mobila kontoret
Ericsson Mobile Communications kommer nu med ytterligare en kampanj, som
bland annat vänder sig till de anställda i
tjänsten eller privat. Det gäller ett paket
för det riktigt mobila kontoret bestående
av den senaste telefonen GH/GF 388, ett
DC 12 PC-kort och en Sharp fickdator.
(Annonsen finns på sidan 16 i det här numret av Kontakten).
- Ännu en anledning till att besöka våra
filialer alltså, säger Clas Rolander.

Önskemål om specialpris
Det har länge funnits önskemål från personalens sida att få köpa en Ericsson mobiltelefon till specialpris. När man nu
kunde köpa en GH/GF 337 eller N H 238
med privatabonnemang för ett år för 1 395
kronor var det många som passade på. Erbjudandet gällde under en månad.
Förutom annonsering i Kontakten skickades affischer ut till Ericssons olika bolag i
Sverige.

GUNILLA TAMM

•

Rekordkontrakt
i Kina
• Ericsson ska leverera utrustning för utbyggnad av GSMnätet i Liaoningprovinsen för
ett värde av 837 miljoner kronor. Det är den största beställning Ericsson fått hittills i norra Kina. Efter utbyggnaden
kommer nätet att kunna betjäna 800 000 abonnenter.
Leveranserna ska inledas i år.

PATRIK UNDÉN

Över 9 000 medarbetare
köpte sig en Ericsson
"Bli mobil - Skaffa en Ericsson Du
också", uppmanade en annons här i
Kontakten för några veckor sedan.
Inte mindre än 9 600 anställda nappade på erbjudandet i annonsen att
köpa en mobiltelefon med Telia
GSM/NMT privatabonnemang för
ett år.

• Guandongs post och teleadministration har tecknat ett
avtal med Ericsson för leverans
av intelligenta nät till Guandongprovinsen i sydöstra Kina
(före detta Kantonprovinsen).
Det är ett viktigt genombrott
eftersom det är Ericssons första avtal för intelligenta nät
på den snabbt växande marknaden för fasta publika nåt i
Kina.

Ericsson levererar
PCS till Omnipoint
• Under fem år ska Ericsson leverera mobilradioutrustning,
radiobasstationer och kringtjånster för IS-661 och PCS
1900 teknikerna till ett värde
av 2,3 miljarder kronor till den
amerikanska
teleföretaget
Omnipoint. Utöver detta kontrakt ska mobiltelefoner för
670 miljoner kronor levereras.
Omnipoints nät kommer att
täcka in 27 miljoner människor i New York-området. Företaget år världsledande när det
gäller bredbandiga radiosystem.
Avtalet ger också Ericsson
en licens värd flera miljoner
dollar för marknadsföring av
Omnipoints IS-661-teknik.

Nätutbyggnad
i Japan
• Ericsson har nyligen tecknat
ett avtal att leverera våxeloch radiobasutrustning till
Japan för 565 miljoner kronor,
som ska levereras i år. Det år
den japanska teleoperatören
Central Japan Digital Phone
(CDP) som beställt utrustningen för att möta abonnenttillströmningen som väntas under nästa år.
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älkommen till Nordens mest
kompletta elektronikmässa. Över
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Ett möte för bättre AXE
Veckanförepåsk höll Ericsson ett
l/O-symposium i Östersund, med
representanter frän ett 20-tal länder världen över.
Symposiet var anordnat av
Ericsson Utvecklings AB. vars konstruktionsenhet för I/O finns placerad i Österund.
I/O står för Input/Output, och gäller i
detta fall hanteringen av signaler in och ut
ur AXE-växeln. Syftet med symposiet var
att samla kunskap om kundernas olika
krav och önskemål inom området I/O och
att informera representanter från olika
dotterbolag om vilka förbättringar som
gjorts och vilka framtida satsningar som
planeras.

Symposium
samlade deltagare
frän hela världen
Hans Borgnäs, konstruktionsägare av
AXE-växelns I/O-system, sa i öppningsanförandet att det är oerhört viktigt att sådana här konferenser hålls, eftersom de är
ett betydelsefullt instrument i Ericssons
dialog med dem som direkt möter kunden.
I/O-systemet är ju ett speciellt utsatt
system genom att det är operatörens öga
in i växeln.

Ofta i blkkpunkten
Från I/O-systemet laddar operatören in
växelns abonnentdata och ifrån detta system hämtar kunden också ut sitt "guld"
från AXE-växeln, d v s debiteringsdata t.
Självklart blir kunden mycket orolig när
det blir krångel i ett sådant system.
Därför har I/O-systemet ofta varit i
blickpunkten vid Ericssons årliga AXE
User Forum. Där har kunderna möjlighet
att lämna synpunkter på sina produkter
och komma med egna önskemål inom området teleföni. (se artikel på sidan 18)
Ett flertal av dessa önskemål har Ericsson nu tagittillsig och stora satsningar har
gjorts för att de olika I/O-systemen världen över skall vara anpassade till varje
kunds unika behov.

IM
Frankrike. Vid

11 OSlerSliBtl. Caroline Audin - Berthou, t v ä r fransyska och arbetar na Ericssons bolag i
t sida CM Trän, som arbetar mad kundslod på Ericssons bolag i Japan.

Bland annat har man gjort en noggrann
kontroll av de olika systemens mjukvara
och man för en ständig dialog med kunden
för att fånga in önskemål och krav.
- Symposier är ett bra sätt att knyta nya
kontakter och träffas och samtala om gemensamma frågor, säger Ulte Mattsson
vid Ericssons enhet i Östersund.
Han berättar att man vänt sig till en

mycket kunnig och välinformerad grupp
tekniker vid detta symposium, nämligen
produktledare och support-tekniker.
Produktledaren inom Ericssons bolag
har goda insikter i sin egen slutkunds speciella problem och önskemål och supportteknikern har god erfarenhet av olika kunders behov inom I/O-området.
Det är support-teknikern som med kort

varsel reser ut till kunden och hjälper till
med service av olika slag.
Sammantaget fanns det en stor samlad
kompetens inom området I/O denna
veckaförepåsk. Detta borgar för att enheten i Östersund skall kunna erbjuda framtidens Ericsson-kunder ett I/O-system av
absolut högsta klass.

Kundbesök från USA
Strax före påsk fick Ericsson kundbesök
från USA. Det var Bo Hedfors som bjudit
in ledningen för företaget Cox Communications Inc, för att demonstrera
Ericssons bredbandsutrustning och föreläsa om vår senaste satsning inom området Integrerade Kabel-TV Tjänster.
Tidningen Kontakten träffade de långväga gästerna i Ericssons Alfa-laboratorium vid Telefonplan i Stockholm där kunderna fick se de olika produkterna i laboratoriemiljö och samtidigt
få ställafrågorom dem.
Ar det inte Ute vanskligt att ta in kunder i våra
allra mest "privata rum"?
Nej absolut inte, säger Bo Hedfors med eftertryck. Tvärt om. Detta är det bästa sättet att sälja våra produkter på.
- Vi har alltid varit mycket duktigare på att visa vad vi har gjort än att syssla med teoretiska
diskussioner. Öppenhet är dagens nyckelord.
- Kunder som Cox har oerhört stora kunskaper inom det här området, han och därför är det
viktigt att de har full insyn i vad vi håller på med.
Det är inom områdena Kabel-TV och Internet som Ericsson nu via Cox försöker få in en ny

fot på den Nordamerikanska marknaden. Det
handlar alltså om att sända både ljud och bild via
kabel och att fjärrstyra olika typer av utrustning.
Vid demonstrationen i laboratoriet visade
Ericssons ingenjörer hur det är möjligt att sända ett antal TV-kanaler samtidigt och dessutom
förmedla telefoni på en och samma kabel samtidigt.
Hedfors berättar också att ett amerikanskt
kraftbolag visat intresse för Ericssons lösningar
när det gäller att fjärrstyra utrustning inom området elkraft. Tekniken gör det till exempel möjligt att bland annat fjärrstyra till- ochfrånslagav
elvärmen till sommarhus, tillsammans med andra teletjänster. Att Ericsson just nu kan ge sig
in i den här branschen hänger samman med en
ny lag som antogs den 8 februari 1996 i USA.
Det betyder att Kabel-TV bolagen nu kan gå in
i området telefoni och kan således leverera betydligtfleratjänster än som var möjligt tidigare.
Konkurrensen är knivskarp inom det här området i USA, säger han.
Både Lucent Technologies och Nortel är
långt framme när det gäller bredband.
- Vi behöver därför skaffa oss en väl utvecklad
nätarkitektur som är flexibel och kraftfull så att

LARS-ERIK WRETBLAD

Fel om
Svante
Bergh

Cox Communications lnc:s vice VD, Alex Bast
t v . och hans medarbetare Albert Young studerar att Power Una Interface för fjärrstyrning av elutrustning.

den kan bli konkurrenskraftig, säger han.
- Kabel-TV och Internet är områden som
blir oerhört vikiga för
oss i framtiden avslutar Bo Hedfors.
LARS-ERIK WRETBLAD

Generalmajor Svante
Bergh har nyligen utsetts till ny chef för affärsenheten för
försvarselektronik hos
Ericsson Microwave Systems. Svante Bergh
kommer också att ingå
i företagets operativa
ledning, dock ej som vice VD, vilket felaktigt
uppgavs i förra numret
av Kontakten. Svante
Bergh utnämndes till
generalmajor 1992.
Han har bland annat
varit chef för Lv 6 i
Göteborg och 115 i
Borås. Närmast kommer Svante Bergh från
Försvarsmaktens internationella stab, där han
varit chef.
.
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En historia för barnbarnen
- Jag kommer inte att kunna berätta för mina barnbarn om några
idrottsframgångar från min ungdom, men jag kommer att kunna
säga att jag har tagit emot ett patent. Och enkelt var det inte.
Så sammanfattar Corneliu Rosu sina tankar om det nyligen mottagna patentet för
Europa och USA som han fått för sin metod för nätverksoptimering. "Overbelastningsinställning för telekommunikationsnät," Corneliu Rosu arbetar med konsulttjänster på BX kundservice.
Patentet räcker i 18 år i Europa och i 20
år i USA.
- Och detta i en tid då telekombranschen präglas av hård konkurrens, säger
Corneliu som tillägger att patentet har en
stor fördel i det att inget speciellt system
är nämnt, Hans nätoptimeringsmetod kan
appliceras på alla slags nät så som mobilnät, ISDN eller ATM.
Corneliu förklarar: - Den traditionella
metoden för optimering behandlar själva
trafiken. Det fungerar under förutsättning
att de andra nätverksberoende variablerna
är konstanta och att det inte är några större variationer på projektionsparametrarna.
Men med dagens svårbedömda tillväxttakt
på nätkunder blir långtidsplanering till
korttidsplanering - och korttidsplaneringen blir till flexibel nätverksdrift.
Patentets optimeringsmetod i realtid inkluderar också plötsliga hopp i trafikflödet. Dessa hopp kan bero på radio- eller
TV-program eller andra kraftiga överbelastningsproblem - som i sig kan leda till
minskade intäkter för nätoperatören.
Den svagaste länken
- Det är som en kedja vars styrka avgörs av
den svagaste länken, säger Corneliu. Vi
hittar de svagaste länkarna som beror på
överbelastning, bristfälliga apparatgrupper och annat som kan orsaka samtalsförluster och därmed påverka operatörens intäkter. Ett beslutsstödsystem, som är en
del av patentet, gör det möjligt att simulera olika trafiklösningar för nätet och sedan
välja den bästa lösningen för att få nättrafiken att löpa smidigt.
En annan aspekt av patentet är att re-

konstruera nätverken i händelse av en
krasch eller en extrem överbelastning.
- Detta gör anspråk på metodens användning att optimera nätet i realtid även
om något skulle hända, till exempel i en
växel eller en del av nätet, I förväg kan vi
göra en plan för vad som bör göras i händelse av att systemet kraschar eller om an-

Uthållighet och

proffisighet blev ett
nytt Ericssonpatent
vändningen försämras på något annat sätt
Händer detta kan vi dra igång vår kraschplan för nätoptimering. Rekonstruktion
och nätoptimering i realtid är två viktiga
delar av patentet.
- Det finns fler fördelar med patentet,
som består av 31 stycken patentkrav.
Några av dessa berör nät för optimeringsändamål och beslutstödssystem för
denna typ av optimering.
- Till slut, säger Corneliu, handlar det
om affärsmöjligheter för Ericsson
Customer Services. Baserat på detta patent har vi utvecklat nätutvärderingsmodell och prototyper för beslutsverktyg.
Och vi kan sälja tjänster baserade på dessa.
Modellen möjliggör optimering av kundens existerande nät och kraschplanering
för olika överbelastningssituationer.
- Försäljningen av licenser betyder intäkter för oss, liksom de tjänster vi kan utföra åt kunderna. Dessutom, som en extra
bonus, tror jag att vi kan "frysa" konkurrenternas utveckling inom detta område.
Ytterligare en aspekt som inte ska förbises är skapandet av nya jobb.
- Idag är åtminstone 50 personer inblandade i olika projekt inom Ericsson
som har med överbelastnmgsinställning av
telekommunikationsnät att göra, säger
Corneliu.
Det låter onekligen som något att vara
stolt över; något att berätta för barnbarnen
om.
MICHAEL NOTRICA
MY SPANGENBERG

Corneliu Rosu arbetar med konsulttjänster på Publik Telekommunikation kundservice.
Foto: PETER NORDAHL

Förbättrade relationer
är målet när MLC har möte
I början av mars fick
Ericsson Telecom i Kristianstad besök av ett fyrtiotal
representanter från Major
Local Companies och komponentenheter.
Mötesdeltagare från hela
världen sammanstrålade
under två dagar i Kristianstad för att tillsammans
dra upp riktlinjer för det
fortsatta samarbetet.
Initiativtagare till mötet var
bland annat Kennet Olsson, Jan
Henricsson och Anders Wassberg från Kristianstad.
Från och med årsskiftet
1995/96 sköts alla affärskontakter med Major Local Companies
av respektive komponentenhet.
Förändringen är ett led i outsourcingen av komponentenheter.

-Jag tycker att det var mycket
positivt att fa knyta personliga
kontakter med dem vi ska sälja
till i dotterbolagen, säger Ulf
Eriksson, Katrineholm.
- Vi anser att mötet innehöll
mycket nödvändig information.
Det var absolut nödvändigt att vi
alla fick samlas för att komma
överens om hur det framtida
samarbetet ska fungera, säger
Jeanette Kamberg och Olaf
Jorissen, Ericsson Telecomunicatie, Nederländerna.
Förbättrade relationer
- Det är mycket lättare nu att ta
kontakt sedan vi har träffats personligen. Nu vet man vem man
ska ta kontakt med. Vi har en gemensam plattform att stå på, säger Ulf Eriksson.
-Jag åkte till mötet med blandade förväntningar. Jag blev

verkligen positivt överraskad.
Det var ett mycket bra initiativ
att redan på ett så tidigt stadium
dra upp riktlinjerna, säger Kersti
Bergqvist-Ström som jobbar
med marknadsföring mot de
större utlandsbolagen, främst
Matra Ericsson Telecom i
Frankrike.
Problem återstår
- An återstår dock vissa konkreta
problem., berättar Jeanette.
Som avslutning togs det fram
en aktivitetsplan. Många av
mötesdeltagarna fick i uppdrag
att förändra rutiner, bland annat då det gäller försörjning av
komponenter från systemenheterna, prislistor och produktförteckningar, prognoser direkt
till respektive leverantör och
ändrade reklamationsinstruktioner.

tan

WKM i ^ . ' W M B O M V

- ^ ^ U B mma

Jr §5

* ** 5 y é « — i

M 7 if .

* - i4
i

Ericsson Telecom i Kristianstad fick nyligen besök av e t t fyrtiot a l representanter från Major Local Companies (MLC) och komponentenheter. Mötesdeltagare från hela världen sammanstrålade under två dagar f ö r att tillsammans dra upp riktlinjer för
det fortsatta samarbetet.

- De här årgärderna har lett
till att kundrelationerna nu är
mycket bättre och vi har ökad
förståelse för varandra.
- Tidigare har vi inte haft direktkontakt med kunderna. Det
innebär ett helt nytt sätt att ar-

beta för oss, säger Ingvar Svensson, Daniel Ljunggren, Jonas
Ekelund, Susanne Ostberg och
Kenneth Mårtensson som jobbar med logistik och planering i
Kristianstad.
ULRIKA HERSTEDT
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ATM från
I mitten av april genomfördes den
första bredbandsöverföringen av
bilder och ljud med ATM i ett nationellt nät över ett stort geografiskt
avstånd. Världspremiären skedde
inför en inbjuden publik i Mölndal
som där kunde beskåda video- och
ljudöverföringar med 30 megabits
per sekund i realtid mellan Kista och
Ericsson Telecoms lokaler i Mölndal.

Att detta var möjligt beror på ett unikt
samarbete mellan Ericsson Telecom,
Telia, Hewlett Packard, Chalmers och
forskningsinstituten SISU och SICS i vilka Ericsson har intressen.
— Detta skulle aldrig varit möjligt om vi
inte haft ett samarbete mellan dessa kraftfulla parter som tillsammans representerar
en omfattande kompetens inom tele- och
datakom-omrädet, säger Leif Henriksson
som är Ericssons representant i samarbetet och den ansvarige för Telecoms anläggningar i Mölndal.
Projektet med ATM bredbandsöverföringar kallas Chests där varje medverkande har fatt bidra med en bokstav.
(Chalmers, Hewlett Packard, Ericsson,
SISU, Telia och SICS.)
Leif Henriksson berättade att relationerna mellan Telia och Ericsson Telecom
har förbättrats genom samarbetet.
Tidigare hade man en del problem.
Prestigelöst arbete
- Vi har jobbat helt prestigelöst och arbetet har varit givande for alla parter. Många
har sagt att vi aldrig skulle lyckas men vi
har inte låtit oss nedslås. Redan i höstas
fanns det en demoversion som dock inte
fungerade helt. Det är viktigt att understryka att det här inte har varit ett kommersiellt projekt, och att samarbetet inte
ska upphöra i och med detta, säger Leif
Henriksson.
Bo Hammarström från Telia berättade
att bredbandstjänster ska kunna erbjudas

till kust

mellan ett trettiotal olika orter i Sverige
innan året är slut. Dessutom håller ett nordiskt nät, som ska inkludera Baltikum, på
att byggas.
Ännu inget pris för användaren

Sven Tafvelin är en av Sveriges största
auktoriteter på området ATM och bredband, tillika professor på Chalmers tekniska högskola.
- Jag är tillräckligt gammal för att inte
tro på något förrän jag själv sett att det
fungerar i verkligheten. Det talas mycket

Med ljusets
hastighet mellan
Mölndal och
Stockholm
om ATM men nu kan vi visa att det fungerar i ett nationellt nät, säger Sven Tafvelin.
Vi som samlats i Mölndal fick se hur tre
videokanaler och en ljudkanal samtidigt
överfördes i realtid från SICS i Kista,
utanför Stockholm. Nu är det ju onekligen
Ute otacksamt att visa upp en överföring
med ATM för publik, eftersom ingen kan
se hur själva överföringen går till utan bara vad som syns på skärmen. Trots detta
var det en imponerande uppvisning.
Dessutom visades olika konferenssystem
som är under utveckling.
Tänkta användare från kommuner,
landsting och högskolor fanns på plats
men kunde inte få svar på vad det skulle
komma att kosta med ATM för slutanvändaren. Dock är det till stor del standardprodukter som kommer att användas.
Bo Hammarström från Telia sa att det
än så länge bara funnits den här typen av
tjänster som pilotprojekt och han bad att
fl återkomma med prisuppgifter.
PATRIK LINDEN

Vad är ATM?

Representanter från Chests-projektet
som tillsammans besitter en mycket
stor kompetens inom ATM-teknik; större
I n i någon enskild organisation. Från
vänster ser vi Bo Hammarström frän
Telia, Lars-Åke Johansson från forskningsstiftelsen SISU, Leif Henriksson
från Ericsson Telecom och Sven Tafvelin
professor på Chalmers tekniska högskola. Även Hewlett Packard år med i samarbetet.
Foto: MARIE ULLNERT

• ATM står för Asynchronous Transfer
Mode. I korthet kan man säga att det
år en bredbandsteknik för snabb
överföring av stora mängder data av
olika slag över samma nåt. Data, ljud
rörliga bilder, text och tal. AIK kan
överföras samtidigt.
Man utnyttjar vid dataöverföringen
så mycket bandutrymme som för tillfället behövs. ATM medför därför höga kapaciteter i signalöverföringen
och ett högt mått av flexibilitet,
bland annat genom att abonnenten
själv kan anpassa kapaciteten hos en
uppkopplad förbindelse till det aktuella behovet.
ATM gör det möjligt att överföra stora datamängder ljud och bild över
långa avstånd.

Det var Mattias Johansson från SISU som rent praktiskt skötte kontakten mellan
Kista och Mölndal. I bakgrunden ser vi resultatet av överföringarna.
Foto: MARIE ULLNERT

WHERE WILL YOU BE IN TEN YEARS' TIME?

X

Judith Miles

Ericsson has changed enormously since 1986, when I began teaching English to the folks at ERA. Looking back, it seems that
the ability to innovate and change has played a key role in Ericsson's world-wide success.
Your knowledge and communication skills also play a key role in Ericsson's future - and in your own.
Communicating well in English is important, and VIEWPOINT can help you to communicate more effectively.
VIEWPOINT offers personalized English training, key-task coaching, consultancy and much more.
Start the future today! Call us at: 08-739 03 07.
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För en lyckad presentation!
ASK Impression data/videoprojektor. För utbildning och
presentationer direkt på filmduken. Lätt inkoppling mot
PC, Mac eller arbetsstationer samt video.
• Högupplösning 1024x768 samt VGA 640x480.
• TFT Aktiv matris 16,7 miljoner äkta färger.
• IR-kontroll med trådlös mus.
• Ljusstark, lätt och smidig.
Kontakta oss gärna per tel eller fax for mer information eller
annan presentation/konferansutrustning.

JA TACK l Skicka mer information om era produkter:
Namn:

:

Företag:
Adress:
Tel:

FAXA TILL:
08-6808670

i

VERO

,

Fagerstagatan 54
163 53 Spånga

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

Ericsson Radio Systems AB

VALUE ADDED SERVICES GSM/PCS
Ericsson's 85,000 employees are active in more than 100 countries. Their combinedAt Eriason Radio Systems in Kista, Sweden, the product unit "Digital Switching
expertise in switching, radio and networking makes Ericsson a world leader in
Systems and Applications", (DSA), provides switching, service control and applitelecommunications.
cation products to GSM/DCS/PCS operators around the world.

Are you business minded and
would like to work in the frontline of the future worldwide
mobile communication?
Then, this is your opportunity1.
DSA provides products that make
it convenient and efficient for
people to communicate — any time,
anywhere, by means of innovative,
easy-to-use services!applications.
For Service Application products
based on Intelligent Network
and Service Node technologies
we are now looking for Product
Managers and persons for the
Partnering and Sourcing Unit.

Product Managers

Partnering and Sourcing

Your main tasks will be to:
- Define product requirements, based
on understanding of end-users'
and mobile operators' needs as well
as technical possibilities.
- Create and establish product
strategies and plans based on
business analysis.
- Order and follow-up development
of new products.

DSA has a unit that is responsible for
its business relations with external
suppliers, evaluating external companies and products, and establishing
different business partnerships. The
person we are looking for will together
with product managers co-operate
with leading suppliers of telecom
applications and systems.
You hold a university degree in a technical discipline and have several years
of technical experience. You also have
experience in economics, marketing
and business law. Very good knowledge in English is required and if
you also have international experience
we look forward to receiving your
application.

You hold a university degree in a technical discipline and have several years
of telecom experience. You need to
demonstrate an ability to achieve
results, be creative, and show determination and drive. Experience of
Intelligent Network Services is an
advantage.

For further information:
Product Managers, Johan Falk,
phone sekr +46 8 404 26 55
Partnering and Sourcing, Bengt Linnér,
phone+46 8 404 57 41
Human Resources, Kjell-Gunnar
Königsson, phone +46 8 404 79 46.

Send your application with CV,
latest April 26, 1996 to:
Ericsson Radio Systems AB
LK/HS Mia Hjertén
164 80 Stockholm

ERICSSON

I
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Zeljka Senesan är märkbart stolt när hon visar runt i sina domäner, enheten fältprov
och introduktion inom Business Networks. I ett stort "labb" med utsikt över vattnet i
Nacka Strand kopplas den senaste elektroniken upp vid olika provstationer. Här passerar alla nya produkter och nya versioner, innan de släpps ut till kunderna.

Det är kul
att vara
chef
et var aldrig någon
tvekan om att jag
skulle välja den tekniska banan, matte
och fysik var mina
absolut bästa ämnen
i skolan. Språk däremot fick jag kämpa
med.
Inte så konstigt kanske när man byter
språk helt och hållet i barndomen. I dag
talar hon i det närmaste perfekt svenska, i
en och annan ordvändning kan man ana
att det inte är hennes modersmål. Som åttaåring kom Zeljka med sina föräldrar till
Sverige från Bosnien.
Familjen Senesan hamnade i den lilla
bruksorten Hällefors. Zeljka var enda barnet och eftersom man i början inte kände
några andra människor på orten var familjen mycket hänvisad till varandra.
- De första åren i Sverige var vi alltid
tillsammans, kanske det gav mig ovanligt
mycket uppmärksamhet och en grundtrygghet jag bär med mig i dag. Dessutom
är jag lejon, jag gillar att synas och höras,
säger Zeljka med ett av sina många och
långa skratt

Bergsingenjör
I Hällefors är bergsingenjör det absolut finaste man kan bli och efter tre ryckliga
gymnasieår i Filipstad, i en naturvetenskapsklass med fin sammanhållning och lika studiemotiverade kamrater som hon
själv, bar det iväg till Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm och civilingenjörsutbildning.
Som färdig bergsingenjör fick hon anställning på Sandvik-Coromand. Men det
blev inte riktigt som hon tänkt sig, hon fick
en forskartjänst och fann sig sitta mycket
ensam och jobba med hemliga saker som
hon inte ensfickprata med någon om. Att
tvingas läsa igenom alla nya patent och regelmässigt överklaga dem passade I
henne inte heller,
så efter två år läm-1
nade hon Sandvik
för Siemens elektromedicin.
- Jag jobbade på kvalitetsavdelningen,
främst med standardisering av den kliniska säkerheten. Jag ledde ett projekt om
hur vi skulle hantera stämningar och anmälningar och jag fick resa ut i världen
och besöka säljbolagen. De erfarenheterna tror jag vägde tungt när jag fick jobbet
som projektledare för fältproven av en

version av MD110 på Ericsson Business
Networks.
Det var för drygt fem år sedan Zeljka
bestämde sigföratt sökatillettföretagdär
det erbjöds möjligheter till personlig utveckling.
— Ericsson är ett företag med modern
ledning, med möjlighet till vidareutveckling och rotation inomföretaget.Jag brukar säga att jag tycker synd om dem som inte arbetat någon annanstans än Ericsson, de
kan inte uppskattafördelarnatillräckligt

Saknar kvinnliga kollegor
Zeljka kom till en mycket mansdominerad
och tekmkinriktad del av företaget fältprov och introduktion, en enhet som hon
dessutom blev chef för 1993. Under sig
har hon nitton killar och en tjej.
- Visst tvekade
jag om jag skulle ta
jobbet som chef,
som ung, kvinna
och från en projektiedartjänst och
inte teknikertjänst
förstod jag att det
skulle bli konflikter. Men min dåvarande chef trodde
på mig och jag har
alltid varit pigg på
nya upptåg så jag
tänkte varför inte.
Kanske det visar sig att jag inte passar som
chef, men då har jag i alla fall provat på.

Ångrar ingenting
Zeljka ångrar inte att hon tog chansen,
hon trivs bra med sitt jobb, alla nya produkter passerar genom hennes domäner
och att resa ut och träffa människor ute i
lokalbolagen tycker hon är jätteroligt
Men hon saknar kvinnliga kollegor.
- Det är möjligt att det är lite tuffare tag på
tekniksidan och
att tjejer därför
drar sig för att söka hit m e n det år synd
för det är ett kul område. Jag tror att
Ericsson skulle kunna göra mer för att
uppmuntra nya kvinnor och behålla dem
som redan finns, fokusera mer på tekniken, till personal- och marknadsavdelningar kommer kvinnorna ändå.
Hon tycker själv att chefsansvaret har
varit utvecklande, det har medfört att hon

&chef

- Visst tvekade jag om jag skulle ta jobbet som chef, men min dåvarande chef trodde på mig, sågar Zeljka Senesan chef f å r Fältprov och introduktion inom Foretagskommunikation och Nåt.
Foto: PETER NORDAHL

måste ställa höga krav på sig själv för att
skapa något bra. Hon har lärt sig acceptera att man inte kan vara alla till lags, något
som hon tror kan vara svårare för tjejer
som gärna strävar efter att vara omtyckta.

när hon är ledig vill hon inte ha några inrutade tider utan vill ta dagen som den
kommer, vara tillsammans med sin sambo
och vara ute i naturen och cykla eller åka
långfärdsskridskor, allt efter årstid. Barn
har inte varit aktuellt i hennes liv hittills
Tveka inte
men hon känner att "klockan tickar".
-Jag har också lärt mig att grundligt un-Jag tror att jag när jag får barn kommer
derbygga mina beslut och sedan stå fast att vilja ägna mycket tid åt det och det har
vid dem. Mina medarbetare brukar reta inte gått att kombinera med det engagemig och säga att i början blev det "fort och mang jag lagt ned på mina jobb. Men ju
fel". Jag håller inte med dem riktigt m e n i mer erfaren man blir inom ett område, desbörjan tror man väl gärna att det förväntas to lättare får man att prioritera och delegeav en att man ska fatta beslut i alla lägen ra. Jag har redan börjat ta det Ute lugnare.
och jag vet att jag har lätt att bli dominant
Zeljkas avslutande rådtilltjejer som tvei pressade situationer. I dag kan jag bolla kar om att anta ett chefsjobb är
tillbaka en del i stället
- Ta chansen, fundera inte så mycket du
Jobbet som chef för fältprov och intro- växer med uppgiften. Har du stöd av tillduktion innebär mycket resor och en hel sättande chef behöver du inte tveka. Det
del jobb på kvällar och helger. Någon spe- är kul att vara chef!
ciell hobby har Zeljka därför inte tid med,
LENA GRANSTRÖM
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Efter flera år av relativt blygsam verksamhet börjar det nu
verkligen röra på sig för Ericsson på Filippinerna. Efter flera
stora nätbyggnadsorder 1994 och kontrakt på mobiltelefoni
till nya operatören SMART 1993, har dessa projekt nu börjat

märkas ordentligt i försäljningen - och i storleken på de
filippinska bolagen, Ericsson Telecommunications, Inc. och
Philnet Ericsson, Inc. I år växer verksamheten från 750 till
2 000 personer!

- Den här strategin ger oss unika möjligheter
att tillsammans med Ericsson skapa nya teletjänster som erbjuder våra kunder paketlösningar för både fast och mobil telefbni, framhåller Michael G. Pilgrim. Han är företagets
"chief operating adviser" - i praktiken den
som leder den dagliga verksamheten.
Michael G. Pilgrim är engelsman till börden.
Tillsammans med SMARTs VD Orlando B.
Vea är det han som leder företagets verksamhet Michael är företagets främste expert på telekom och teleteknologi. Hans ord väger tungt
i styrelsen, där han är en av elva medlemmar.
SMARTs största ägare är First Pacific med 28
procent Metro Pacific med 3 5 procent och japanska N I T som har 15 procent av aktierna.

Mest nätbyggare

FAKTA OM
FILIPPINERNA
Gatubilden i Manila domineras av den mycket intensiva trafiken, där "Jeepneys" Sr ett viktigt inslag. Dessa grant utstyrda bussar Sr
hjärtat i det allmänna transportsystemet. Under asfalten döljer sig resultatet av åtta års nätbyggnadsprojekt för Ericsson.

nätbyggnadsprojekt och ändå är det nästan
lika många till som sysselsätts. Ericsson arbetar sedan flera år tillsammans med
Miesco, ett entrepenadföretag som ägs av en
filippinsk elleverantör. Miesco har haft upp
till 2 000 man igång med Ericssonprojekten,
liksom en flotta på ett par hundra entreprenadfordon!
En stor del av den materiel som används i
nätprojekten kommer från Sverige. 60-70
procent av kabeln hämtas till exempel från
Ericsson Cables i Hudiksvall.

Olika bolag

Filippinerna var i mars värd för ett möte där Ericssons Asien-chefer diskuterade regionala problem med bl a Bengt Forsberg. Lars A Stålberg och Bo Landin från koncernledningen.

mobiltelefonin som de största intäkterna är att
hämta.
Det som, enligt Michael Pilgrim, kommer
att vara en avgörande framgångsfaktor är förmågan att kombinera sina festa och mobila teletjänster på rätt sätt. SMARTs ambition är att
bli bäst på Filippinerna när det gäller att erbjuda kunderna paketlösningar för både mobilitet
- i form av mobiltelefoni, persontelefoni eller
personsökning - och tjänster i fasta nätet.
- Vi är nu till exempel en av de första operatörerna i världen att införa ett integrerat faktureringssystem. Tillsammans med Ericsson tar
vi fram ett system som kommer att innebära
stora fördelar för våra kunder. Det är sådant
här som bekräftar att vi gjort ett smart strategiskt val på systemsidan, när vi satsade på AXE
som gemensam systemplattform i våra nät.
- Vi vill dra full nytta av Intelligenta
Nättjänster i AXE. Här börjar vi med vidarekoppling av samtal och liknande men ser framför oss en utveckling mot personliga nummerplaner och andra mer avancerade tjänster.

Tufft krav

på sammanlagt närmare 70 miljoner dollar.
Och 1995 slog det till rejält Koncernens
nätbyggnadsverksamhet rodde det året hem
tre stora nätbyggnadsprojekt ett för den
stadiga operatören PLDT, ett till Digitel där Telia är delägare - och ett till SMART.
Tillsammans med mobilteleutbyggnader
för SMART och övrig verksamhet innebar
det att årets orderingång uppgick till hela
557 miljoner dollar!
Det är i år som 1995 års framgångar i affärsförhandlingarna på allvar börjar märkas på
Ericssons dagliga verksamhet i Manila och
runtom på de Filippinska öarna. I början av
mars hade Ericssonbolagen 750 anställda,
varav ett 60-tal inflyttade från Sverige,
Australien, England och andra länder.
Innan året är slut kommer antalet att vara
uppe i 2 000 personer, varav 80 utlandsanställda. Av dessa svarar nätbyggnadsverksamheten för 1 800.
Det går åt massor av folk att genomföra

SMART satsar på
gemensam plattform
Filippinernas näst största mobiloperatör satsar helt pä Ericsson. SMART, som
företaget heter, har baserar både sitt
mobiltelenät och sina fasta nät på AXE
som systemplattform.

Det rör
på sig för
Ericsson
thållighet är en av
Ericssons tre gemensamma värderingar.
Koncernens historia
på Filippinerna är ett
bra exempel på vad
den egenskapen kan
betyda. 1988 kom
Per O Pedersen hit Med
10 000 filippinska pesos på fickan registrerade han Ericssons första bolag i landet.
Koncernen hade Ött ett nätbyggnadskontrakt på 4,25 miljoner dollar.
Under åren 1988-1995 genomfördes fem
olika nätbyggnadsprojekt till ett sammanlagt värde av 51 miljoner dollar. Nästan
hälften svarade Makad-projektet för, ett
nätbyggnadsprojekt som avslutades förra
året. Men periodvis var det ganska lugnt på
affärsfronten.
Så kom 1993 och Ericsson blev mobilsystemleverantör till SMART. Den första ordern på 14,25 miljoner dollar har sedan dess
följts av utbyggnadsorder i flera omgångar
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Den filippinska verksamheten bedrivs i två
olika bolag. Ericsson Telecommunications,
Inc. är ett helägt dotterbolag medan Philnet
Ericsson till endast 40 procent ägs av koncernen. Resten ägs av filippinska intressenter. Philnet Ericsson, som sorterar under affärsområde Företagskommunikation och
Nät, genomför nätbyggnadsprojekten medan det helägda bolaget är det som tar hem
kontrakten och som svarar för all annan
Ericssonverksamhet i landet Undantaget
försäljning av MD110, Fri pax och privatradiosystemet EDACS som sköts av en filippinsk återförsäljare.
- Det bör påpekas, att de två bolagen
Ericsson Telecommunications och Philnet

Ericsson drivs som en enda industriell en- der de närmaste tre åren. Allmänheten upphet framhåller Hans Ekström. Efter en muntras att gå in som aktieägare. 30 procent
mellanlandning i Singapore har förre Kina- av aktierna har vikts för enskilda aktieägare.
chefen nu tagit över som bolagschef på
Filippinerna. Per O Pedersen, som startade Många kan bli kunder
det hela där ute, har gått till Telia Inter- Ericssons ansträngningar på Filippinerna
national.
- har gett god utdelning så här långt. Nu gälVler det att blicka framåt menar Hans
Avreglerade
\ Ekström. PLDT, SMART och Digitel är
Telemarknaden på Filippinerna präglas t tre viktiga kunder som alla är finansiellt
idag av en mycket stark konkurrens mellan jLstarka. Utöver dem finns ytterligare ett tioflera olika operatörer både i de fasta och •W tal operatörer i fasta och mobila nät att bearmobila näten. Det är ett resultat av en avre- beta.
glering som president Fidel Ramos inledde
På mobilsidan finns två GSM-operatörer
1993. Det året utgavs två regeringsdekret som båda valt andra leverantörer än
som helt präglar telemarknaden i landet Ericsson. Nokia tog hem ordern från Globe
idag.
Telecom, den största av GSM-operatörerDet ena dekretet innebar att alla auktori- na. När det gäller fasta nät är det Siemens
serade publika teleoperatörer skulle sam- som dominerar marknaden, med japanska
mankopplas till ett fullt integrerat nations- NEC som tvåa. Ericsson är trea.
täckande telenät. Det andra innebar krav på
Inom nätbyggnad är Alcatel främsta kondessa teleoperatörer att engagera sig också i kurrent men Ericsson är här marknadsledet fasta lokalnätet. Varje operatör med li- dande.
cens för internationell teletrafik ålades att
- Vi har mycket mer att göra här i landet.
under de tre kommande åren bygga Vi ska in med GSM och vi ska ha in AXE
300 000 lokallinjer. Mobiloperatörerna fick hos fler operatörer. Och bakom hörnet vänfem år på sig att var och en bygga 400 000 tar PCS, där ett tiotal operatörer anmält sitt
linjer!
intresse för licenser. Vi bearbetar dem alla,
I mars förra året beslutade presidenten att lovar Hans Ekström.
alla stadiga telebolag skulle privatiseras unLÄRS-GÖRAN HEDIN

• Filippinerna år en republik med 70 miljoner invånare. Det år ett örike med
sammanlagt 7.107 öar som
sträcker sig 184 mil i nordsydlig riktning. Ytan är två
tredjedelar av Sveriges.
• De två största av de 800
bebodda öarna är Luzon i
norr och Mindanao i söder.
På Luzon ligger huvudstaden Manila med mer än 10
miljoner invånare.
• Den dominerande religionen är kristendomen i katolsk tappning. 84 proc av
befolkningen år katoliker
men det finns också 9 proc
protestanter och 5 proc
muslimer i landet. Engelska
år affärsspråket men det nationella språket är Pilipino.
• Ekonomin är baserad på
lätt industri och jordbruk.
Ris, majs, kokosnötter, ananas och socker är viktiga exportvaror. Landet är också
rikt på mineraltillgångar i
form av koppar, nickel, kobolt, silver, jårn och guld.
• Valutan är peso. 1 peso är
ungefär 20 Öre.

I likhet med de tre andra mobiloperatörerna i Filippinerna fick SMART sin licens på villkor att företaget också byggde fasta telelinjer. För SMARTs del innebar det ett krav på 700 000 fasta linjer inom de områden företaget tilldelats - bl a huvudstaden Manila. Det är
ett tufft krav som Michael G. Pilgrim
hyser sina tvivel kring:
- Vad den nationella telemyndigheten här har försökt göra är att tvinga
fram 4,7 miljoner linjer från de nya
operatörer som fått licenser för mobilsystem eller internationell teletrafik på
3-5 års tid. Det är inte realistiskt bland Michael B. Pilgrim, tv, delar glädjen över SMARTs
framgångar med VD Orlando B . Vea.
annat därför att det skulle kräva investeringar på mer än 4 miljarder dollar.
Så mycket kapital finns inte tillgängligt i ett Trådlöst i fasta nätet
land som de senaste åren inte haft någon riktig Inom det här området genomför SMART ett
fart på sin ekonomi.
pilotförsök med DECT-teknologi från Ericsson för trådlös access till det festa nätet
Har inte råd
(Wireless Local Loop). 750 abonnenter i
- Dessutom tror jag inte att efterfrågan är till- Manila blir de första som får prova den här lösräckligt stor heller. Ett genomsnittligt hushåll ningen, som Michael Pilgrim tror har framtii landet tjänar 150 000 pesos per år. För att vi den för sig.
ska få investeringen i telenät att gå ihop krävs
- Idag bygger vi näten med koppar och fiber
en intäkt på 1 000 pesos i månaden per abon- ända u t men inom tre år tror jag att vi har
nent. Det är en alldeles för stor del av inkom- trådlöst sista biten hos 30 procent av våra
sten för en normalfamilj, menar Pilgrim.
abonnenter. Om fem år är förmodligen rela- Därför tror jag att den lag som dikterar tionen mellan radio och koppar hälften av varvillkoren för operatörerna kommer att skrivas je. Men ännu känns inte produkterna riktigt
om så att vi får mer tid på oss! Vi kommer att mogna och standards har inte heller blivit helt
ha installerat strax under 200 000 festa linjer i klara inom det här området.
slutet av det här året och går sedan vidare med
188 000 linjer i nästa fes. När vi kommit så Från TACS till GSM
långt tror jag att vi har en bra bild av hur stor Med 130 000 mobilteleabonnenter har
efterfrågan verkligen är.
SMART skaffet sig en stark position på marknaden. Inom 3 år ska antalet var uppe i
Alla överlever inte
400 000. Det innebär tilläggsorder på TACS
En konsekvens av de tuffe kraven från myndig- till Ericsson. Men om ett par år räknar
heternas sida är att den påskyndar en omgrup- Michael Pilgrim med att investeringarna i det
pering bland de Filippinska teleoperatörerna, analoga systemet ska upphöra.
menar Michael Pilgrim.
- Vi måste gå över till digitalt för att klara
- Det är långt ifrån alla av dagens operatörer kapacitetskraven på sikt framför allt här i
som klarar de enorma finansieringskraven som Manila. Vad jag ser framför mig är en överutbyggnadsåtagandena för med sig. De som gång från TACS till GSM i 900 Mhz-bandet i
överlever är de som kan få loss kapital, d v s de första omgången och sedan till PCS i form av
som har starka aktieägare.
DCS 1800 om ett par år när det finns dualMichael Pilgrim tror att fyra av 10 operatö- mode telefoner för GSM och PCS att tillgå i
rer i festa nätet blir kvar och att tre av fem mo- tillräckligt antal.
biloperatörer klarar sig igenom de närmaste
- Vi ångrar inte beslutet att satsa på TACS
årens hårda kamp om investeringspengar och från början, framhåller Pilgrim. Det var ett stramarknadsandelar. SMART ska definitivt vara tegiskt beslut att satsa på mogen teknik där vi till
ett av de företag som överlever.
jämförelsevis låga kostnader snabbt kunde byg- Vår starka ställning på mobilsidan, där vi ga upp en avsevärd kapacitet Med Ericsson som
nu är tredje största operatören och snart hop- leverantör fick vi på så vis en flygande start!
pas vara tvåa, borgar för detta. Det är ju inom
LARS-GÖRAN HEDIN
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I ett Malaysia som var hett som en bastu sammanstrålade representanter för
affärsområde Publik telekommunikation från världens alla hörn, för att diskutera strategierna för tillväxt och stämma av vad som uppnåtts under
1995. Redan under den gemensamma middagen på konferensens första
dag enades deltagarna om att BX betyder Being Xellent.

Trender som
förändrar världen

Telekom
ställer siktet på
°
sekelskiftet
r 2000 kommer
Asien att vara den
dominerande marknaden för Ericsson,
och i Knala Lumpur känns den asiatiska boomen särskilt påtaglig.
Staden växer si det knakar, sena kvällar
när värmen inte är fullt lika bedövande
som på dagen byggs det för fullt. Särskilt
stolta är Kuala Lumpurs invånare över de
nästan färdigbyggda Twin Towers som nu
är världens högsta torn.
I denna miljö var det naturligt att lägga
affärsområde Publik Telekommunikations
första storkonferens på drygt tio år.
-Jag kan inte tänka mig en bättre plats
för inspiration och förståelse för vad som
händer i Asien idag! säger Anders Igel,
chef för affärsområde Publik Telekommunikation.

Insatser över hela världen
Anders Igel inledde de två intensiva dagarna med att berömma de insatser som under 1995 gjorts över hela världen. Några
exempel:
Spanien var det land som
bäst bidrog till Ericssons
lönsamhet 1995. De säljer
enormt mycket, levererar i
tid, får kvalitetspriser och
följer
Telefonica
till
Latinamerika.
Ericsson i Australien har
telekom-industrins ledande
modell för hur man bygger
en bra relation med kunden.
I England introducerades AM (Application Modularity, vidareutvecklingen av
AXE-systemets arkitektur), och levererades till både Eurobell och BT. Ericsson i
England ökar sin omsättning och tar nya
marknadsandelar, medan tiden från order
till leverans och betalning minskar.
Filippinerna är ett nytt land för affärsområde Publik Telekommunikation, som
gör affärer med både Smart och Digitel.
Filippinerna står för en betydande del av
tillväxten.

(World Manufacturing Cost) kan man
jämföra kostnaden för produktion över
hela världen.
- Vi vet vad vi vill åstadkomma, vi har
satt våra mål: att bli den ledande leverantören av fast publik telekommunikation
med en lönsamhet som ligger bland de
bästa i världen. Vi skafortsättavara telekom-leverantör, inte operatör. Vi ska vara våra kunders bästa partner och bäst
förstå våra kunders behov, säger Anders
Igel.

Klart besked
Från affärsenhet Broadband Network
Systems kom ett klart besked: Vi tror på
bredband! Och för att bevisa att det inte
bara handlar om tro utan om verklighet
inbjöd Björn Hemstad, ansvarig för affärsenheten, alla att komma och se bredbandsenhetens referensnätverk.
- Viförstårom folk tvivlar på att vi kan
erbjuda bredbandslösningar med tanke på
våratidigareprestationer. Men att se med
egna ögon är ett argument de flesta accepterar, och därför hälsar vi alla välkomna att

Konferens
i Kuala Lumpur om
Telekoms framtid

Dygnet-runt-service
Customer Services öppnade Global
Response Centers in Holland, Australien
och USA, och kan nu ge dygnet-runt-service åt Ericssons kunder över hela världen.
För första gången finns en världsomspännande samordning av produktionen,
och med hjälp av ett så kallat WMC

se vårt referensnätverk i Stockholm efter
den 19 juni, när vi har tagit det i drift.
Nätverket kommer att hållas uppdaterat
och vara en viktig mätare på vad vi kan erbjuda.

Växa kraftigt över hela världen
Affärsenhet Switching and Network Systems strategi är attfokuseramarknadsföringen på kund- och produktsegment med
stortillväxtpotential.Genom att skräddarsy helhetslösningar, utöka produktportföljen, erbjuda produktmoduler till lägre
kostnad ochförkortaledtiderna med förbättrad kvalitet ska affärsenheten växa
kraftigt över hela världen.
- Målet är att vi ska bli den klart ledande
telekom-leverantören inom vårt område,
säger Ingemar Nilsson, ansvarig för affärsenhet Switching and Network Systems.
Enligt affärsenhetens prognos kommer
försäljningen av nätintelligens att mer än

tredubblas, försäljningen av kundstöd Peteronas TVwi
Towers i Kuala
kommer att tredub- Lumpur är världens
blas och försäljning- högsta t o r n och en
en av accesslösning- källa t i l l s t o l t h e t föi
ar att niodubblas.
stadens invånare.
Detta ska ske samFolo: PRESSENS BILD
tidigt som antalet
AXE-linjer i världen
fördubblas.
—För att vi ska kunna öka vår försäljning
till den redan installerade basen måste vi fl
abonnenterna att använda sina telefoner
mer, marknadsföra ISDN som stöd för internet-trafik och hjälpa operatörerna att
sänka sina kostnader.

I Asien växer e t t gränslöst samhälle fram, byggt på i
nomiska nätverk (Övre bilden).
- 1 det granslösa samhället ar telekommunikation drivkraften, förutsättningen för nätverkandet över nationsgränser, säger Foong Wai Fong, direktör för marknadsförings-företaget Transforma Companies och John
Naisbitts medförfattare till boken Megatrends Asia.
Foto: PRESSENS BILD

Ett gränslöst samhälle byggt på
ekonomiska nätverk med telekommunikation som drivkraft så beskriver kinesiskan Foong Wai
Fong det moderna Asien. Hon är
en av den nya generationen
kvinnliga företagare i Asien och
var John Naisbitts partner och rådgivare när han skrev Megatrends
Asia, en bok om de trender som
styr det nya Asien.

Tankeställare
- Det viktigaste med konferensen var nog
att strategin för tillväxt och lönsamhet
presenterades väldigt tydligt, och att vi
fick en samlad presentation från hela affärsområdet. Att få diskutera med kollegor
från hela världen var också mycket värdefullt, säger Bo Nilsson, ansvarig för Fixed
Networks på Ericsson i Australien.
- En sak som blev tydlig under konferensen var hur komplex verkligheten är.
De som sitter i Stockholm ser världen indelad i affärsområden, medan vi som jobbar i de lokala bolagen är fokuserade på
våra kunder. Konferensen gav en ökad förståelse för detta, och antydde hur vi kan
bemästra det. Vi måste lära oss att arbeta
tillsammans, över affärsområdesgränserna, fortsätter Bo.
- Det var intressant att konferensen
hölls i Asien. Foong Wai Fong som presenterade de asiatiska utvecklingstrenderna (se artikel intill) gav oss en del tankeställare, det har jag märkt när jag har pratat med andra som var med på konferensen. Kanske vi kan lära något av de kinseiska nätverkens effektivitet i vårt eget sätt
att bedriva affärsverksamhet.

Samarbete mellan företagen
- Under konferensen blev jag mycket imponerad av samarbetet mellan alla Ericssonbolag! Och samarbetet underlättas naturligtvis av att man får träffas så här på en
konferens. Jag kan berätta att jag under
konferensen diskuterade fyra STORA
säljprojekt, ett med Ericsson i Norge, ett
med Ericsson Telecom och Ericsson
Hewlett-Packard, ytterligare ett med
Ericsson Telecom, och ett med Ericsson i
Mexiko, säger Paulo Castelo Branco, ansvarig för affärsområde Publik Telekom-

Under 60- och 70-talen flyttade företagsamma asiater till väst, det fanns inga utvecklingsmöjligheter i Asien. Asien var
en utpost, väst var världens centrum. Nu
flyttar många tillbaka och unga asiater
vill arbeta i asiatiska företag hellre än i
multinationella västerländska företag.
Detfinnsen växande stolthet i Asien, och
ett medvetande om att Asien är på väg att
bli världens centrum.
- Denna nya självkänsla är viktig att
förståförutlänningar som vill göra affärer i Asien, säger Wai Fong. Företag
från väst måste agera på asiaternas villkor, inteförsökalära dem att göra affärer
på västvärldens sätt.

Kinesiska nätverk

munikation i Brasilien. Jag har fått intrycket att Ericsson nu har blivit ett sant
transnationellt företag.
- Efter konferensen känner jag mig
mycket mer säker på att Ericssons olika lokala bolag kan arbeta som ett team, som
ett företag. Tidigare var det lätt att arbeta
med Ericsson Telecom, men svårare med
andra lokalbolag. Nu känner jag att det är
lika lätt att samarbeta lokalbolagen emellan.
- Våra konkurrenter är några av världens största företag. Konkurrensen och
*m\j au u t T lans

• I Strategies for Growth finns affärsområde Publik
Telekommunikations strategier för att växa fortare
ån marknaden odi bli den ledande leverantören av
fast publik telekommunikation. Skicka din beställning av Strategies for Growth till ETX.ETXSJAA,
eller faxa till 08/645 97 27.

Asiens framväxande ekonomi ser ut på
ett sätt som är nytt för väst. Den bygger
på nätverk mellan kinesiska familjeföretag utanför Kina, nätverk som verkar
över nationsgränser. Det nya Asien består av städer och regioner snarare än
länder, man talar om Kuala Lumpur och
Manila snarare än om Malaysia och
Filippinerna.
Det kinesiska nätverket kan jämföras
med Internet, det är globalt och saknar
central styrning. USA och Europa måste "logga in" om de inte ska hamna
ohjälpligt på efterkälken.
- Det är viktigt med en lokal förankring. Ofta är det bästa sättet att förstå
och bryta sig in på den lokala marknaden
och i nätverken att ha en lokal partner,
säger Wai Fong.

Den asiatiska
ekonomin växer på andra
villkor än västs
ekonomier.
Enligt John Naisbitt är Väst handikappat
av sina välfärdssystem. För kineser är det
en självklarhet att man själv ska ta hand
om sig själv och sin familj - det är närmast förödmjukande att överlåta det ansvaret på staten eller samhället runt omkring. Denna inställning leder delstilllåga skatter och dels till ett högt individuellt sparande.
Ar 2000 kommer nästan en halv miljard asiater att tillhöra medelklassen.
Kineserna vill enligt en gallupundersökning publicerad i februari 1995 "arbeta hårt och bli rika". Asiatisk ekonomi kommer alltmer att drivas av inhemsk konsumtion, inte minst av kapitalvaror.
Asiater är mycket öppna för teknologiska framsteg. Befolkningen är mycket
ung, 50% är under 25 år. För dessa ungdomar är modern teknologi, inte minst
data- och telekommunikationer nyckeln
till framtiden. Asienförändrasfrånbondesamhälle till ett högteknologiskt samhälle där telekomindustrin och informationsåldern dominerar.
- Vi borde alla ha telekom-aktier,
skrattar Wai Fong.

Fler kvinnor i näringslivet
Många asiatiska företag är familjeföretag, och där spelar det ingen roll om det
är dottern eller sonen som tar över affärerna. I Kina är 25% av alla företagare
kvinnor. Kvinnor är synliga på alla områden, på ett sätt som de tidigare inte har
varit.
- Detta är också något som är viktigt
för västerländska företag attförstå,säger
Wai Fong. Ni kommer att få alltmer att
göra med kvinnliga företagsledare i
Asien. Kanske ska ni ha fler kvinnliga
chefer själva?
ISABEL WERNER

Ii
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Kontorskraft

var Du vill!
Nu behöver Du inte fly från kontoret. Det enda Du behöver är en
liten klok mobiltelefon, ett GSM-nät med bra täckning och en liten
kraftfull kommunikationsdator.
Ericssons nya GSM-telefon, GH/GF 388, en mycket behändig
telefon med tydlig display, extrem batterikapacitet och lättanvända
funktioner. Datahastighet 9600 bps.
Ericsson DC12 PC-kort ger Dig tillgång till sändning och mottagning
av både textmeddelande (SMS), fax och data.
Med Sharp Zaurus ZR 5000 har Du en kalender, telefonregister,
dataregister och anteckningsbok samt kapacitet att skicka fax samt
sända och ta emot data. Du kan även skicka Internet e-post.
Kontorskraft till paketpris*:
- Ericsson GH/GF 388
- Ericsson DC12 PC-kort, passar även Din PC
- Sharp Zaurus ZR 5000 Inkl. länkprogram för PC/MAC
*) Gäller vid tecknandet av 12 månaders Telia företagsabonnemang
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst tom 96 06 14.
Välkommen in eller ring/faxa till våra filialer på följande platser
Filial
Stockholm-Kista
Stockholm-Bredäng
Göteborg
Malmö
Norrköping
Gävle
Sundsvall
Umeå

Adress
Torshamnsgatan 2 1
Murmästarvägen 25
Exportgatan 18
Boplatsgatan 3
Koppargatan 18
Kaserngatan 111
Norra vägen 22
Kronoskogsvägen 6

Telefon
08-757 20 24
08-88 03 05
031-58 68 00
040-31 18 00
011-16 66 00
026-15 63 00
060-13 54 50
090-14 44 85

Fax
08-757 20 28
08-88 30 71
031-52 35 37
040-31 18 18
011-31 29 88
026-15 63 66
060-13 54 69
090-32 914

Otelia

Hämta gärna broschyr hos oss! Vi levererar även mot postförskott.

ERICSSON

Ericsson Mobile Communications AB
164 80 Stockholm
.._.
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Full fart i mobiltelenäten!
Ericsson har nu börjat utveckla
grundstenarna i framtidens högkapacitetsnät för mobiltelefoni.
Bättre radioöverföring och avancerad ATM-teknik för transportnätet
är två nyckelblock som ska kunna
ge den mobile användaren samma
höga prestanda som i det fasta nätet Till exempel när det gäller talkvalitet, att arbeta på Internet, att
koppla upp mobila videokonferenser, få full tillgång till databaser
mm.
Ett nytt mobiltelefoniprojekt, WCS,
Wideband Cellular System, har vuxit
mycket snabbt sedan det bildades i december i fjol. Projektet drivs från den nybildade strategiska produktutvecklingsenheten
på affärsområde Radio. Enheten består
idag av cirka 150 personer.

Avancerad ATMteknik och bättre
radioöverföring är
nyckeln till högre
hastighet
Projektet kan beskrivas som ett förverkligande av den forskning som under flera
år bedrivits på Radios centrala forskningsenhet. Det handlar om att ta fram bredbandig radio som både stärker dagens digitala system och som kan utgöra basen för
nya accesstekniker. Arbetet ligger i den yttersta frontlinjen, där vissa tjänster och
tekniska lösningar ännu är under utveckling.

Entusiasm
- Vi har lyckats med att samla personer
som har bred erfarenhet av att ta fram nya
mobiltelefonisystem och det är glädjande
att se den entusiasm som finns i det pågående utredningsarbetet, säger huvudprojektledaren Lars Cronfalk.
Projektet styrs från Kista men ett av
delprojekten, som rör transportnätet, är
lokaliserat till Nacka Strand. Totalt handlar det om tre huvuddelar, att designa en
basstation för bredbandig överföring (wideband), att skapa en lösning för styrningen av radioresurserna i nätet (Radio
Network Control) samt att utveckla ett
avancerat transportnät som bygger på
ATM-teknik.

Bättre basstationer
Totallösningen ska vara så "generisk" som
möjligt, dvs den ska kunna passa in i dagens ledande digitala mobiltelefonistandarder; GSM, D-AMPS och japanska
PDC, men också stödja kommande tekniker för radioaccess. Hela arbetet sker i

- Vi har lyckats samla personer med bred erfarenhet från utveckling av mobiltelefoni, vilket kommer att vara av avgörande betydelse för projektet, säger huvudprojektledaren Lars Cronfalk.
Foto: Anders Anjou

samarbete med affärsenheten som utvecklar terminaler för mobil kommunikation.
I Kista arbetar man med basstationer,
nätkontroll och systemfrågor.
- Vår uppgift är att ta fram radiobasstationer som klarar höga överföringshastigheter och är kompaktare och mer kostnadseffektiva än dagens, säger Ingemar
Sohlman, som ansvarar för systemeringen av basstationen.
- Det kommer att handla om mycket hård komprimering och avancerad signalbehandling. Vi
kommer att arbeta med
standardlösningar som
ska kunna appliceras på (
alla våra system och
som i framtiden ska
kunna ge användarna
nya tjänster, till exempel att ta emot bilder,
gå in på Internet etc.
Vi har en tuff uppgift
framför oss.
I första skedet talas
det om wideband, dvs
cirka 100 kilobit per
sekund, för att senare
nå ännu högre bandbredder. Men då krävs
det nya modulationsformer och därför kommer man inom projektet att prova nya accesstekniker.

man nu är i full gång med att optimera de
signalbehandlingsalgoritmer som krävs
för systemet.

Testsystem
I Nacka, söder om Stockholm, arbetar 80talet personer med ATM (Asynchronous Transfer Mode, en

Per Vollmer, ansvarig för signalbehandlingen, be- N u s k a mobiltelefonin bli bredbandig med samma höga kvalitet
rättar också att och prestanda som det fasta telenätet.
Illustration: Ulrika Andersson

digital paketeringsteknik för ljud, bilder,
data, video mm), som planeras för förbindelsen mellan mobilväxeln och radiobasstationen. Man har nu klarat av kravbilden, vad systemet ska kunna utföra, och
har gått över till projektplaneringen.
- Vi har målet att fä ut ett testsystem under nästa år, säger huvudprojektledaren
Gunnar Nilsson, som också berättar
att man arbetar enligt en inkrementell (mcrement=ökning, värdestegring) utvecklingsmodell, som i
princip handlar om att man tar
fram systemet i små steg.
Först byggs en liten kärna
som testas och när man vet
att den fungerar läggs successivt nya funktionaliteter
till.
- Det här sättet att arbeta känns mycket stimulerande, säger Åsa
Dahlberg, projektledare för trafikfunktionerna i systemet. Det ger både
snabbare resultat och möjlighet
att testa av innan vi tar fram den
kommersiella produkten. För mitt
delprojekt gäller att vi ska ha vår första prototyp framme redan i augusti i
år. Det handlar då om några kretsar
som vi ska testa av för att se att vi är på
rätt väg.
Det här var bara några exempel på det
stora arbete som nu dragit igång och vars
slut ligger någonstans på andra sidan om
år 2000.
LARS CEDERQUIST

Våren har kommit - och med den årets presentation
Nu finns Koncernpresentationen 1996 för beställning i
Karlstad. Inom ramen för "Koncernpresentation" finns bla:
- Komplett paket, vilket innehåller OH-bilder, sv/v papperskopior, talarmanus och de två broschyrerna. Pris 2 500 kr.
- Broschyr i A4-format (samtliga bilder samt text). Pris 25 kr.

- Broschyr i fickformat, 100x210 (samma innehåll som i A4:an).
Materialet finns som vanligt både på svenska och engelska.
Beställningen görs som vanligt via ETX i Karlstad.
För ytterligare information kontakta: Mats Nilsson KS/ETX/FK/ST
memo: ETX.ETXPICK, tel: 054/19 30 22, fax: 054/85 34 66
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Att för några dagar arbeta tillsammans med kunderna och tala om gemensamma frågor och problem på
ett enkelt och lättbegripligt vis är ett bra sätt att förstärka relationen mellan kund och leverantör.

Nyligen sammanträffade fem olika operatörer, alla
medlemmar i AXE User Forum, i Köpenhamn för
att i ett arbetsseminarium diskutera fjärrstyrd drift
och underhåll samt nätverksdrift som affärsidé.

I dialog med
kunden
rbetsseminariet hade organiserats av Lotti Steenbuch-Kvisterud på Ericsson Telecoms enhet för
Customer Services. Deltagarna kom från Telia,
Jydsk Telefoni i Danmark, Telecom i Italien,
Telefonica i Spanien, Telstra i Australien men
även representanter för Ericsson Telecom och
Ericsson Hewlett Packard.
Lotti: - Att Ericsson, våra lokala bolag och operatörer möts alla på ett och samma ställe och diskuterar gemensamma behov för framtida nätdrift är
värdefullt ur många aspekter. Det hjälper definitivt
Ericsson att bättreförståkundens verksamhet men
också speciella kundsituationer. Omvänt får operatörerna en hel del svar på hur vi på Ericsson bäst

kan stödja dem i deras strävan att bli mer konkurrenskraftiga på telekom-marknaden.
Deltog i seminariet gjorde också Ole Jörgensen,
ansvarig för tjänster som rör nätverksdrift.
-Jag tycker att arbetsseminariet var mycket värdefullt för Ericsson. Det är inte ofta man har chansen att träffa så många kvalificerade operatörer på
ett ställe och diskutera gemensamma behov för
framtida nätdrift.
- Nästa steg för oss blir att besvara de frågor vi
fick under seminariet och att dokumentera dessa i
en rapport Det är inspirerande att ett antal servicetjänster bedöms vara lösningen på åtminstone en
del av operatörernas problem.
Lotti Steenbuch-Kvisterud berättar att resultatet
av arbetsseminariet ska sammanfattas och redovisas
i september i år, vid nästa AXE User Forum.

Röster bland kunderna
Mogens Larsen, Jydsk
Telefon Danmark:
"Mer direkta åtgärder"
- Det här arbetsseminariet
har
skilt sig en del från
ett vanligt AXE
User Forum i det
avseendet att vi
koncentrerat oss på endast två
saker. Nytt för denna gång var
också att Ericsson hade lokala
bolag representerade, vilket var
mycket positivt. Genom deras
närvaro kan man uppnå en bättre förståelse mellan Ericssons
folk i Stockholm och de lokala
bolagen. På detta seminarium
tycker jag att det varit fler direkta åtgärder från Ericssons sida i
fråga om hur man ska göra.
- Vi försöker att se framåt.
Detta är första gången som vi
diskuteratförhållandenamellan
olika problem vi stöter på.
Under tidigare möten diskuterade vi inte på det sättet, utan bara
om problem. Det här känns som
ett mycket mer konstruktivt sätt
att lösa upp vissa knutar.
Mogens tror att nätdrift kommer att bli en del av affärsverksamheten i framtiden.
Silvio Valeau, Telecom
Italien: "Delade erfarenheter
ger en bättre kontakt"
- Detta är det fjärde mötet av den
här typen som jag
deltar i, och Ericssons folk som är
med, är som alltid
engagerade i arbetet med att hit-

ta lösningar. Ibland känns det
sätt vi tidigare arbetade på som
Ute tungrott Men, under rätt
omständigheter - som det här
mötet kan vi lättare koncentrera
oss på uppgiften och tydligare
fokusera på de verkliga frågorna.
- Ett arbetsseminarium av den
här typen ger oss möjlighet att
dela erfarenheter med övriga
deltagare. Och vi kan rikta in oss
på det som är gemensamt. Att de
lokala bolagen medverkar är
mycket positivt. Det underlättar
kontakten mellan Ericssons produktchefer och de lokala bolagen.
När det gäller nätdriften som
affärsidé säger Silvio:
- Ja, jag tror att nätverk är
framtiden och att affärsmöjligheterna kommer att finnas i
tjänsterna. Tjänster leder till
kortare ledtider, mervärde och
att vi lär känna kundernas behov.
José Maria Escanciano,
Telefonica: "Det kommer inte att finnas endast en framtid"
- Det som vi gjort
här har varit väldigt intressant; inte bara för Ericsson utan även för
våra företag. Det
finns ett samband mellan den
information vi får och det behov
vi har. Som i detta fall. Vi försöker att få viss information från
andra och att diskutera vår
framtid. Vi behöver ta del av både Ericssons idéer och idéer
som andra operatörer kan ha.
Samtidigt måste vi kunna ge

upplysningar om våra intressen
och vår syn på framtiden,
- Sättet att tänka i Europa ändras snabbt Jag redogjorde för
mina tankar om framtiden - andra gjorde likadant Trots att det
finns en hel del likheter, tror jag
ändå inte att man kan tala om
endast en framtid.
José ser nätdrift som en framtida affärsmöjlighet, och han understryker att enda sättet att
överleva är att tänka i affärer.
Han tillägger:
- Sammanfattningsvis nådde
vi vissa konkreta resultat
Självklart kom vi inte fram till
exakt vad som kommer i framtiden, men genom att stämma av
idéer med varandra når vi inte
enbart resultat utan också ett förutsättningslöst meningsutbyte.
RolfJohansson, Telia, ordförande för AXE User Forum:
"Visst är vi konkurrenter,
men vi måste samarbeta"
- Under arbetsseminariet kom vi till
vissa slutsatser. En
av dessa var att vi
ska lägga ner en
modell som vi arbetat med en tid. Ett av syftena
med ett seminarium som detta är
att vi ska berättaförvår huvudleverantör - Ericsson - om våra
kortsiktiga problem, för att hjälpa Ericsson att långsiktigt förstå
våra behov och kunna tillgodose
dem.
Huvudpunkten denna gång var
fjärrstyrd drift och underhåll, vilket betyder att man kan ha personal igång 24 timmar per dygn.
Rolf menar att kontakten mellan operatörer och leverantörer
är mycket viktig.

Arbetsseminariet h a d * organiserats av Lotti Steenbuch-Kvisterud
på Ericsson Telecoms enhet för Customer Services.
Foto: PETER NORDAHL

- Ibland kör vi fast men då
hittar vi sätt att lösa detta. Jag
menar att det är mycket viktigt
att lyssna på vad vi - operatörerna - har att säga och vad vi tycker. Delar av arbetsforumet kunde till och med varit än mer interaktivt för så fort någon ny
kommer in i gruppen tillförs
åsikter och nytt tänkande. Jag
tycker att det är väldigt viktigt
att vi har det här internationella
samarbetet. Visst är vi konkurrenter, men vi måste samarbeta.
- För Telias del är centraliserad fjärrstyrning av drift och underhåll nödvändig eftersom vi
måste minska på personal.
Dessutom har vi många växlar
placerade långt från någon
driftscentral. Om det blir ett systemfel, så resulterar det i ett för
långt avbrott på grund av restiden. Slutligen kommer den tid
det tar för nya tjänster att nå
marknaden att kunna kortas dramatiskt när vi går över till central drift och underhåll.

Mal McDonald, Telstra
Australien: "Agarskap och ett
gemensamt mal"
- Att ha gemensamma diskussioner om framtiden
ar viktigt. Ericsson
har lyssnat till våra
behov och jag
hoppas på någon slags uppföljning på detta. Jag arbetar med
nätdrift vilket är en verksamhet
som går över organisationsgränser. Vi har fortfarande en lång
väg att gå innan vi kan övertyga
folk om att nätdrift inte är en
kostnadspost, utan en inkomstkälla. Det handlar delvis om utbildning. Under detta seminarium tycker jag att vi diskuterade
vissa punkter alldeles för länge,
men när vi kom in på nätdrift
som affärsidé kom vi verkligen
någon vart. Alla deltog och hade
ett gemensamt fokus.
MICHAEL NOTRICA
MY SPANGENBERG
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Samarbete
kring
elektronisk
dokumentation

- Alla tjänar på ett bra
standardiserat gränssnitt
för elektronisk dokumentation, betonar Gunbritt
Jonsson, Ericsson
Utvecklings AB, som tillsammans med ledande leverantörer och operatörer
driver ett utvecklingsprojekt, EFTI, som höll sitt
första möte i Stockholm i
mitten av februari. Nästa
möte hålls i slutet av maj
i Köpen hamn, hos Te le
Danmark.

Ericsson har tagit initiativ till samarbete mellan leverantörer och
operatörer för att ta fram en gemensam standard för elektronisk
dokumentation.
- Fördelarna är uppenbara, både
för oss leverantörer och våra kunder, säger Gunbritt Jonsson, som
samordnar projektet från Ericsson.

Foto: KARL-EVERT EKLUND

Det är redan idag ytterst angeläget att
arbeta fram gemensamma bra standards
för produktdokumentation i de kommande elektroniska medierna. Den tidigare pappersdokumentationen som lämnats till AXE-system och mobiltelefonsystem mm kommer troligen inom två år
att helt ha ersatts med elektronisk information i driftstödsystem och på webar
efter en övergångsperiod via CD-skivor.
- Det pågick först ett EU-finansierat
samarbete kring frågorna, men projektet
(TecPad) avslutas nu i maj och saknar
uppföljning, berättar Gunbritt Jonsson
från Ericsson Utvecklings AB. Vi har dl
erbjudit oss att tillsammans med representanter för ledande leverantörer och
operatörer i Europa driva projektet på
egen hand.
Förstamötet
I februari 1996 hölls ett första möte i
Skärholmen där Ericsson, Siemens,
Alcatel, Italtel och Nokia träffade operatörerna British Telecom, Belgacom, Tele
Danmark, Telecom Italia, Telia, tyska
E-Phis Mobilfunk, PTT Telecom i Holland samt Telefonica från Spanien.
På mötet diskuterades stadgar och hur
utvecklingsprojektet ska bedrivas. Gruppen kallar sig EFTI, European Forum
for Telecom Industry Information Interchange.
Samtliga har intresse av standardisering. Kunderna ställer i ökad grad krav
på elektronisk dokumentation ochföratt
inte situationen ska bli alltför komplicerad med ett flertal system och för att det
ska vara möjligt att t ex lägga länkar mellan information för olika produkter krävs
en gemensam dokumendiantering.
Omvälvning
Mötet i Skärholmen pekar på att man
kommer att bygga på dagens etablerade
ISO 8879-standard SGML (Standard
Generalized Markup Language), som
använts för att med datorstöd hantera
stora textmängder på ett standardiserat
sätt.
SGML måste emellertid kompletteras
ifleraavseenden, t ex när det gäller länkning, bilder, voice, animering mm.
Projektet arbetar nu med att definiera de
nya behoven för att senare kunna enas
om ett gemensamt formar.
Frågan är också om EFTI ska ta fram
ett färdigt koncept eller ett "halvfabrikat" som varje kund/operatör själv kan
anpassa till sina krav.
- Det är viktigt för oss inom lT-branschen att ta fram ett bra, standardiserat
gränssnitt för elektronisk dokumenthantering,förklararGunbritt Jonsson.
LARS CEDERQUIST

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

time and a fast IEEE bus for high throughput in

turer of analog and digital communications testers,

production. And high flexibility for perfect integra-

coverage measurement systems and analyzers,

tion into automated production test systems. And all

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

this backed by the full service and exHigh reliability
and accuracy

Analog and digital
signal generation
3-year calibration cycle

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

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

Sverige AB, Flygfältsgatan 15, S-l 28 30 SKARPNÄCK,

tion or service.

tel+46 8 683 67 00, fax+46 8 9419 78. Weft tell you

With time-saving features such at a short settling

more about Rohde & Schwarz generators.

<8>
ROHDE & SCHWARZ
M m ft Schwarz Crmany: Fax »49 89 4129 3777, Signal S n n n k r M m l o r K x H o f m + 4 9 89 4129 3774.

o

Fax +33 1 4136 1110, Japan fax +813 33 420905, Swadan Fax +46 8941978, UK Fax +44 252 811447, USA Fax +1 503 627 2565
0*m countrta: »ohd» ft Schwarz Germany wtl put you • touch w«h c m of our OAOM m c w 70 couMrk» woridwkfc.
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Varvad teknikutbildning
ett alternativ till "teknis

11

Den fyraåriga tekniska linjen på
gymnasiet finns inte längre. Den
nya mellaningenjörsutbildningen
är för vissa uppgifter för teoretisk.
Detta glapp har nu fyllts av Nacka
Teknikutbildning som till hösten
släpper ut 60 stycken Data/Teleteknikstudenter som har varvat praktik, på bland annat Ericsson, med
teoristudier.
Ett tiotal av de studenter som kommer ut i
vår har varit totalt 33 veckor på olika
Ericssonanläggningar, och fått en god bild
av verkliga arbetssituationer såväl som den
teoretiska bakgrunden.
- Vi skapar vässade gymnasieingenjörer,
förklarar skolans biträdande rektor, Gösta
Rydell.

Ericsson-praktik
ger en företagsnära utbildning
Det är just den praktiskt inriktade
ingenjören som blivit eftersatt sedan gymnasiets ingenjörsutbildning togs bort.
- Vi har två klasser per år och utbildningen är tvåårig. Ett tiotal elever i varje
klass gör sin praktik på olika Ericssonanläggningar, bland annat här i Nacka,
berättar Gösta Rydell.
- Studenterna blir mycket mer motiverade efter att ha varit ute på en praktikperiod.
De upptäcker att kunskaperna efterfrågas.
Nacka var först i Sverige med denna typ
av varvad teknikutbildning. Utomlands
finns det flera skolor som redan jobbar så
här. I ett tidigare nummer av Kontakten
skrev vi om en liknande utbildning på
Hisingen i Göteborg och påstod att den
var unik i sitt slag. Så var alltså inte fallet.
Alternativ till tekniska högskolan
Kravet för att komma i fråga för nackautbildningen är gymnasiets naturvetenskapliga eller tekniska linje (innan den lades ner).
Skolan fungerar som ett alternativ för dem
som inte kan tänka sig fem år på teknisk
högskola, men som å andra sidan är beredd
att specialisera sig. Många av de som söker
sig hit är en aning skoltrötta, men Gösta
Rydell är noga med att påpeka att det inte
är svaga elever som söker sig hit
Allting kretsar kring 11-veckorsperioder.
Varannan period praktik och varannan period teori. Eftersom det är två klasser som
går om lott kan företagen ständigt ha en
praktikant ute hos sig. Totalt har studenterna fått 33 veckors praktik och 55 veckors
teoristudier när utbildningen är klar.

Malin Ludvigsson och Arvid Johansson i datasalen på Nacka Teknikutbildning i Nacka Strand där teori och praktik varvas för att
skapa "vässade gymnasieingenjörer". Både Malin och Arvid gör sina praktikperioder på Ericsson.
Foto: PATRIK LINDEN

- En sådan här företagsnära utbildning
har det svårare i Stockholmsområdet än i
övriga landet, förklarar Gösta Rydell.
Problemet är att i Stockholm finns det
25 kommuner och en arbetsmarknad. I
övriga landet sammanfaller i regel arbetsmarknaden med kommunen och det finns
ett tydligare gemensamt intresse och det
är lättare att skaffa fram praktikplatser.
Med just Ericsson har Nacka Teknikutbildning haft en del problem då avdelningar lagts ner eller flyttat. Dessutom
menar man att det ibland inte är helt lätt
att veta till vem man ska vända sig inom
koncernen. Det är kanske att problem som
delas av flera.
Semester istället för sommarlov
Studierna fungerar lite annorlunda jämfört
med traditionell utbildning. När studenterna är ute på praktik får de praktikantlön från
företagen på cirka 60 kronor i timmen. För
den övriga tiden kan de söka studiemedel.
Man har inget vanligt schema utan istället
jobbar man åtta till fem, och det mesta skol-

arbetet görs i skolan. Sommarlovet är också
utbytt mot fem veckors semester.
Mer seriöst än gymnasiet
- Allt är så mycket mer seriöst här än på
gymnasiet. Lärare och elever umgås så
mycket mer naturligt. Det är en lite mer
familjär stämning här, säger Malin
Ludvigsson som nu läser på sitt sista år.
Under sin praktik har hon varit på Ericsson Business Networks i det närbelägna
Nacka Strand.
- Först var jag på "lab-support". Det var
roligt. Nu programmerar jag mest testverktyg, säger Malin.
Arvid Johansson går nu första året, och
är även han nöjd med utbildningen,
- Ska man säga något negativt så är det
väl att vi inte får några högskolepoäng för
detta, säger han.
- På min praktik på Business Networks
har jag mest sysslat med makron och programmerat för ett ärendehanteringssystem, berättar Arvid.
Att ha en praktikplats betyder inte auto-

matiskt att studenterna sedan får jobb,
även om många tror och hoppas på det
Malins och Arvids handledare på Ericsson är bägge nöjda med sina praktikanter
och själva upplägget med utbildningen.
- Vi har mycket bra erfarenhet av detta.
Det tar Ute kraft i början men de är ju ute i
flera perioder, så från andra gången gör de
ordentligt med nytta, säger Ove Karkea
som är handledare för Arvid.
- Det är ett kanonbra sätt att få in folk
man lärt känna. Det är klart att det är bra
för Ericsson, berättar Malins handledare
Anders Husberg. Han berättar också att
Ericsson har lånat ut en del utrustning,
bland annat några växlar för labora tioner.
Studenterna får söka till praktikplatserna som till riktiga jobb. Det är inte skolan
som parar ihop student och praktikplats.
Till nästa år kommer man i Nacka också
att satsa på en ekonomutbildning och en
"Virtual Reality"-utbildning som ska fungera på liknande sätt med varvad praktik.
Rekrytering pågår som bäst.
PATRIK UNDÉN

Regeringen provar ny utbildningsform med mer praktik
• Kvalificerad yrkesutbildning
med stark arbetsplatsintegrering kallas en försöksverksamhet
som regeringen vill starta till
hösten. En proposition lämnades i februari. 1700 platser vill
man prova med fram till 1998
för att sedan utvärdera. Den

form som regeringen skisserar
liknar mycket det som man i
Nacka redan sysslar med.
- Vi siktar naturligtvis på att
komma med i regeringens försöksverksamhet berättar Gösta
Rydell, biträdande rektor för
Nacka Teknikutbildning.

Meningen är att det ska bli en
mer praktisk inriktad utbildning
som ska hålla sig ajour med ny
teknik eftersom en del av tiden
förläggs till företagen som arbetar med den aktuella tekniken.
Kraven på utbildad arbetskraft har ökat och det finns ett

större behov för eftergymnasial
utbildning vis sidan av den traditionella akademiska vägen menar regeringen. Försöket ska inte inlemmas i komvux eller någon annan redan befintlig organisation. Detta för att förutsättningslöst kunna bedöma hur

verksamheten bäst ska kunna
organiseras i framtiden.
Regeringen hoppas och tror
att arbetslivet kommer att ha
viljan och beredskapen att medverka med nödvändig undervisning och handledning på arbetsplatserna.
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händelserikt år för Ericsson

Marknaden för telekommunikationer har de senaste åren
präglats av stora förändringar. De drivande krafterna bakom den nya världsbild för telekommunikation som nu börjar ta form är flera. Fortsatt avreglering av världens telekommunikationer är kanske den allra viktigaste kraften.
Den har lett till att nya aktörer trätt in på scenen och att
de redan etablerade i hög grad ändrat karaktär och beteende. I många länder konkurrerar nu ett flertal operatörer
om abonnenterna i både de fasta och mobila telenäten.
En annan stark drivkraft bakom
den revolution som telemarknaden nu genomgår är den fortsatt
starka expansionen för mobiltelefonin. 1995 blev året då utÄl
byggnaden av de nya, digitala,
mobiltelesystemen verkligen tog
fart. Samtidigt fortsatte de analoga systemen också att växa. Vid
årets slut fanns det totalt drygt
85 miljoner abonnenter, varav 18
miljoner i de digitala systemen
och 67 miljoner i analoga.
Antalet abonnenter i de digitala
näten ökade med nära 200 procent och i de analoga med 44
procent jämfört med föregående
år. År 2000 beräknas totalantalet
mobilabonnenter i världen vara
*j! uppe i drygt 350 miljoner. 80
procent av dessa kommer då att
vara anslutna till digitala system.
Den tilltagande globaliseringen av teleoperatörernas verksamhet är en annan påtaglig utvecklingstrend
på senare år.
Ensamma eller i allians med andra operatörer söker sig allt fler
utanför den egna hemmamarknaden. På så vis har det uppstått
ett alltmer komplicerat mönster
på marknaden. Ericsson och andra teleleverantörer har därför
^ att hantera många konkurrerande operatörer på en och samma
enskilda marknad.
Utvecklingen i de industrialiserade länderna har alltmer kommit att styras av slutanvändarnas
krav på ökad rörlighet och tillgänglighet. "Mobilitet" är ett
nyckelbegrepp för dem som planerar framtidens telenät. Detta
innebär, att tyngdpunkten i
marknaden förskjuts alltmer i
riktning mot just de områden där
Ericsson har en unik ställning
. och styrka. Koncernen är världsledande inom mobiltelesystem

med drygt 40 procent av världsmarknaden, räknat i antalet anslutna abonnenter. Under 1995
har samtidigt Ericsson stärkt sin
ställning på marknaden för mobiltelefoner, där världsmarknadsandelen ökat markant. Framgångarna var störst för digitala
mobiltelefoner där Ericssons
marknadsandel nu ligger på samma nivå som för huvudkonkurrenterna Nokia och Motorola.
Koncernens starka marknadsnärvaro i mer än 100 länder är
unik och innebär en stor styrka i
samarbetet med operatörer som
nu själva blir alltmer globala.
Både för fasta nät och när det
gäller mobiltelesystem har Ericsson etablerat en mycket stark position som internationell samarbetspartner. Flera stora operatörer och operatörsgrupper har
på så vis kunnat dra nytta av koncernens lokala marknadskännedom och lokala resurser när de
etablerat sig på nya marknader.

Vad som just nu sker inom
Ericsson är en förskjutning av
verksamheten så att den bättre ska
svara mot den nya telemarknaden. Av företagets 85 000 anställda har fler än 10 000 satts in på
nya arbetsuppgifter under året.
Detta är nödvändigt för att klara
den kraftiga expansionen av verksamheten inom affärsområde
Förskjutning mot trådlöst
Radiokommunikation.
Under
1995 ökade affärsområdet sin fakI dagens föränderUga televärld är
förmågan att anpassa sigtillnya turering med 38 procent. En fakbeteenden i marknaden av allt- turering om totalt 56 miljarder
mer
avgörande
betydelse. kronor motsvarar 56 procent av
Flexibilitet och lyhördhet för koncernens samlade fakturering.
kundernas och marknadens krav
är oundgängliga egenskaper för Kursändring
det företag som vill spela en le- En stor del av det resurstillskott
dande roll på framtidens alltmer som krävs inom radioområdet
dynamiska telemarknad. Detta är har frigjorts genom den omfokuett förhållande som under det sering och effektivisering av
gångna året i mycket hög grad verksamheten inom affärsområpräglat Ericssons verksamhet. de Publik telekommunikation
Ericsson idag är inte samma fö- som samtidigt inletts under året.
retag som för några år sedan.
Bakgrunden till den kursänFlertalet av kunderna är nya, dring som Ericsson nu genomför
produkterna är nya, organisatio- inom Publik telekommunikation
nen är ny inom många områden är en allt hårdare konkurrens på
och en mycket stor andel av de marknaden för konventionell
anställda har nya arbetsuppgifter. publik telefoni via fasta telenät.

Ericsson 95
i siffror
\ 313) Mikroväessvstem
5 (51 Komponenter
14 (15) Företagskornrnunikapon och Nät

22 (28) Publik
Tetekommunikation

Ericssons position i Kina stärktes avsevärt när företaget tecknade e t t ramavtal med det kinesiska
Ministeriet f ö r Post och Telekommunikation, MPT. Avtalet undertecknades av Anders Igel, Lars
Ramqvist och MPT:s vice minister Yang Xianzu.
Foto: PETER NORDAHL
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Tillgångar, MSEK

1995 har präglats av fortsatt hård
prispress samtidigt som kunderna på flera marknader ändrat
upphandlingsbeteende. De ramavtal som tidigare var värdiga i
affärsområdets
kundrelationer
har idag i stort sett spelat ut sin
roll. Ordercyklerna har blivit avsevärt kortare - kontrakten är
mindre och avser leveranser under kortare tid än förut. KonsekvensenförEricsson är att företagets produktions- och utvecklingsorganisation behöver bli avsevärt mer snabbrörlig i framtiden.

Koncernen i sammandrag
Fakturering
•

.

Ett konkret exempel på behovet av snabba omställningar är att
marknaden för ATM/bredband
till en början utvecklas snabbast
för tillämpningar inom datakommunikation. Ericsson har som en
följd av den utvecklingen under
året genomfört en kraftig omfokusering av utvecklingsinsatserna på bredbandsområdet till de
produktområden som kommer
att ha störst efterfrågan de närmaste åren. Denna omfokusering är en viktig del i affärsområde Publik Telekommunikations
kursändring.
199S
MSEK

1994F6rämJring
MSEK procent

98 780 82 554
104 981 84140
48 401 45 671
7 615 5 610

_

Orderbestånd
Vinst löre skatter

20
25
6
36

Nettovinst per aktie efter skatteutgifter

och latenta skatter, nyemission och
aktiesplit 4:1, samt efter full konvertering 6,03
Utdelning per aktie, kronor

1,75*

1.3S

• 1995St»te)«MC«i.sl4g

Skulder och eget
kapital, MSEK

med mer än halva världsmarknaden.

Kassaflöde f ö r e finansiella aktiviteter. MSEK

påsysse*1%

•KattMiigiiiM octi latenta
skattar, nyemission och
split 4 : 1 , samt efter fuB

90 000
6000
90 000
5000

75 000
75 000

2 (2) Afrika
312) Mellanöstern
6 (5) Oceanien
7 (8) Latinamerika
11 (12) USA och
Kanada

giska samarbeten med en lång
rad ledande företag och organisationer, inte minst inom dataTotallösningar
branschen. Telekommunikation
Ericssons stora framgångar och data är två områden som går
bland de nya teleoperatörerna en gemensam framtid till mötes
kan bl a tillskrivas koncernens och som i hög grad stödjer vadivision för nätbyggnad. Den randras utveckling. Bland koningår i affärsområde Företags- cernens samarbetspartners på
kommunikation och svarar för detta område märksföretagsom
nästan hälften av affärsområdets IBM, Intel och Microsoft. Under
verksamhet. Verksamheten ba- 1995 tillkom samarbetsavtal med
seras på en lång tradition som General Datacom kring ATMleverantör av totallösningar för växlar och med Sun Microtelenät och ett gediget kunnan- systems kring integration av föde inom området, idag i hög retagsväxlar och datorer.
grad understött av mycket avanKoncernens viktigaste nya
cerade dataverktyg för plane- samarbetsavtal under året slöts
ring och projektering av stora med italienska Marconi. De båda
teleprojekt.
företagen skapar nu en gemenUnder
1995
noterade sam produktportföljförSDHnätbyggnadsverksamheten stora produkter.
framgångar framför allt i Sydostasien och i Europa, med flera ökning
stora projekt i storleksordningen I Kroatien gick koncernen in
kring en miljard kronor. Den do- som delägare till 49 procent i
minerande andelen av utrustning Nikola Tesla. Under namnet
till sådana projekt hämtas ur Ericsson Nikola Tesla fortsätter
Ericssons egen produktportfölj, företaget att vara koncernens
men det ingår också i nätbygg- främsta marknadskanal till flera
nadsverksamhetens filosofi att länder i östra Europa. I början av
tillhandahålla produkter från an- 1996 övertog koncernen hela
dra leverantörer, när så krävs för ägaransvaret i Ericsson Raynet,
Trådlöst på företaget
För Ericssons affärsområde att tillgodose kundens önskemål som ägts tillsammans med amerikanska Raychem Corporation.
Företagskommunikation och eller behov.
I Sydafrika förvärvades majoriteNät var 1995 ett återhämtningten i den lokala tillverkaren av
ens år. Den allmänna konjunk- Satsning på partnerskap
turuppgången under 1994 och Under 1995 togs Ericssons nya kraftsystem, Automatic Systems
1995 på flera av koncernens s k submy-fabrik i drift I denna Manufacturing (Pty) Ltd. I
nyckelmarknader för företags- mycket avancerade anläggning Spanien ökade Ericsson sitt
växlar, ledde till en ökad investe- produceras kiselkretsar med en ägande i Industria Electronica de
ringsvilja hos kunderna. Con- linjebredd ner till 0,5 my (tusen- Comunicaciones S.A. genom att
sono MD110, flaggskeppet i dels millimeter). Fabriken kunde förvärva ytterligare 40 procent
Ericssons utbud av produkter för byggas tack vare det samarbete av aktierna i bolaget
företagskommunikation, ökade inom mikroelektronikområdet
Sedan juli 1989 har Ericssons
sin försäljning med 18 procent som Ericsson sedan flera år be- produkter, system och tjänster
under året. Orderingången öka- driver med Texas Instruments. för cellulära telefonsystem i
de med 28 procent. För de min- Detta samarbete är ett av de mer Nordamerika tillverkats genom
dre
företagskommunikations- framträdande exemplen på kon- ett samägt bolag med General
systemen Business Phone var ök- cernens strategi att söka partner- Electric. Avtalet avseende det
ningen ännu kraftigare.
skåp med ledande företag inom samägda bolaget innehåller villEn god draghjälpförväxelsys- områden som är nära relaterade kor som ska tillämpas om och när
temet Consono MD110 har varit till den egna kärnverksamheten. någon av parterna vill avbryta
Ericssons systemförtrådlös före- Samarbetet med Hewlett-Pack- samarbetet Ett sådant avbrytantagskommunikation,
Freeset. ard kring driftstödssystem är ett de av samarbetet kan av GE inte
Marknaden för denna typ av annat belysande exempel på den- ske förrän den 1 april 1998 och
inte senare än den 31 mars år
avancerade telefonsystem började na strategi.
ta fart under det gångna året Här
I större eller mindre skala be- 2000, och av Ericsson inte senare
har Ericsson en stark ställning, driver koncernen just nu strate- än 1 januari 2003.

Den mest betydelsefulla enskilda produkten i Ericssons
samlade produktportfölj är alltjämt AXE-växeln. AXE är en i
högsta grad levande produkt som
i 20 år varit ryggraden i koncernens verksamhet. Under dessa år
har AXE ständigt moderniserats
och nu fokuseras lejonparten av
utvecklingsarbetet inom Publik
telekommunikation på fortsatt
modernisering och utbyggnad av
AXE-systemet. Eftersom AXEväxeln också är en nyckelkomponent i Ericssons mobiltelesystem
inriktas en stor del av utvecklingsinsatserna på att ytterligare
höja AXEs värde i denna tillämpning.
1995 blev det hittills framgångsrikaste året för AXE, om
man mäter i antalet levererade
linjer. Efter en ökning under året
med 14,5 miljoner linjer är den
installerade basen eller i order av
AXE nu uppe i 104,8 miljoner.
Det är därmed världens mest sålda digitala telefonsystem. Som
en följd av kraftig prispress minskade dock faktureringen av
AXE i förhållande till tidigare år.
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Avkastningen på sysselsatt kapital ökade under 1995 till
20.7% och avkastningen på
eget kapital till 18.9%.
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Faktureringen Ö K A M

året med 2 0 % och
i n g e n mea 25%.

Leif Lasson, ny försäljningschef på Ericsson Components, gör
reklam f ö r Mikroelektronikdagen den 21 maj, som bjuder på
seminarier och utställning o m mikroelektronik för dagens och
framtidens mikroelektronik.

Foto: ÄNDERS ANJOU

Nya grepp inom
mikroelektronik
Mikroelektronikkomponenternas avgörande
betydelse för informationsteknologiens utveckling gör att leverantörerna
av desamma får en allt viktigareroll.Där kompetensen finns finns mycket goda möjligheter till utveckling. Ericsson Components
i Kista tar nya grepp pä mikroelektroniken.

total överblick över våra kunders behov, frågeställningar
och problem. Varje team är expert på sin kund, berättar Leif
Lasson.

Totalbild av kunden
- Ericsson Components har sedan tidigare inte mindre än sju
olika affärscentra, ettförvarje
produktområde. De olika affärscentra är experter på sina egna
Den 21 maj inträffar mikro- produkter, dagens och morgonelektronikens dag p i Nordic dagens, samt marknadssegmenForum i Kista under rubriken ten för produkterna. Vi på för"Mikroelektronik idag och i säljningen har fokus endast på
morgon." Det blir föredrag om kunderna och tillsammans med
mikroelektronikens betydelse affärscentra skapar vi en totalför dagens och framtidens tele- bild av kunden.
Ett kundteam består av perkommunikationsprodukter, om
evolutionen i bredbandsnätet, soner från försäljningen, som
teknologier för produktion av leder teamen, samt personer
Radio-IC och RF power-kret- från varje affärscentra och från
sar, optoteknologiförhöga bit- kundservice. Kunden har nu ett
egetforumföratt få svar på fråhastigheter, att bygga system på
gor och lösa problem. Via
en krets, radiokretsarförmokundteamet får Ericsson Combiltelefoner och radiobasstatioponents en överblick över alla
ner, optoprodukter i ljuset av
kundärenden.
breddade tillämpningar.
Detta är ett led i CompoFör att möta en "omätdig" nents satsning på att öka konmarknad, bland annat är kom- kurrenskraften i produkter och
ponentbrist ett allt större pro- tjänster. Inom mikroelektroniblem, annonserar Leif Lasson, ken finns idag fantastiska möjnytillträdd försäljningschef för ligheter för de allra bästa föreMikroelektronikdivisionen, ett tagen.
INGER BJÖRKLIND
nytt fokus pä mikroelektronik
for telekommunikation och ett
BENGTSSON
nytt grepp pä organisationen.
Kundteam är det senaste i organisationen, vilket
innebär ett nytt sammanhållande fokus på kunden. Varje kund tas om
hand av sitt egna speciella
team av personer.
- länken med kundte- Staffan Robertsson. Leif Lasson och
am är inte ny, men vi har Helen Nylund planarar det nya konutvecklat dem, genom att ceptet för marknadsföring av mikroge en fast struktur och en elektronik

kontakten
Ericsson, HF/LME/I, Rum 811023,126 25 Stockholm

POSTTIDNING A

För 150 år sedan föddes företagets grundare Lars Magnus
Ericsson på gården Nytomta i Vegerbols by i Värmskogs församling, som ligger mellan Karlstad och Arvika. Hans födelseplats och föräldrahem är sedan 1955 en minnesgård och
ett litet telemuseum.

Snart är det
semester

D

etta jubileumsår för Ericsson tittar vi en hel del
bakåt i tiden här i Kontakten. Också i ett högteknologiskt framtidsföretag som vårt
kan det ju vara nyttigt med lite perspektiv på saker och ting. Att känna till
företagets och branschens historia är
också viktigt.
Du som bor i Sverige eller tänker
dig att resa hit till semestern ska här få
två bra semestertips. Det ena hittar du
på sidan här intill och handlar dl om
minnesgården i Värmland, Lars Magnus Ericssons barndomshem. Värmland har mycket annat intressant att
bjuda på som kan kombineras med ett
besök i Värmskog.

ni&*SSS?r
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Lars Magnus
Ericssons föräldrahem. Gärden fungerar idag som ett
museum med en
minnesutställning
över Lars Magnus
Ericsson och ett litet telemuseum.
Foto: Värmskogs
fornminnes och
hembygdsförening.

En skön stund i
en minneslund
nder sommartid är
minnesgården öppen för besökare.
Rumsindelningen har gjorts om sedan Lars Magnus
flyttade, så idag visar man en typisk interiör från ett kök och
en kammare från tiden kring hans födelse.
Till sin hjälp för återskapandet har man
haft bouppteckningen efter Lars Magnus
far.
Speldosor och en orgel
I delen för telemuseet hittar vi rariteter,
bland annat en prototyp för en av de första
telefonmodellerna, "Taxen", och Lars
Magnus första handtelefon av trä från
1878. I kammaren står det skrivbord vid
vilket Lars Magnus lärde sig att läsa och
skriva. På det bordet finns en ornament-

slinga som också återfinns på telefonmodellen 'Taxen".
Ingen blir profet i sin egen bygd heter
det. Är 1913 fanns det endast tre telefoner
i den socken Lars Magnus kommer ifrån.
Samtliga dessa fanns i lanthandlar. Idag är
Värmskog en glesbygd men då Lars
Magnus var ung fanns här kring 2 000 personer.
Innan Lars Magnus började att konstruera telefoner byggde han speldosor. Hans
musikalitet kom även till uttryck då han
som giftemålsgåva byggde en orgel.
Denna fungerar alldeles utmärkt än idag
och finns att beskåda i Värmskogs kyrka.
Förutom minnesgården finns det ett antal hembygdsgårdar i området. Intill kyrkan finns det också en utgrävning från två
medeltida kyrkor. Kyrkan byggdes 1762
men fick senare byggas om efter en brand.
Det var brukspatronen Nils Hagberg som

var vållande till branden och han fick också bygga upp den igen.
Besök minnesgården
1 omgivningarna kring byn finns rester
från flera silvergruvor. Lars Magnus arbetade själv en tid i gruvan. Den största gruvan mutades in 1845 och bearbetades i 50
år.
Vill du besöka Lars Magnus Ericssons
minnesgård så är den öppen mellan den 15
juni och den 15 augusti klockan 13 till 17
varje dag eller efter överenskommelse. Vill
du veta mer eller boka ett besök ring gärna
0570/612 29 till Olof Martinsson eller
0555/200 14 till Astrid Carlsson. Minnesgården ligger 50 kilometer nordväst om
Karlstad, och 40 kilometer sydost om Arvika. Under förra året hade gården cirka
2 000 besökare från tio olika länder.
PATRIK LINDEN

Mitt andra semestertips finns på
närmare håll härifrån där jag befinner
mig i skrivande stund. Telemuseum,
som är en del av Tekniska Museet på
Gardet i Stockholm är synnerligen väl
värt ett besök. Här finns massor av
historiska dyrgripar, många av dem ur
Ericssons produktion genom åren.
Och här finns "Ericssonrummet",
koncernens gamla styrelserum från tiden före Huvudfabriken, återuppbyggt i originalskick. Har kan man andas in något av den atmosfär som rådde når koncernen gjorde sitt segertåg
ut i världen. Tanka sig att Lars Magnus Ericsson och hans medarbetare
redan efter bara några års verksamhet
var så starkt exporrinriktade!
I det som finns kvar av koncernens
historiska bildarkiv finns massor av
bilder från exotiska och fjärran miljöer
där koncernen varit verksam, i många
fall till en början också som teleoperatör. Tänk att i Mexiko finns det än
idag människor som kallar telefonen
för "en Ericsson". Och att det gått
mer än 100 år sedan företaget fick sitt
första kundklagomål från Kina... Eller
att koncernen var på väg att flytta sitt
huvudkontor till S:t Petersburg strax
innan den ryska revolutionen 1917.
Vad hade företaget varit idag om den
planen genomförts?
Apropå den tidiga exportinriktningen undrar jag förresten om någon
har räknat ut hur många miljarder telefonaktiebolaget tjänat in till Sverige
genom sin export genom åren. Och
jag undrar var den svenska verkstadsindustrin hade varit utan det ingenjörskunnande i teknologiens framkant som genom åren byggts upp inom det här företaget och som duktiga
medarbetare fört
med sig till andra
arbetsgivare.
Nog är det väl
lätt att bli ödmjuk inför en
120-åring som är
verkar vara vitalare än någonsin?
LARS-GÖRAN HEDIN

• Här f i n n e r d u aktuella
lediga tjänster inom
Ericsson. Tjänsterna u t a n nonseras också i Nytt, där
listan uppdateras varje
vecka. För införande av
annonser, skicka manuset
t i l l Memo-brevlådan
LME.LMEJOB.
• Nästa utgåva: 16 maj

UPPDATERAD 22 APRIL

PLATSANNONSBILAGA TILL KONTAKTEN NR 7 1996
är C, SDL och assembler för ett antal olika processorer, från 8-bitars till 32-bitars.
Du bör vara civilingenjör eller erfaren gymnasieingenjör/80p med ett brinnande intresse för mjukvara. Du bör trivas med att arbeta i grupp men också kunna arbeta självständigt. Kunskaper i C och i
viss mån SDL samt erfarenhet från Texas DSP:or år
meriterande.

RTil.T
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SENIOR PROJECT M A N A G E R
Business unit Cellular Systems - American Standards
(RMOA) is under heavy expansion. A major challenge in the sales and marketing process is to make
the tender preparation process as efficient as possible. Critical success factors are professional sales people using state-of-the-art computer based tools.
We now need to strengthen the Sales Support Tools
unit and are seeking a Senior Systems Development
Project manager who wants to be part of this team
where close contacts with product specialists and
users both in Sweden and internationally creates a
very demanding and exciting working environment
Your responsibility will be to work closely with our
CMS 8800 product and price specialists and sales force to manage the specification work and development of our sales support tools.
• We are looking for a person with a university degree and at least t w o years experience from information systems development, including project management. You must be a strong project leader w i t h
a deep understanding of both user requirements
and information system and database projects. You
also understand the technical aspects of computing
and data communications and are experienced in
applying system development methodologies. The
ideal candidate has an MSc or MBA and has worked
as an information systems project manager at a larger company or as a consultant for at least t w o
years.
Contact: Andreas Aström, phone 08-404 7316, memoid ERAASAM. Please send your application t o :
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/AH Anette
Spångberg, 164 80 STOCKHOLM, phone 08-404
8673 AM/966
Ericsson Microwave Systems AB,
Försvarskommunikation, Kista.

PROGRAMMERARE
REALTIDSSYSTEM
• Vi söker dig som vill arbeta med konstruktion och
underhåll av programvara i produkter för avancerade civila och militära kommunikationssystem med
inriktning pä radiolänk, 2-vågs personsökning.
Vi arbetar i huvudsakligen med realtidsmjukvara
i inbyggda system. Vår utvecklingsmiljö är UNIX baserad och vi har CASE-verktyg såsom SDL-miljö med
kodgenerering. De programspråk som vi använder

Kontakta: Bengt Åke Åhs, t f n 08-757 0089 eller
Olle Schmidt t f n 08-757 0634. Ansökan till:
KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SENIOR PROJECT M A N A G E R
Business unit Cellular Systems American Standards
(RMOA) is under heavy expansion. A major challenge in the sales and marketing process is to make
the tender preparation process as efficient as possible. Critical success factors are professional sales people using state-of-the-art computer based tools.
We have developed, and are now introducing
worldwide, a new Windows based information system which will support our sales organization with
the dimensioning and tender preparation of mobile
telephone systems based on our CMS 8800 system.
• We now need to strengthen the Sales Support
Tools unit and are seeking a Senior Systems
Development Project manager who wants to be
part of this team where close contacts with product
specialists and users both in Sweden and internationally creates a very demanding and exciting working environment. Your responsibility will be to
work closely w i t h our CMS 8800 product and price
specialists and sales force t o manage the specification work and development of our sales support
tools.
We are looking for a person with a university degree and at least t w o years experience from information systems development including project management. You must be a strong project leader with
a deep understanding of both user requirements
and information system and database projects. You
also understand the technical aspects of computing
and data communications and are experienced in
applying system development methodologies. The
ideal candidate has an MSc or MBA and has worked
as an information systems project manager at a larger company or as a consultant for at least t w o
years.
Contact: Andreas Åström, phone 08-404 7316, memoid ERAASAM. Send your application to: Ericsson
Radio Systems AB, KI/ERA/AH Anette Spångberg,
164 80 STOCKHOLM, phone 08-404 8673 AM/966

LM Ericsson Data AB, ÄL/EDT/T/IN, Älvsjö.
Internet Services är sedan årsskiftet en ny sektion på
Ericsson Data. Vi ansvarar för driften av de system
som ger större delen av Ericssonkoncernen åtkomst
till information från Internet. Till stöd för de som
använder våra tjänster driver vi även en help- desk
där vi hanterar frågor angående web- och intemetteknik i allmänhet. Vi erbjuder dessutom konsulttjänster och paketerade inom webteknik-området.
Våra kunder är huvudsakligen Ericsson- bolag men
inom konsultverksamheten arbetar vi åven med andra svenska företag. Till sektionen söker vi nu en
projektledare inom web- och internetteknik samt
en UNIX-kunnig webmaster och marknadsförare
enligt nedan:

PROJEKTLEDARE
Web- & Internetteknik
• Vi söker en person som på uppdrag av vara kunder genomför ut- redningar och driver miniprojekt
inom web- och internetområdet. I arbetsuppgifterna ingår även marknadsföring, att identifiera, utveckla och paketera nya tjänster, att bevaka utvecklingen inom teknikområdet, sprida vunna kunskaper till våra kunder samt att bidraga till erfarenhetsutbyte inom Ericssonkoncernen.
Du som söker uttrycker dig väl i tal och skrift både i svenska och engelska. Du år en god lyssnare och
har förmåga att snabbt analysera och sammanfatta
en problembeskrivning, identifiera konsekvenser
och strukturera problemet i mindre delar. Du har
akademisk utbildning, år tekniskt allmånorienterad
samt har för- ståelse för affärsverksamhetens krav
och kan därmed översätta teknik i verksamhetsnytta. Du har viss kunskap om WWW, Internet och
TCP/IP och du har förmåga att hålla 'många bollar
iluften". Då de flesta inom sektionen är män, ser vi
gärna kvinnliga sökande.

UNIX-HACKER
M E D VERKSAMHETSINTRESSE
• Vi söker en person som kan förstärka vår tekniska
personal. I arbetsuppgifterna ingår administration
av brandvägg, http-proxy, Ericssons centrala
NNTP-server, diverse webservrar, enklare systemutveckling, förvaltning och dokumentation samt att
marknads- föra våra tjänster.
Du som söker har erfarenhet av UNIX systemadministration och år väl förtrogen med TCP/IP. Du kan
programmera i perl och har viss erfarenhet av Java.
Det år en fördel om du har erfarenhet av ECN. Du
som söker uttrycker dig väl i tal och skrift både på
svenska och engelska, samt är en god lyssnare. Du är
duktig på att dokumentera ditt arbete och du har
förmåga att beskriva teknik i termer av verksam-

hetsnytta. Då de flesta inom sektionen år mån, ser vi
gärna kvinnliga sökanden.
Kontakta: Jens Magnell, 08-726 2753, memoid
EDT.EDTJMAG.Kerstin Ljungblom, 08-726 2917, memoid EDt.EDTKEU, Personal. Ansökan till märkt
med sökt tjänst och enhet till Eva Almung, Personal,
VH/EDT/T/AH.
L M Ericsson Data AB, Västberga.

SÄUSUPPORT
Inom T/U arbetar vi med lokal drift och teknik baserat på UNIX och PC-plattformar. Idag är vi 150 kompetenta och positiva med- arbetare. Inom sektion
förssäljning vill vi nu förstärka med en säljsupportfunktion för att bl a förbättra vår kundservice.
Arbetsuppgifter: Arbetet innebår ett självständigt
och aktivt såljstöd till en grupp positiva och målinriktade säljare i deras dagliga kund- kontakter.
Arbetet innebår även att utveckla och underhålla
sektionens kundbas både genom kundbesök och via
telefon, memo, mail och liknande.
• I arbetet ingår viss administration i form av: - offertarbete - resultatuppföljning - kalkylarbete
Kvalifikationer: Vi söker dig som har en flexibel,
positiv och kundorienterad läggning. Du bör även
ha ett ekonomiskt tänkande samt god förmåga att
uttrycka dig i tal och skrift. Du ska ha goda kunskaper i Word, Excel, samt powerpoint. Vi ser gärna att
du förutom "Ericssonkännedom" även har marknads- och försäljningserfarenhet.
Kontakta: Leif Dahlman, 08-726 28 79, memoid
EDT.EDTLEDA; Kerstin Ljungblom, 08-726 29 17, memoid EDT.EDTKEU, Personal. Ansökan märkt med
sökt tjänst och enhet till: Eva Almung VH/EDT/T/AH,
Personal. Märk din ansökan med sökt tjänst och enhet. L M Ericsson Data AB, VB/EDT/SAJ, Västberga.

INTRANETKONSULT
• Till en nystartad grupp inom Service Unit behöver
vi nu en välutbildad medarbetare som vill vara med
om att bygga upp en ny spännande verksamhet
Ericsson Data använder Intranet som en viktig del
i internkommmunikationen. Du ska som konsult inom området arbeta med layoutfrågor och utveckling av nya tjänster och funktioner inom Ericsson
Datas Intranet. Du är en flitig Internet-användare
och har tidigare erfarenhet från uppbyggnad av
hemsidor. Det är viktigt att du är initiativrik och har
många kreativa idéer.
För tjänsten ser vi gärna att dU är högskoleutbildad ekonom eller civilingenjör med några års erfarenhet och att du är sugen på att arbeta i en grupp
som är under tillväxt och utveckling.

TEKNIKER - PRODUKT/PROCESSUTVECKLING
KOMPONENTENHET MÖNSTERKORT
Arbetsuppgifter
Som kvalificerad tekniker med inriktning mot produkt- och processutveckling blir Du en nyckelperson inom mönsterkortsområdet och kommer att ingå i vår utvecklingsgrupp,
som för närvarande består av sex
personer.
Arbetet innebär att deltaga i utveckling och utvärdering av ny och avancerad tillverknings-teknik liksom utveckling av nya produkttyper inom
mönsterkortsområdet. En stor del av
arbetet sker i projektform och i nära
samarbete med andra delar av före;vnq alknl? ••i

Is

taget, t ex olika konstruktionsinstanser liksom med andra företag över
hela världen.
Till arbetsuppgifterna hör att bevaka
den internationella utvecklingen inom området förbindningsteknik, vilket kommer att leda till att Du får ett
brett kontaktnät inom och utanför företaget.

Din bakgrund
Lämplig teoretisk bakgrund är teknisk utbildning på högskolenivå, gärna med inriktning mot teknisk fysik
eller motsvarande.

J3n!irl4 rioo

Erfarenhet från arbete inom elektronikindustrin med anknytning till förbindningsteknik och elektronikbyggsätt, är meriterande liksom vana vid
att arbeta i och driva projekt.

Välkommen med skriftlig
ansökan senast 17 maj till:

Vill du veta mer?

Att: Eva-Britt Larsson
BOX 72, 6 0 1 0 2 NORRKÖPING

Kontakta
Eva-Britt Larsson
Stefan Lager

Ericsson Telecom AB

011 - 24 1 1 1 4
011 - 24 11 33

Fackliga kontaktpersoner
SIF, Bernth Carlsson 0 1 1 - 24 16 47
CF, Sven Hallbom 0 1 1 - 2 4 1 9 25

ERICSSON
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Kontakta: Per Larsson, 08-726 35 79, memoid
EDT.EDTPLAR. Ansökan märkt med sökt tjänst och
enhet till: Lise-Lotte Rosén, ÅL/EDT/OH, Personal.
Ericsson Radio Access AB, Kista.

COMPETENCE MANAGER/
UTBILDNINGSLEDARE
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är
verksamma inom radioaccess system for trådlös telefon/, basstationer, antennära produkter ochtransmis- sionssystem för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi är
idag cirka 1100 anställda.
• Du kommer att ansvara for implementering och
förvaltning av Competence Managementprocessen
inom företaget. Du arbetar ocksä som internkonsult
inom kompetensutvecklingsområdet med bi a the
Ericsson Model samt genomför företagsspecifikautbildnings- aktiviteter.
Du är tekniker alternativt beteendevetare pä
akademisk nivå med mångårig erfarenhet av kompetensutveckling och projektledning.
Kontakta: Carl-Gustaf Leinar. tel 08-757 1029 eller
Anky Ptanstedt, personal tel 08-757 1575. Ansökan
till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren, Box 11,164 93 STOCKHOLM.

JOBBNYTT
nistrationen kring dessa möten. Andra sysslor som
kommer att fylla Din dag är arbete med enhetens
WEB-sida, föra protokoll vid enhetens möten, vara
behjälplig med sedvanliga sekreterar sysslor.
Om du är en kundorienterad person med tekniskt intresse som arbetat som administratör ett antal år - gärna på Ericsson - kommer Du säkert att trivas.

Kontakta: Claes Bioström, tfn 08-422 0054,
memolD EBCCSBR, Anette Axelsson, tfn 08422
0051, memolD EBCAAXE, Elisabet Lindgren, personal, tfn 08422 0361, memolD EBCELN. Ansökan till:
NA/BZ/O Anette Axelsson.

Kontakta: Barbro Fransson, tfn 08-757 3155.
memolD ERABABS; Martin Larsson, tfn 08-404 5854,
memolD ERAMART; Gogo Landén, tfn 08 757 2242,
memolD ERAGOGO. Ansökan till: Kl/ERA/LFHS
Amanda White.

SEKRETERARE

Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems, AXE Provisioning.

SEKRETERARE
• LDC ISDN-E, CTM Services söker en sekreterare.
Du kommer att arbeta för/ge service åt tre enheter.
Arbetsuppgifterna består av traditionella sekreteraruppgifter dvs boka resor och hotell, granska och
registrera reseräkningar i Therese. Hjälpa våra utländska gäster tillrätta med lägenhets- bokningar,
ID-kortsbeställning samt kontakter med Guest
Service Centre. Administration vid rekrytering av
personal. Granskning av månadsrapporter osv.
Det är en fördel om du har arbetat med programmen MS Word, Power Point och Excel. Du bör
ha goda kunskaper i engelska i både tal och skrift,
vara öppen och positiv samt tycka om att ge service.
Vi erbjuder Dig ett stimulerande arbete, ett stort
kontaktnät med många trevliga människor och vid
behov kompletterande utbildning.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Corporate Risk
Management, Telef onplan.

Vi söker en sekreterare som ska ge administrativ
support inom Corporate Risk Management som är
en koncernövergripande funktion. Enheten hanterar och ansvarar för frågor inom förebyggande
skydd och försäkring i syfte att skydda koncernens
leveranser av produkter och tjänster.
Arbetet innebär förutom sedvanliga sekreteraruppgrfter att assistera vid planering av seminarier
och andra aktiviteter riktade mot externa och interna målgrupper. Du ska också sköta administrativ
hantering av försäkringsprogram och hantera information på elektronisk anslagstavla och i databas.
Du uppskattar utåtriktat arbete och tycker om att
ge service åt andra. Du är initiativrik och trivs med
att arbeta självständigt
Önskvärda kvalifikationer är sekreterarutbildning och/eller flerårig erfarenhet av sekreterararbete. Du känner dig väl för- trogen med arbeta i
PC-miljö. Eftersom enhetens arbete innebär många
internationella kontaktytor är goda kunskaper i
engelska ett krav.
Kontakta: Claes Mårtensson på tfn 08-7198815.
memolD LMECLA eller Mats Bjerlöv på tfn
08-7199253, memolD MEBJEL (Personalfrågor).

Ericsson Telecom Sverige

ANNORLUNDA
SEKRETERAR/ASSISTENTJOBB
Ericsson Telecom Sverige bestar av knappt 400 personer, som säljer och installerar systemlösningar
samt ger driftstöd för telekommunikationsnät till
Telia AB.
Vår marknadsenhet i Årstadal består av ett 40-tal
medarbetare, som arbetar inom ett brett och expansivt område mot en mycket kvalificerad kund,
Telia AB.
• Som sekreterare pä informations/marknadsenheten kommer Du att arbeta både med traditionella
sekreteraruppgifter och med annat, som tex ekonomiuppföljning, evenemangsservice och vara reserv i
besöksverksamheten. Vi arbetar i en dynamisk miljö, däralft kan hända. Självklart behärskar Du PC
(Word, Excel, Power Point) och tycker om att ge service. Du ska också ha bra språkkänsla. Tyngdpunkten i jobbet ligger på informationsenheten, men Du
kommer också att arbeta tillsammans med vår
marknadssekreterare. Du är engagerad och positiv.
Eftersom Du ska jobba både med informatörer och
marknadsförare och dessutom ha många externa
kontakter, år det ett måste att Du är flexibel, kundorienterad och kan arbeta självständigt
Vi arbetar i fräscha lokaler i Årstadal, nära
Liljeholmen.
Kontakta: Johan Wahlgren tel. 08-713 0091 Memo:
ETX.ETXJWA. Din ansökan skickar Du till Eva Gardh,
MG/ETX/X/NH.
Ericsson Microwave Systems AB, Divisionen för
Presentation- och Spaningssystem, enhet Marknad
& Systemdefinition, Kista

SEKRETERARE
• Tjänsten på vår enhet år helt ny så den person vi
söker behöver ha erfarenhet av hur det administrativa flödet på en enhet fungerar. Arbetsuppgifterna
innebår att vara administrativt stöd till chefen och
sedvanliga sekreteraruppgrfter för hela enheten.
Arbetet innebär också en hel del kundkontakter,
samt assistans vid mässor och utställningsaktiviteter.
Även hantering av affärsarkiv.
Arbetet kräver att Du behärskar MS Off ke-paketet, har goda kunskaper i svenska och engelska
språket och har lätt att uttrycka Dig i tal och skrift
Dessutom har Du förmåga att arbeta självständigt
och kunna ta egna beslut, vara flexibel och ha god
samordningsförmåga. God kånnedom om Ericsson
är meriterande.
Kontakta: Per-Erik Sundberg, tel 08-757 37 79 eller
Eva Granström, tel 08-757 30 81. Ansökan skickas
till: KI/EMW/AK/ZC Eva Granström
Ericsson Rad» Systems AB, Kista

TEKNISK SEKRETERARE MED
DIREKT KUNDKONTAKT
• Du som år intresserad av direkt kundkontakt,
teknik, informationshantering via WEB, administration har här ett gyllene tillfälle att få dina lystmäten
tillfredsställda.
Vi som söker Dig år en produktledningsenhet
med ett 10-tal medarbetare och har Telia Mobitel
som kund.
Vid våra veckovisa teknikmöten med kund deltar
Du och för protokoll samt är ansvarig för hela admi-
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ning och tidfajaic erfarenhet av liknande arbete
samt kunskaper i datorprogram som EXCEL och
WORD. Du är flexibel, initiativrik, noggrann och är
lätt att samarbeta med samt har en positiv och kundorienterad läggning. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Kunskaper i spanska är en merit.
Kontakta: Krister Gavelius, tel 861 1687, Memoid
ETXS.ETXGAVE; Peter Kullman, tel 861 1408,
Memoid ETXS.ETXKULE. Ansökan till SENAST
1996-05-10: IN/ETX/ST/P Camilla Wallgren.
Ericsson Utvecklings AB, AXE 10 Bassystem.
Västberga.

DESIGN RULESBIBLIOTEKARIE
På UAB/B/UD arbetar vi med systemarkitekturfrågor. Teamet 'System Design Rules' behöver förstärkning med en bibliotekarie för att hälla ordning
på de ca 400 systemregler som vi har i en databas
(Dfttool). Systemreglerna år till för att stödja utvecklings- projekten att utveckla AXE pä ett sätt som tillfredställer kundkraven orh som samtidigt följer
grundprinciperna för AXE.
• Arbetsuppgifterna består av: Att via memo, telefon och mail kommunicera med de personer som
ansvarar för det tekniska innehållet i reglerna och
användarna av reglerna. Att kontollera riktigheten
i informationen kring reglerna ex.vis vem som är ansvarig, vilka projekt de används i etc Att lagra regler och kringinformation i databasen. Att hantera
felrapporter på reglerna. Att hitta förbättringmöjligheter i metoder och verktyg för hanteringen av
regler. Att administrera den öppna brevlådan OPNAXE. Att ta emot önskemål om nya produktnummer som kommer via OPNAXE ex. delsystemnummer.

Kontakta: Pär Zetterman, tfn 08-719 7785,
memolD ETXT.ETXZETT; Birgitta Sköldberg, tfn
08-719 7098, MemolD ETXT.ETXBAPE..

Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems, Local Design Center Access,
Tellusborgsv. (TN), Midsommarkransen.

Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems, LDC Access, TN.

Arbetet innebär möjlighet att vidareutveckla sig
inom AXE10. Vi vill att Du är öppen och samarbetsLDC Access år ett expanderande designcenter som villig, har ordningssinne och kan hålla många bollar
har huvudansvar för delsystemet SSS/RSS. Ett system i luften samtidigt Du måste också behärska engelska i tal och skrift och ha datorvana. Du får gärna
som nu genomgår omfattande modernisering
vara kille eftersom vi tidigare är tre tjejer på grupfrämst på hårdvaruområdet.
pen. Du behöver inte ha tekniska kunskaper, men
ett intresse av AXE 10 och viljan att lära mer. För när• Vi söker nu flera sekreterare. Arbetsuppgifterna
varande finns vi på Lerkrogsvägen (VI) i Västberga
kommer dels att bestå av uppgifter inom området
men skall till hösten flytta till ett av de nya husen i
planering och ekonomiuppföljning dels av mera
Älvsjö.
traditionella sekreteraruppgifter.
Du som söker bor vara en öppen person som
tycker om att ge service åt andra. Du trivs med att
Kontakta: UAB/BAJD Ulla Frithiof (teamleader).
arbeta självständigt men kommer också att samarTel: 7193979. Ansökan till SENAST 1996-05-01:
beta med övriga sekreterare inom LDC Access.
Personalavdelningen, ÄS/UAB/P, Asa Andersson
Du har arbetat i PC-miljö och är van att arbeta
med MS Word, Power Point och Excel. Det är en förEricsson Software Technology AB, Karlskrona
del om du har vana från ekonomiuppföljning men
inget krav.

ADMINISTRATÖR
• Vi inom In Service Performance-gruppen på LDC
Access behöver Dig som vill arbeta med analyser,
statistik och siffror. Vi erbjuder ett intressant internationellt arbete med mycket kontakter.
Vär roll är att säkerställa produktkvalitet i pågående projekt samt vara stöd till konstruktionssidan.
Har Du vana vid PC, kan engelska i tal och skrift,
är nog- grann och tycker siffror är roligt då kan detta vara något för Dig. Om Du känner till databaserna MHS, QMS och PQT är det bra men om Du inte
gör det så utbildar vi Dig.
Kontakta: Andy Hallett, phone 08-719 0952.
MemolD ETXT.ETXANDY, eller Bo Danielsen, personal, phone 08-719 1675. MemolD ETXT.ETXBODS.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Corporate
Treasury, Telef onplan.

SEKRETERARE
• Vi söker en sekreterare som ska ge administrativ
support inom Koncernledningsfunktionen Finans.
Enheten hanterar frågor inom extern finansiering,
bankrelationer, korttakter med börser och ratinginstitut, valutaexponering, likviditetsplanering och
dotterbolagsstöd.
Arbetet innebär förutom sedvanliga sekreterar
uppgifter att assistera vid planering av seminarier
och andra aktiviteter riktade mot externa och interna målgrupper. Du kommer även att sköta kontakter med banker, börser och ratinginstftut, ta hand
om administrativ hantering av Ericssons Allemansfond samt uppdatera information på Internet och i
andra system. Du bör uppskatta ett utåtriktat arbete eftersom tjänsten innebär många kontakter externt såväl som internt Du år serviceinriktad och
kan arbeta självständigt.
För arbetet krävs att du har flerårig erfarenhet av
kvalificerat sekreterararbete. Du bör ha vana och intresse av att arbeta i PC-miljö och ha goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Ann Westergren-Ekstedt på tfn
08-7190202. memolD LMEAEWE eller Mats Bjerlöv
på tfn 08-7199253, memolD LMEBJEL (Personalfrågor).

SEKRETERARE

PROJEKTADMINISTRATÖR

Kontakta: Hans Gustafsson, Tfn 7197803, Memo:
ETXT.ETXHGN; Hans-Olov Hallin, Tfn 7191231.
Memo: ETXT.ETXHOH; Björn Johansen, Tfn:
7196662. Memo: ETXT.ETXBSJO; Bo Danielsen (personal). Tfn: 7191675, Memo: ETXT.ETXBODS.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SECRETARY/MARKETING UNIT
• The Pricing & Product Marketing and Customer
Business Development sections within the Marketing Department are together looking for an outgoing, positive and qualified secretary.
We are looking for a secretary with interpersonal
skills to support dynamic team efforts, but who also
has the ability to work independently. We appreciate flexibility and an ability to work under pressure
and prioritize.
Both sections work in a very international environment with daily contacts to local companies and
customers, ft is therefore essential that you are fluent in both spoken and written English.
You should be familiar with MS office (Word,
Excel and Powerpoint)We view higher ambitions,
such as wanting to participate in the ongoing business and projects, as positive.
Besides the normal routine tasks, duties will include:
- handling correspondence - preparing reports participating in internal meetings - taking minutes
for meetings - making travel arrangements - arranging presentation events

Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand.

SEKRETERARE
- Vikariat ca 1,5 år
• Vi söker en sekreterare till affärsområdets funktion för Strategisk planering och IT.
Du kommer främst att assistera chefen i hans
dagliga arbete. Arbetet innebär uppgifter som utskrifter, redigering, fram- ställning av presentationsmaterial, att planera och organisera rese- och
konferensarrangemang samt koordinera interna/
externa kontakter. Du behärskar MS Off ice-paketet,
har goda kunskaper i svenska och engelska språket
och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift VI ser
helst att du har några års erfarenhet som sekreterare, att du år initiativrik, noggrann, ansvarsmedveten och van att arbeta självständigt.

Contact: Bengt Waxberg, 08-7641785. MemolD:
ERAWAX; Diana Simpson, 08-4045223, MemolD: ERADSIM; Martina Sreitenstein, 08-4044628, MemolD:
ERAMARB. Forward you resumé to: Anette
Spångberg, AH Ericsson Radio Systems AB, 164 80
Stockholm.
Ericsson Telecom AB. Produktenheten CDC
Norrköping

• Till enheten OG - Support GSM inom verksamhetsområdet Operations, söker vi en projektadministratör till en spännande miljö, som karaktäriseras
av ett högt tempo och internationella kontakter.
Vi vill att Du är självständig, initiativrik och noggrann och har förmåga att forma och utföra arbetsuppgifter fullt u t God vana av PC och MS officepaketet samt behärska engelska i tal och skrift. Vill
också att du ska kunna delta i projektarbete, där bl
a sammanställning av offerter och ekonomisk uppföljning blir dina arbetsuppgifter. Formell kompetens som vi gärna ser att du har är ekonomisk utbildning på gymnasienivå.
Kontakta: Jan Å Andersson, Tfn 0455-39 53 40. ECN
864 5340. memoid ERI.EPK.EPKAND. Ansökan till
(senast 20 maj): Ericsson Software Technology AB,
Box 518 371 23 KARLSKRONA, Mail: Job epk.ericsson.se, Memo: ERI.EPK.EPKHB.

LM Ericsson Fastigheter AB, Telefonplan.

REDOVISNINGSEKONOM
• Vi söker en yngre civilekonom med inriktning på
redovisning till vår ekonomiavdelning som idag består av sju personer. Arbetsuppgifterna består av löpande bokföring, årsbokslut, deklarationer och rappertering. Du kommer också att vara delaktig i
REMs bokslut med bl a Firerapportering.
Vi vill att Du ska ha god sammarbetsförmåga,
gott ordningssinne samt vara kreativ och initiativrik.
Ansökan till: Lars B-low. HF/REM/ERC. tfn 1 2241.
memolD REMBUL
Serviceenheten, Ericsson Telecom AB, Östersund.

PROJEKTADMINISTRATÖR

CHEF FÖR
REDOVISNINGSFUNKTION

• Du ska avlasta våra projektledare och du kommer
att ingå i ett marknadsteam (Latinamerika/Afrika)
och bistå projektledaren med administrativ service
samt ansvara för samordning och kontroll av mindre projekt. Lämplig bakgrund är gymnasieutbild-

• Inom produktområde AXE ska lokala redovisningsfunktioner etableras på varje geografisk ort.
Syftet år att säkerställa redovisnings- kvaliteten som
underlag för en effektiv ekonomistyrning samt att
ansvara för att centrala direktiv och redovisningsre-

gler tillämpas. Funktionen ska även säkerställa att
redovisningen uppfyller externa och legala krav.
Redovisningsfunktionen ska ansvara för att centrala och lokala instruktioner finns upprättade.
Dessutom har funktionen lokalt tillämpningsansvar
för ETX ekonomisystem.
Funktionen ska ansvara för serviceenhetens utbud av ekonomi- tjänster till de olika enheterna inom Ericsson Östersund.
Redovisningschefen ska fungera som kontakt i
redovisningsfrågor för produktområdet på orten
samt mot produktområdets controller- stab, SA/Y
och ekonomienheten på ETX/FE.
Önskvärda kvalifikationer är civilekonomutbildning eller mot- svarande samt erfarenhet från ekonomi- eller redovisningsverk- samhet. Redovisningschefen kommer att rapportera till serviceenhetschef
Bo Blomberg.
K o n t a k t a : Bo Blomberg, t f n 063-16 96 72, memolD
ETXS.ETXSBOB. Ansökan senast 96-04-26: Tina
Jonsson, ÖS/ETX/SA/OP. Välkommen med Din ansökan!
Ericsson Radio Systems AB, Kista.

mm
Ericsson Microwave Systems AB,
Försvarskommunikation, Kista

INKÖPSCHEF
• Du kommer att bli en viktig länk i våra teknikoch kundprojekt och handlar på uppdrag av bl a våra projektledare. Som inköpschef ansvarar Du för inköpen till teknikprojekten och dels avropsinköp av
handelsvaror mot lager. Du upprättar och följer upp
avtal med underleverantörer av handelsvararo samt
bedriver en aktiv TK-rationalisering genom att bearbeta nuvarande leverantörer och kontrakterar nya i
nära samarbete med fabriksinköp.
Vi söker dig som år ingenjör inom tele eller mekanik med en kommersiell utbildning. Du har flerårig erfarenhet av inköp, leverantörs-avtal och utvärderingar samt av arbete i projekt. Vi förutsätter att
Du har erfarenhet av engelska i tal och skrift samt
har en förmåga att arbeta över ett brett produktfält
K o n t a k t a : Börje Blomroos, tel 08-757 08 03.
Ansökan skickas till: KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström

FINANCIAL CONTROLLER
Produktenheten för GSM-radiobasstationer, Base
Transceiver Stations (BTS) har ett totalt konsoliderat
lönsamhetsansvar. Vi är ca 700 personer som arbetar
i en dynamisk och utvecklande miljö. Till Business
Controller funktionen söker vi nu en kvalificerad
Financial Controller.
• Du kommer att ha ansvar för uppföljning och
analys av konsoliderat budget, estimat och bokslut
mot RMOG's marknads-, och produktions- enheter i
Sverige och utomlands. Dessutom ingår att bestå
LR-ledningen med affärsanalyser, produktkalkyler
etc
Du bör ha en kompetens som motsvarar civilekonomutbildning och flera års erfarenhet av ekonomiarbete, gärna med inriktning mot produktion/logistik. Ericssonerfarenhet är ett plus. Vi arbetar under
stort eget ansvar, där din självständighet och samarbets- förmåga blir avgörande för hur du lyckas.
K o n t a k t a : Christer Öhlén, t f n 08-7573551, memolD
ERACHRO; Mats Thuresson, tfn 08-7573282,
memolD ERAMTN; Bo Lundell, personal, t f n
08-4045169, memolD ERADELL. Ansökan till:
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LR/H la
Pettersson, 164 80 STOCKHOLM.

EKONOM - LOGISTIK
• Till avdelningen för logistik söker vi en
logistik-ekonom. Avdelningen tillhör produktenhet
Base Station Systems men har åvendet centrala ansvaret för Forecast-Order-Delivery-processen inom
RMOG.
Logistik-ekonomens ansvar är att följa upp lager
och order- processen ur ekonomisk synvinkel.
Arbetet omfattar att föreslå och driva förbättringar
ur detta perspektiv. Du skall också vara sammanhållande vid budget/estimat för avdelningen.
Dina arbetsuppgifter: - lagermätningar - uppföljning av prisdifferenser och överkostnader - uppföljning av inventering, ombyggnad, sanering och kassation - uppföljning av kapital och kostnader i
Forecast-Order-Delivery processen - utveckla rutiner
- ekonomiskt följa våra underleverantörer - föreslå
och driva förbättringar - sammanställa budget/estimat
Du bör ha eftergymnasialutbildning med betoning på logistik och ekonomi.
Vi vill att du skall ha erfarenhet från arbete i supply-processen samt från ekonomiskt inriktat arbete.
Erfarenhet frånadministra- tiva system är ett krav
eftersom order-och ekonomiska flöden sker i en
komplex systemvärld. Du skall ha god analystisk förmåga samt vara strukturerad och konstruktiv. Då arbetet innebär kontakt med många enheter inom
Ericsson skall du ha lätt att samarbeta.
2237;

• We now need to strengthen the Sales Support
Tools unit and are seeking t w o professionals that
want to be part of this team where close contacts
w i t h product specialists and users both in Sweden
and internationally creates a very demanding and
exciting working environment Your responsibility
will be to work closely with CMS 8800 product and
price specialists t o understand what the products
are, how the sales objects are structured, dimensioned and priced.
You will coordinate and carry out all contacts
with the product and pricing specialists and will be
responsible for analyzing and specifying the requirements on the sales support tools. We are looking
for project managers with a university degree and
at least two years experience from the mobile telecommunications industry. You must be able t o drive
projects under tight time schedules and maintain
excellent relationships w i t h project members. It is
preferable if you also have experience from specifying information systems. The ideal person has an
MSc and has worked with product management
technical sales support or similar in a mobile telecommunications company for at least t w o years.
Contact: Andreas Åström, phone 08-404 7316, memoid ERAASAM. Application: Ericsson Radio
Systems AB, Kl/ERA/AH Anette Spångberg, 164 80
STOCKHOLM, phone 08-404 8673
Ericsson Radio Systems AB, Kista

STRATEGISK INKÖPARE
TILL ANP
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trädlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni,
basstationer, antennåra produkter och trans- missionssystem för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi år
idag cirka 1100 anställda.
• Du arbetar som strategisk inköpare för mönsterkort, Asicar, LNA-er och RF-komponenter. Ditt ansvar innebär att känna marknaden för ovanstående
komponentområden samt att för ANP-verksamheten finna och utveckla nya leverantörer och teknologier. Vidare kommer du att sköta de årliga prisoch volymförhandlingarna.
Du är civilingejör, har gedigen inköpserfarenhet
och behärskar engelska i tal och i skrift. Kan du ytterligare språk är det meriterande.
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PRODUCT MARKETING MANAGER - ANCILLARY PRODUCTS

PRODUCT MARKETING
MANAGER - RBS PRODUCTS
• This position requires both commercial and technical competence with regard to our radio products
(RBS).You should be able to translate the technical
functionality of the products into clear, concise commercial arguments which highlight our product advantages. You will be responsible for the definition
of sales objects and the production of marketing
messages and material for your product area t o convey those messages t o the field.
This position will involve co-ordination of different functions within the RMOA organization.You
are outgoing, independent and self-motivated with
strong interpersonal and communication skills.You
should have a university degree, preferably an advanced degree, with a minimum of five years experience in the telecom industry. You should be comfortable working in an international context and
demonstrate professionalismboth in regard to your
work output and image. Fluency in English is required.

This position will involve co-ordination of different functions within the RMOA organization.You
are outgoing, independent and self-motivated with
strong interpersonal and communication skills.You
should have a university degree, preferably an advanced degree, w i t h a minimum of three years experience in the telecom or computer industry. You
should be comfortable working in an international
context and demonstrate professionalismboth in regard to your work output and image. Fluency in
English is required.

Ericsson Utvecklings AB, Arsta.

KVALITETSSAMORDNARE
• Enheten B/S söker en kvalitetssamordnare.
Enheten är ansvarig för APZ styrsystemet i AXE-10,
exklusive RP. Verksamheten omfattar konstruktion
av såväl Hw som SW. Vi har även konstruktion på
dotterbolag i Australien och Tyskland. B/S är i dag ca
140 personer. Arbetet innebär att du driver kvalitetsfrågor till- sammans med linjecheferna på B/S
men också samverkar med övriga Q-samordnare på
enheten B och på UAB. Ansvaret innebär bland annat följande arbetsuppgifter:
Säkerställa att vi har ett fungerande verksamhetssystem. Interna kvalitets revisioner. Route cause
analyser. Management reviews. Krav och möjliggörande av TQM ESSI Förbättringsprogram. Uppföljning av mål.
Du kommer att ingå i B/S ledningsgrupp där du
tillsammans med linjecheferna jobbar med ovanstående frågor.
Kontakta: Peter Högman, t f n 727 35 18, memoid
EUA.EUAHPW; Personal Anna Henricson, tfn 727 32
39, memoid EUA.EUAHPW.

Contact: Mark Miller, phone 08-404 4835, memoid
ERAMAMI. Please send your application t o : Ericsson
Radio Systems AB, KI/ERA/AH Anette Spångberg,
164 80 STOCKHOLM

Within the business unit Cellular Systems-American Ericsson Radio Systems AB, Kista
Standards (RMOA), a new product marketing unit
within Marketing has been created to help develop
TO DRIVE THE STRATEGIC MARKEarguments and strategies to support the commerciTING AND SALES MANAGEMENT
al deployment of our products and to provide support to the sales channels when presenting and ofSTEERING GROUPS
fering our products.
Business unit Cellular Systems - American Standards
• This position requires both commercial and tech(RMOA) is under heavy expansion. A new managenical competence w i t h regard t o various ancillary
ment structure has been implemented at RMOA to
network products.You should be able to translate
cope with the heavy expansion of both the market
the technical functionality of the products into cleand our own organization. Four strategic steering
ar, concise commercial arguments which highlight
groups have been created to aid the business unit's
our product advantages. You will be responsible for
Management Team in making therightdecisions.
the definition of sales objects and the production of
marketing messages and material for your product
• To make sure that these groups work as profesarea t o convey those messages t o the field.
sionally and effectively as possible, we have establis-

PRODUCT MARKETING
MANAGER - OSS a n d WIN
• This position requires both commercial and technical competence w i t h regard t o our operational
support system (CMOS) and Wireless Intelligent
Network products (WIN).You should be able to
translate the technical functionality of the products
into clear, concise commercial arguments which
highlight our product advantages. You will be responsible for the definition of sales objects and the
production of marketing messages and material for
your product area t o convey those messages t o the
field.
This position will involve co-ordination of different functions within the RMOA organization.You
are outgoing, independent and self-motivated w i t h
strong interpersonal and communication skills.You
should have a university degree, preferably an advanced degree, with a minimum of five years experience in the telecomor computer industry. You
should be comfortable working in an international
context and demonstrate professionalismboth in regard t o your work output and image. Fluency in
English is required.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Telefonplan.

hed a function with the responsibility of managing
the t w o marketing and sales oriented steering
groups. Our current assistant has been promoted to
a management position and we are now looking for
a new ambitious colleague to take responsibility for
the function.
The person who is responsible for the function is
a member of the two marketing and sales oriented
steering groups and will support the chairmen with
the planning and follow-up of all activities. The two
groups are the COM (Customer Order flow
Management group. Chairman: ERA/AMC Jan
Wareby) and the MSG (Marketing Strategy Group,
Chairman: ERA/AM/MC Sven-Åke Damgaard). The
person is also a member of the Marketing unit's
Management Team.
We are looking for a person w i t h a university degree and at least t w o years of experience from the
telecommunications industry and it is required that
you have worked with international marketing issues. You must have a proven record of being able to
identify key issues, summarize them in English, both
verbally and in writing, and ensure that activities
are planned and carried out. You must be able t o
work both independently and be an excellent team
member. The ideal candidate has an MBA, has worked with product marketing or product management at Ericsson for about t w o years and now wants
t o increase his or her strategic management competence.
Contact: Andreas Åström, phone 08-404 7316, memoid ERAASAM Sven-Åke Damgaard, phone 08-757
2311 , memoid ERASADE. Send your application t o :
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/AH Anette
Spångberg, 164 80 STOCKHOLM. Mark your application "Responsible for MSG Management Unit"
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SKATTESPECIALIST
• Vi söker Dig som är jurist eller civilekonom med
flerårig erfarenhet inom skatteområdet från skatteförvaltning, skattedomstol, större företag, revisionsbyrå eller liknande. Du får kvalificerade och utvecklande arbetsuppgifter inom svensk och internationell beskattning. Du kommer att arbeta med planering, utredning och rådgivning i skattefrågor av
företrädesvis internationell karaktär. Viss inriktning
mot ett eller ett par spedalomräden kan bli aktuellt
beroende av sökandes erfarenhet och intresse. Vi
värdesätter samarbete, flexibilitet och förmåga att
hålla många bollar i luften samtidigt
Kontakta: Staffan Palmqvist, LME/DC.
08/7193234 eller Mats Bjerlöv, LME/P,
08/7199253 (personalfrågor)

fortable working in an international context and
demonstrate professionalismboth in regard to your
work output and image. Fluency in English is required.

Ericsson Radio Access AB, Kista.

Kontakta: Kari Lempiäinen, t f n 08 - 757 1553 eller
Anky Planstedt, Personal, t f n 08 - 7571575. Ansökan
till: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin
Malmgren, Box 11,16493 Stockholm.

Ericsson Radio Systems AB, Kista.

Kontakta: Karin Färenmark, tel 757
Ann-Charlotte Sturesdotter, tel 404 4191.
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Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MARKETING M A N A GER - SWITCHING PRODUCTS

• This position requires both commercial and technical competence w i t h regard t o our switch products, (MSC).You should be able to translate the
PRODUCT PROJECT
technical functionality of the products into clear,
MANAGERS
concise commercial arguments which highlight our
Business unit Cellular Systems American Standards product advantages. You will be responsible for the
(RMOA) is under heavy expansion. A major chaldefinition of sales objects and the production of
lenge in the sales and marketing process is to make
marketing messages and material for your product
the tender preparation process as efficient as possi- area t o convey those messages t o the field.
ble. Critical success factors are professional sales peThis position will involve co-ordination of diffeople using state-of-the-art computer based tools.
rent functions within the RMOA organization.You
We have developed, and are now introducing
are outgoing, independent and self-motivated with
worldwide, a new Windows based information sysstrong interpersonal and communication skills.You
tem which will support our sales organization with
should have a university degree, preferably an adthe dimensioning and tender preparation of mobile
vanced degree, with a minimum of five years expetelephone systems based on our CMS 8800 system.
rience in the telecom industry. Knowledge and experience w i t h the AXE required. You should be com-

PRODUCT PROJECT
MANAGERS
Business unit Cellular Systems- American Standards
(RMOA) is under heavy expansion. A major challenge in the sales and marketing process is to make
the tender preparation process as efficient as possible. Critical success factors are professional sales people using state-of-the-art computer based tools.
• We now need to strengthen the Sales Support
Tools unit and are seeking t w o professionals that
want to be part of this team where close contacts
with product specialists and users both in Sweden
and internationally creates a very demanding and
exciting working environment Your responsibility
will be to work closely with CMS 8800 product and
price specialists t o understand what the products
are, how the sales objects are structured, dimensioned and priced.

JOBBNYTT
You will coordinate and carry out all contacts
with the product and pricing specialists and will be
responsible for analyzing and specifying the requirements on the sales support tools. We are looking
for project managers with a university degree and
at least t w o years experience from the mobile telecommunications industry. You must be able to drive
projects under tight time schedules and maintain
excellent relationships w i t h project members. It is
preferable if you also have experience from specifying information systems. The ideal person has an
MSc and has worked with product management
technical sales support or similar in a mobile telecommunications company for at least two years.
Contact: Andreas Åström, phone 08-404 7316, memoid ERAASAM. Please send your application to:
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/AH Anette
Spångberg, 164 80 STOCKHOLM, phone 08-404
8673

koordineringen mellan resurs- och supportenheterna i Sverige och det lokala bolaget. På de oetablerade marknaderna har Du också ansvar för direkta
marknads- och försäljningaktiviteter mot kund.
Vi söker Dig som är drivande och affärsorienterad och har erfarenhet av avtal och förhandlingar.
Du är analytisk, utåtriktad och har lätt för att upprätta och bibehålla kundkontakter. För att kunna
förstå våra kunder och skapa affärssituationer bör
Du ha bred telekommunikationsbakgrund och erfarenhet av idéförsäljning. Du bör vara högskoleingenjör med minst 5 års praktisk erfarenhet av projektförsäljning.
Kontakta: Bo Hildingsson, t f n 08-764 3337,
memolD EBCEBCBHIL; Mats Karemyr, (personaD.tfn
08-764 0773, memolD EBCEBCMAKA. Ansökan till:
Mats Karemyr,
Personal, Ericsson Business
Networks, 172 87 Sundbyberg.
Ericsson Telecom AB, Telefonplan.

Erifocas AB, Danderyd.

INTERNATIONAL
SALES MANAGER
• For our worldwide market of special aerial fibre
optic cable systems for High Voltage Power Lines,
we urgently need a Sales Manager to manage the
marketing and sales activities on some of our
key-markets, where Ericsson is represented. Your responsibility area will cover the whole sales process
from marketing, customer presentations, preparation of tenders including pricing strategies, negotiations, contracts etc. Expected travelling is about 60
days per year.
A successful candidate should have a technical
degree from university and experience from business and sales. Other required skills are a good command of the English language, written as well as
spoken, a good understanding of the inherent
Ericsson group culture in an objective manner and a
wide understanding of telecommunication and the
market place on liberalised markets.
As ERIFOCAS is a joint venture company, you
should have a dynamic flexible, easy going personality with an open-minded and self motivated character in relation with colleagues from both the
Ericsson group and FOCAS.
Contact: Sales Marketing Manager Anders Stenfelt, phone 08-622 0527. Application: ERIFOCAS AB,
Box 525, 182 15 Danderyd, marked 'Sales Manager",
i

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

mmm

Ericsson Radio Systems AB, Kista.

Produktområde bredband i Norrköping söker

NOD-DIMENSIONERARE GSM
-VÄSTEUROPA

INFORMATÖR

Enheten ERAILF ansvarar för all marknadsföring,
försäljning, implementering och systemstöd av
GSM, NMToch TACS inom Vist- europa.
LFIS ir det tekniska kompetenscentrat inom LF och
består idag av drygt 20 personer. Våra framgångar
på marknaden gör att vi nu behöver förstårka våra
resurser för AXE-dimensionering.
• Vi söker dig som vill arbeta nära marknaden i en
stimulerande miljö med stundtals högt tempo. Dina
uppgifter b l i r * HW-dimensionering av samtliga
AXE10-noder i CME20 * HW-dimensionering av
IN-noder * Processorkapacitetsberäkningar * Övergripande planering av växel och accessnät *
Beräkning av reservdelslager * Utbildning i dimensionering och kapacitetsberäkningar
I arbetsuppgifterna ingår också att fungera som
stöd till kundprojekt och dotterbolag i frågor gällande kapacitet eller hårdvara i AXE10. Arbetet innebär mycket kontakter framförallt internt och
med dotterbolag och kräver en mycket god samarbetsförmåga. Den snabba tekniska utvecklingen inom vårt område ställer också höga krav på att ständigt lära och utveckla dig.
Du bör vara civil- eller gymnasieingenjör eller
motsvarande samt ha kunskap om AXE-växlars uppbyggnad och funktion. Goda kunskaper i engelska
är ett krav.
Kontakta: Jan-Olof Lejdal, t f n 08-757 0157; Göran
Ågren, tfn 08-757 3432; Gogo Landén, t f n 08-757
2242. Ansökan till: Ericsson Radio Systems AB, LFHS
Amanda White, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg.

TEAM LEADER - MARKET
COORDINATION CENTRAL EUROPE
• Tycker Du att det är spännande att jobba med
komplexa affärer där marknadsföring, ekonomi
och teknik samspelar? - Då är detta jobbet.
Du kommer att leda ett litet team med koordineringsansvar för vår marknadssatsning i ett alltmer
avreglerat Centraleuropa. Våra viktigaste kunder år
traditionella och nya operatörer som har behov av
skräddarsydda totallösningar för fasta publika nät.
Ditt jobb, som innefattar budget- och resultatansvar, består i att utarbeta och genomföra affärsplanerna för de enskilda marknaderna i regionen. På
etablerade marknader sker det i samarbete med våra lokala ZNEP-enheter där Du också får ansvar för

• Arbetet innebär att initiera, driva och genomföra
kommunikations- aktiviteter som stärker den interna kommunikationen inom produktområdet Vidare innebär arbetet att internt och externt marknadsföra produktområde bredband. Befattningen
är underställd chefen för Human Resources Du som
söker har högskoleutbildning med informationsinriktning och gärna praktisk erfarenhet av informatörsarbete. Du är en god skribent och har lått för
muntlig kommunikation samt erfarenhet av layoutprogram och bildhantering i PC-miljö.
Kontakta: Karl-Ulrik Nilsson, tel 861 1312, MEMO
ETXS.ETXKUN Ansökan till senast 1996-04-25:
IK/ETX/ST/P Karl-Ulrik Nilsson.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Telef onplan.

PERSONALMAN
• Vi söker en erfaren personalman till moderbolagets personalfunktion. Bolaget består av ca 450 anställda uppdelat på koncernledningsfunktioner och
supportenheter. Enheten består av totalt sex personer varav tre arbetar direkt med personalfrågor.
Ditt dagliga arbete kommer främst att innebära
stöd till supportenhetschefer gällande allmänna
personalfrågor. Detta innebär bl.a. rekrytering av
nya medarbetare.
Du kommer också att arbeta med lönefrågor för
LME, vilket innebär att du deltar i den koncerngemensamma lönegruppen samt arbetar med den årliga lönerevisionen.
Du sätter givetvis människor och etik i centrum,
är en person med god personlig mognad, hög integritet samt ett processinriktat tänkande och arbetssätt. Du år positiv, flexibel och välkomnar förändringar. Du föredrar att arbeta i team och att lösa
problem tillsammans.
Inom moderbolaget finns många olika slags specialister och för att du som personalman ska kunna
arbeta tillsammans med dem bör Du ha en bred och
gedigen bakgrund.
Arbetet år mycket stimulerande och du kommer
att arbeta nära Dina supportenheter. Nya utmaningar innebär att Du bör ha en god förmåga att lösa problem och se helheter.
Vi ser helst att Du har högskoleexamen från exempelvis P-iinjen samt flera års erfarenhet av personalarbete, gärna från olika områden. Du bör även
ha erfarenhet av lönefrågor och lönesättningsproblematik.

Kontakta: Mats Bjerlöv, tel 99253 eller Per Svahn,
tel 98037. Skicka ansökan till: Telefonaktiebolaget
LM Ericsson, HF/LME/P Mats Bjerlöv, 126 25
Stockholm, Memo: LMEBJEL

FliTPlSilFFT
Ericsson Radio Systems AB, Kista

BUSINESS COORDINATOR
• The Product Planning department is looking for a
business-oriented person t o improve the business
units selection and management of external products and services.
As Business Coordinator, you will work with our
advisor for external technology provisioning. You
will head Procurement teams and approach suppliers, assessing their products, quality systems, financial stability, company profile, and development potential.
Other responsibilities for a Business Coordinator
are: to act as a professional advisor t o Product Management regarding external products and services,
t o train business coordinators in other parts of the
business unit - situated in Dallas, Montreal and
Kista. within the business u n i t to promote an increased use of the routines for selecting and managing
external products and services.
The position implies numerous contacts, both
with external suppliers and within Ericsson.
Our requirements on a Business Coordinator: business-oriented and result-oriented academic degree in engineering knowledge of our products
technologies ability to communicate freely in
English ability t o co-operate
Contact: Henrik Sandström, 08 - 404 5912. Please
send your application t o : Ericsson Radio Systems AB,
Britt Bosrup AH, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista.

PRODUCT MANAGER
- DATACOM APPLICATIONS

KONTAKTEN NR 7 1996

Contact: Johan Falk, phone +46 8 404 26 56, memoid ERA.ERAFALK; Kjell-Gunnar
Königsson/
Human Resources, phone +46 8 404 79 46.
Application: Ericsson Radio Systems AB, Mia
Hjertén, KI/ERA/LK/HS, 164 80 Stockholm.
Ericsson Radio Systems, Kista.

PRODUCT MANAGMENT
- SYSTEMS INTEGRATION
Inom enheten för Professional Services har vi bildat
en enhet för System Integrering för det mobila nitet Denna enhet har som ansvar att utveckla tiånster för våra kunder inom områdena; "Multi-vendor
networks" samt 'Network Intelligence". Ansvaret
inom detta område år att utveckla ett konkurrenskraftigt erbjudande, kundtillfredsställelse samt produktens lönsamhet.
• Du kommer att arbeta mot våra säljbolag, kunder samt de enheter som utför tjänsterna. Du som
söker skall ha några års erfarenhet inom något eller
några av områdena; Mobil telekommunikation
(helst GSM), drift av mobilnät Intelligenta n ä t
System Integreration. Personliga egenskaper;
Marknad/Kundinriktad, kommunikativ, kreativ, "team-orienterad" samt behärskar engelska i tal och
skrift.
Kontakta: Lars Sandström, tele 08-7641387, Lori
Gummerus, 08-404 6994 eller Lena Axhamre- Hellberg, tfn 404 54 21. Ansökan till: Ericsson Radio
Systems AB, KI/ERA/LYH Lena A Hellberg, Torshamnsgatan 23, 164 80 STOCKHOLM.

rmmmnnTm
Ericsson Microwave Systems AB, Kista Divisionen
för Presentation- och Spaningssystem

MONTAGEBEREDARE/
PRODUKTIONSTEKNIKER

• Du kommer att arbeta i en högteknologisk, men
småskalig elektroniproduktion, utföra montagebeThe wireless data market is becoming highly comredning och lättare produktionstekniskt arbete.
petitive. Several countries already have more than
Arbetsuppgiferna består i att: - upprätta operaone dedicated wireless data operator and the comtionskort- och instruktinskort för tillverkningen petition will intensify as GSM data roll out continuvara med på granskningar av konstruktioner - arbees. By the end of the decade a significant portion of
ta med flöden, TK-kalkyler, materialhantering, tidsthe total number of mobile subscribers around the
uppföljning av monteringstider m m
world will use and work with wireless datacom apDu är högskole- eller civilingenjör med maskinplications integrated with their normal voice sertekniskt bakgrund eller gymnasieingenjör med 3-4
vices. Corporate customers need wireless access to års erfarenhet från beredning av elektronikprodukoffice LANs and direct access to public on-line infor- tion, helst inom koncernen. Har du dessutom konmation services such as the World Wide Web on the struktionsvana är det meriterande. Du bör vara iniInternet Special dedicated infonnation and messatiativrik, stresstålig och utåtriktad samt ha goda
ging services will be designed by operators in
kunskaper i svenska och engelska.
co-operation with content providers, addressing
the mobile professional user segment
Kontakta: Johan Brunnberg, tel 08-757 01 51.
Ansökan skickas till: KI/EMW/AK/Z Irene Adenborg
• On the Datacom Applications unit in Kista we
need Product Managers that will work together
w i t h internal units, external partners and customers
to develop products and solutions for wireless data
communication.
You should have an academic degree and a thorough knowledge of data communication. You
need to be business oriented and have an entrepreneurial spirit. We believe that you have been working w i t h product management. As you will spend a
lot of time w i t h partners and customers, it is important that you have excellent English skills.
Contact: Ragnar Larsson, phone 08-4047869,
Memoid: ERAERARLAN or Olle Källström, phone
08-7641443, Memoid: ERA.ERAOLKA. Application:
KI/ERA/LHS, Mia Hjertén, 164 80 Stockholm, phone
08-4047364, Memoid: ERA.ERAMIHJ.
Ericsson Radio Systems AB, Kista.

PRODUCT MANAGERS
At Ericsson radio Systems in Kista, Sweden, the product unit Digital
Switching Systems and
Applications, (DSA), provides switching, service control and application products to GSM/DCS/PCS operators around the world. Our products are making it
convenient and efficient for people to communicate - any time, anywhere, by means of innovative,
easy- to-use services/applications. For Service
Application Products based on Intelligent Network
and Service Nod technology we are now looking for

PRODUCT MANAGERS
• Your main tasks will be t o : - Define product requirements, based on understanding of end-users
co-operation and mobile operators needs as well as
technical possibilities. - Create and establish product strategies and plans based on business analysis.
- Order and follow-up development of new products. You hold a university degree in a technical
discipline, preferably w i t h a background in
Intelligent Network Services. You need t o demonstrate an ability t o achieve results be business-minded, creative, and show determination and drive.

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

TESTINGENJÖR
• Du kommer att arbeta med utveckling av testprogram och testfixturer/utrustning för ankomstkontroll, felanalyser, karaktisering och kvalificering
av komponenter.
Lämplig bakgrund år mellaningenjör eller civilingenjör inom elektroniområdet. Meriterande är arbetserfarenhet av programutveckling, elektronikkonstruktion, mät- och provningsteknik. Kunskaper
och erfarenhet av PASCAL, C och andra programmeringsspråk är meriterande. Vi förutsätter att du
år självgående och positiv och tycker o m att ha ordning omkring dig.
Kontakta: Paul Mäenpää, tel 08-757 29 93.
Ansökan skickas till: KI/EMW/AK/Z Irene Adenborg
Ericsson Telecom AB, BU Switching & Network
Systems, Global Product Line Management,
Switching.

BUSINESS MINDED LEADER
• To manage a BX product area into new eras. To
manage a global team of professional product managers.
YOU
ARE: A n
entrepreneur.
Visionary.
Innovative. A "doer". Experienced.
YOU KNOW: How telecom operators think and
act. Marketing concepts. How t o manage people.
Challenging?
Contact: Ulf Avrin, phone 08-719 3324, memo ID
ETXT.ETXULAV; Kerstin Halén, t f n 08-719 2054,
memolD ETXT.ETXKER.
Ericsson Components AB, Kista
Mikroelektronikdivision, Hybridtillverkning

KVALITETSINGENJÖR
• Inom divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför vi hybridkretsar och motståndsnät för tele-

iviöft

kommunikationsområdet. Vår verksamhet expanderar kraftigt med ökande försäljningsvolym, nyutvecklade produkter och nya marknadsinbrytningar.
Vi söker Dig som vill arbeta som kvalitetsingenjör
i vår ankomstkontroll. Dina arbetsuppgifter blir att
följa upp material/kompo nentkvalrtet samt bereda
ankomstkontroll och anpassa kontrollomfattning.
Du kommer att ha kontakt med leverantörer och arbeta tillsammans med inköpsavdelningen och våra
materialansvariga med styrning av materialkvaliteten och hantering av reklamationer.
Vi söker Dig som är resultatinriktad, initiativrik,
noggrann och har lätt att samarbeta med andra
människor. Vi ställer höga krav på kvalitetstänkande
hos Dig som ska arbeta med oss. Du har teknisk/naturvetenskaplig gymnasieutbildning, gärna med påbyggnad från teknisk högskola. Du bör ha kunskaper om elektronik/kompo- nenter samt goda kunskaper i engelska och PC-vana. Det är en merit om
Du har erfarenhet av kvalitetsarbete.

tet ingår vidare att delta i Ericsson nätverk i dessa
frågor samt att driva RMOG och DSA nätverk. Du
bör vara civilingenjör eller gymnasieingenjör med
mångårig industriell erfarenhet ha kunskaper om
kvalitetssystem, produktsäkerhet och produktgodkännande.

Kontakta: Mats Laurell, chef för sektionen, t f n
08-757 4875 eller Charlotte Bräsch, personal, t f n
08-757 4687. Ansökan till: märkt "KvalitetsingenjörNL/KQ" med meritförteckning till Ericsson Components AB, P/PLT Monika Hemlin, 164 81 Kista,
Stockholm.

• BR/TR år en nystartad enhet med ansvar för utveckling av generisk Wideband Base Station Systems
arkitektur och produkter.
Vi söker en erfaren systemobjektledare. Dina arbetsuppgifter blir att planera och leda arbetet inom
objektet WCS radio/RBS Struktur.
Du skall vara civilingenjör eller högskoleingenjör
med ett par års erfarenhet av utvecklingsarbete inom data och/eller telekommunikation. Du bör ha innehaft liknande position tidigare.

Ericsson Telecom AB, Stockholm.

PRODUKTLEDARE
- MANAGEMENT SYSTEMS
• Management System spelar en viktig roll i våra
näterbjudande. Produktledarens roll innebär att:
- driva produktdefinitionsarbete - ansvara för
produktplaner och produktprogram - ansvara för
produktens lönsamhet under dess livscykel - beordra studier och produktutveckling - stödja offertarbete
Vi behöver förstärka produktledningen inom områdena Service Assurance och Business Support
Systems.
För att passa för jobbet bör Du:
- vara utåtriktad och flexibel - vara resultatorienterad och strukturerad - vara bra på muntlig och
skriftlig engelska - ha jobbat med produktledning
eller marknadsföring - ha tekniska baskunskaper inom telecom-området
Har Du dessutom erfarenhet från drift av telenät
är det ett plus.
Arbetet innebär mycket kontakter både inom
Ericsson, våra externa samarbetspartner och våra
kunder som består av teleoperatörerna runt om i
världen. Räkna med en del resande både inom och
utom landet. Arbetet är baserat i Stockholm.
Kontakta: Lars Y Svensson, t f n 08-719 6001, etxlsn
kkpc.ericsson.se eller Annette Averstad, t f n 08-719
8332.
Ericsson Telecom AB, Market Asia & Pacific
Telefonplan.

PRODUCT MARKETING
MANAGER
South and South East Asia
• The region is characterized by a strong general
growth and a deregulating telecom industry. The
business unit Network and Switching Systems is now
strengthening its organization in order t o become a
major supplier to Asian telecom operators.
We are looking for an energetic person who combines a thorough product competence with strong
management capabilities. You must be able t o build
a forceful Product Marketing Unit, implement an
offensive, proactive marketing methodology and t o
secure strong ties with the various GPLMs.
Fluency in English and good presentation skills
are needed.
Contact Magnus Kärnsund, phone +46 8 6811228,
memo ETX.ETXMGKA; Ann Jingklev, Human
Resources, phone +46 8 7193404, memo ETX.ETXANN
Ericsson Radio Systems AB, Kista.

PRODUKTGODKÄNNANDE- OCH
PRODUKSAKERHETSANSVARIG
Inom Ericsson Radio Systems AB pågér en intensiv
verksamhet för att vidareutveckla vArt GSM system.
För att kunna lansera nya produkter och konstruktioner behöver vi expandera vår verksamhet inom
Produktgodkännande och Produktsäkerhet
• Vi söker en person som kan arbeta självständigt
med Produkt- godkännande och Produktsäkerhetsfrågor.
Du kommer att arbeta med att bygga upp och vidareutveckla verksamheten i dessa frågor dels allmänt som supportenhet för hela affärsenheten för
GSM, NMT och TACS (RMOG), samt mera specifikt
arbeta med Produktenheten Digital Switching and
Applications I arbetet ingår att identifiera och sammanställa nationella och internationella krav, att vidareutveckla och förnya processer för kravdefinition, riskanalys och implentering av kraven. I arbe-
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KONTAKTEN NR 7 1 9 %

Kontakta: Per Björndahl, tel 08-7572602, memoid
ERA.ERAPBJL; Kjell-Gunnar Königsson, tel 08-40
47946, memoid ERA.ERAKONI. Ansökan till: Ericsson
Radio Systems AB, Attn. KI/ERA/LK/HS Mia Hjertén,
164 80 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Kista

WCS BASSTATION,
OBJEKTLEDARE SYSTEM

Kontakta: Ingemar Sohlman, Tel 757 22 10, memoid:ERA.ERAISO Ansökan skickas till : Karin
Enberg BR/TR/HC

WCS BASSTATION,
OBJEKTLEDARE VERIFIERING
• Vi söker en erfaren verif ieringsobjektledare. Dina
arbetsuppgifter blir att planera och leda arbetet inom objektet WCS radio/RBS Verifiering. Då arbetet
ej ännu är påbörjat blir dina första arbetsuppgifter
att lägga upp verif ieringsstrategier för WCS basstation.
Du skall vara civilingenjör eller högskoleingenjör
med ett par års erfarenhet av utvecklingsarbete inom data och/eller telekommunikation. Du bör ha innehaft liknande position tidigare.
Kontakta: Ingemar Sohlman, Tel 757 22 10, memoid:ERA.ERAISO Ansökan skickas till : Karin
Enberg BR/TR/HC
Ericsson Microwave Systems AB,
Försvarskommunikation, Kista.

PROJEKTLEDARE TAKTISK
RADIOLÄNK
• Som projektledare har du helhetsansvar d v s att
utifrån kundspecifikation genomföra kundanpassning genom teknikutveckling t i l 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 sått och
ha god förmåga att leda och motivera medarbetarna. Arbetet innebär en hel del kundkontakter varför du måste kunna uttrycka dig väl på engelska,
bäd i tal och skrift.

Ericsson Radio Systems AB, Market Operations,
China, Hong Kong, Macau, Kista.

HEMMAPROJEKTLEDARE
• Vi söker kundansvarig hemmaprojektledare som
på hemmaplan skall stödja våra kontor ute med allt
från offert till leverans och acceptans.
Lönsamhetsuppföljning, prognoser och produktionssäkring är en del ingredienser i befattningen.
Logistikflödet sköter vår logistiksektion, men du
som projektledare har det övergripande ansvaret.
Vi behöver förstärka teknikkompetensen inom
vår avdelning så du bör ha en bakgrund inom t ex
produktledning, tekniskt säljstöd, nätplanering, installation eller liknande. I ditt arbete hos oss kommer du, förutom dina egna projekt även att hjälpa
dina kollegor med expertis inom ditt teknikområde.
Självklart behärskar du engelska. Kunskaper i kinesiska eller erfarenhet från att leva i Kina är en extra merit Vi har övervägande män bland projektledarna så kvinnliga sökande är extra välkomna.
Ring oss! Ditt livs äventyr kan börja i morgon.
Kontakta: KI/ERA/LD/Y Jan Fogeby, tfn 08-404
5443; KI/ERA/LDH Hans Falk, Personal, t f n 08-757
1402. Ansökan till: KI/ERA/LDH Britt Gustafsson, memoid ERA.ERABGUS.
Ericsson Radio Systems AB, Kista.

PROJEKTLEDARE HARDWARE
• Till enheten för produktkoordinering AR/RT sokes en projektledare för hårdvaruprojekt Du skall
driva tranceiverprojekt som projekt/ delprojektledare. Arbetet bedrivs i nära samarbete med produktion, system och operations. Vi vill att du har erfarenhet av modern elektronikutveckling gärna med
goda kunskaper inom radioutveckling och/eller produktion.
Kontakta: Conny Kårebring, 08-7570780. Ansökan
till: KI/ERA/AH Jan-Olof Segerfeldt L M Ericsson
Data AB, VB/EDT/S/U, Västberga.

PROJECT MANAGERS,
CUSTOMER PROJECTS
• The Sub Business Unit Mobile Data Systems within the Mobile data division provides mobile data
systems (Mobitex) and systems for two-way paging
(N-PCS).
Within this unit w e are currently expecting several new orders around the world which means that
we at present are looking for t w o new project managers within the customer projects department.
The job will require skills within - project planning
and coordination - negotiations - problem solving
Earlier experience from project management sales
or people management is a plus as well as fluency in
English and other languages. In order t o achieve the
best possible quality within our projects we are working according t o the core team concept i.e. cross
organization team building. And since we are quite
a small organization you will find that there is plenty of room for initiatives and good opportunities for
personal development.
Contact Eva Elmstedt phone +46 8 764 1309, memoid ECS.ECSEVAE; Kristina Johnsson, Human
Resources, phone +46 8 757 1449, memoid ECS.ECSKRIJ. Application: Ericsson Radio Messaging AB,
KI/ECS/Y/HS Doris Hagala. 16480 STOCKHOLM.

Ericsson Radio Messaging AB, Kista.

PROJEKTLEDARE
- GSM/DECT DESIGN

• The job will require skills within project planning
and coordination, negotiations and problem solving. Earlier experience from project management
sales or people management is a plus as well as fluency in English and other languages.
In order to achieve the best possible quality within our projects we are working according t o the core team concept i.e. cross organization team building. And since w e are quite a small organization
you will find that there is plenty of room for initiatives and good opportunities for personal development
Contact Eva Elmstedt phone +46 8 764 1309, memoid ECS.ECSEVAE; Kristina Johnsson, Human
Resources, phone +46 8 757 1449, memoid ECS.ECSKRU. Application: Ericsson Radio Messaging AB,
KI/ECS/Y/HS Doris Hagala, 164 80 STOCKHOLM.

The Product unit Digital Switching Systems and
Applications, (DSA), provides competetive switching, service control and applications products to
GSM/DCSIPCS operators through Ericsson I RMOG
marketing and sales channnels. DSA is fastly expanding to meet the global market At our unit LK in
Kista/Sweden we are now looking for

PROJECT ADMINISTRATOR FOR
TOTAL DEVELOPMENT PROJECT
• Our main product releases are aiming both at our
US and our European customers. The development
is carried out in a very international environment
e.g. in the following locations:Kista, Karlstad,
Karlskrona, Aachen, Athens, Madrid, Riejen and
Dallas. The development is managed by total development projects. We are now looking for a project
administrator for one of our total development projects.
Your role will be t o be the focal point for all kind
of project information coming into the project as
well as going out from the project and t o handle
preparation of project meetings, follow up of progress and cost and to ensure that required project
documentation is available. You must have the ability to handle many things at the same time, focus
on results and have good communication skills.
Experience as a project manager or project administrator and good knowledge in English are required.
Contact Per Leking, phone +46 8 757 2219, memoid ERAPLG, FAX +46 8 404 5769; Kjell-Gunnar
Königsson, Human resources, phone +46 8 404 7946
Memoid ERAKONI, FAX +46 8 404 7840. Application:
KI/ERA/LK/HS Mia Hjerten, memoid : ERAMIHJ FAX:
+468404 7840
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg.

Ericsson Radio Systems AB, Basestationsystem, Österögatan. Kista.

The Sub Business Unit Mobile Data Systems within
the Mobile data division provides mobile data systems (Mobitex) and systems for two-way paging
(N-PCS). Within this unit we are currently expecting
several new orders around the world which means
that we at present are looking for two new project
managers within the customer projects department

Ericsson Radio Systems AB, Kista.

Ericsson Radio Messaging Systems, Kista

Kontakta: Rolf Ah!in, tel 08-757 09 92. Ansökan till:
KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström

PROJECT MANAGERS,
CUSTOMER PROJECTS

Kontakta: Michael Bjärhov, tel 08-40 44 203.
ERA.ERAMBJA; Ann-Charlotte Sturesdotter, personal, tel 08-40 44 191, ERA.ERAASTU

Marknaden efterfrågar systemlösningar där radionät realiserade i enlighet med DECT, Digital
Enhanced Cordless Telecommunication, integreras
med GSM-nät i enlighet med nya standards inom
£75/. Denna integration möjliggör en ny typ av applikationer på världsmarknaden där DECTs höga radiokapacitet kombineras med GSMs tjänsteutbud.
Arbetet bedrivs i en internationell miljö, i samarbete med andra organisationer både inom och utom Ericsson, där vår enhet har ansvaret för att ta
fram nya produkter inom GSMIDECT-området Vi
kommer därför att bygga upp ett kunskapscenter
med globalt systemansvar för de färdiga produkterna.
• Tjänsten innefattar att du blir ansvarig för att driva ett utvecklingsprojekt med c a 20 personer.
Utvecklingsarbetet sker i UNIX-miljö med moderna
verktyg i programmeringsspråken C och Erlang.
Du är civil- eller högskoleingenjör och Du tycker
om att arbeta i en kreativ miljö. Du har några års erfarenhet av projektlednings- arbete inom programvaruutveckling. Du har förmågan att driva på och
entusiasmera ditt projektteam för att uppnå välspecif icerade mål enligt plan.
Missa INTE detta tillfälle att vara med från början
inom ett nytt spännande teknikområde.

CHEF FÖR KALKYLENHETEN
• Kalkylenheten ZPK inom Network Engineering
Division, bistår divisionens marknadsenheter med
upprättande av kostnadskalkyler i offereringsfasen,
för genomförande av internationella telekomprojekt.
Chefen för ZPK ingår i ledningen för enheten ZP,
Project Supply & Support Befattningen innebär:
- att delta i, samordna och uniformera kalkylarbetet samt upprätta kalkyler i överensstämmelse
med anbudsspecifikationer.
- att relevanta tidplaner, leveransplaner och resursplaner upprättas och sammanställs med kalkylen.
- att delta i och vara marknadsenheterna behjälplig under anbudsgenomgångar, kontraktsförhandlingar, projektstart och vid eventuella förändringar/avvikelser som berör kalkylen under projektens
genomförande.
- att vara kravställare för vidareutveckling av befintliga kalkyleringssystem, tillika t i d - och resursplaneringssystem.
- att analysera, utvärdera och dokumentera verkliga kostnader i genomförda projekt mot kalkyl.
Enheten har idag hög kompetens inom flera områden. Uppgiften som chef år att leda och utveckla
denna verksamhet samt bidra till att projekten genomförs i enlighet med de fastlagda kalkyl och budgetramar som leder till att befästa vår konkurrenskraft.
För tjänsten krävs:
bred
erfarenhet
från
liknande
anläggning-Zbyggverksamhet på internationell nvå.
- bred efarenhet från olika funktioner i projektorganisation.
- erfarenhet av internationella telekomprojekt.
- god engelska i tal och skrift
Vi ser gärna att Du har en tidigare chefserfarenhet och/eller en mycket god förmåga att leda, entusiasmera och motivera din omgivning.
Kontakta: Bertil Strid 08-764 06 69 alt. 070-551 15
80, EBCBESD eller Jan Hamrén 08-764 31 23 alt.
070-575 04 63, EBCJHAM. Ansökan till: Richard
Tersander, Human Resources, Ericsson Business
Networks, 172 87 Sundbyberg
LM Ericsson Data AB, Älvsjö

PROJEKTLEDARE
• Till en nystartad grupp inom Service Unit behöver
vi nu en välutbildad medarbetare som vill vara med
om att bygga upp en ny spännande verksamhet.
Inom Ericsson Data arbetar vi intensivt med att
analysera vad våra kunder tycker om våra tjänster
och hur väl vi uppfyller kundernas förväntningar. Du
ska som projektledare styra och samordna de olika
aktiviteter som genomförs på företagsnivå inom
området kundundersökningar.
Arbetet kommer att innebära täta kontakter
med beslutsfattare såväl internt inom Ericsson Data
som externt Det år därför viktigt att du är utåtriktad och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
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För tjänsten ser vi gärna att du är högskoleutbildad ekonom eller civilingenjör med några års erfarenhet och att du är sugen på att arbeta i en grupp
som är under tillväxt och utveckling.
Kontakta: Per Larsson, 08-726 35 79, memoid
EDT.EDTPLAR. Ansökan till MÄRKT MED SÖKT
TJÄNST OCH ENHET: Lise-Lotte Rosén, ÅIVEDT/OH,
Personal.

åarna
Ericsson Radio Systems AB, Kista

WCS BASSTATION,
SIMULERING
BR/TR är en nystartad enhet med ansvar för utveckling av generisk Wideband Base Station Systems arkitektur och produkter.
• Vi söker en person som skall medverka vid simulering av olika nät problem som uppstår vid bredbandsradio kommunikation. Vidare skall du medverka vid samsimulering mellan olika implementerings discipliner inom basstationen.
För nåt simulering använder vi oss av C/C++. För
samsimulering kan simulering i SDL/SDT, VHDL och
C/C++ komma i fråga. All simulering sker under
SUN/UNIX.
Du bör vara civilingenjör eller högskoleingenjör
med ett par års erfarenhet av utvecklingsarbete inom data och/eller telekommunikation. (Även nyutexaminerade kan komma i fråga.)
Kontakta : Ingemar Sohlman, Tel 757 22 10, memoid.ERA.ERAISO Ansökan skickas till : Karin
Enberg BR/TR/HC
Business Unit Switching and Network Services,
AXE Provisioning, Local Design Center, Stockholm.

TEKNIKER
• Local Support Organisation personal söks till
Local Design Centre ETX/XT på TN i Stockholm.
ETX/XT jobbar med ISDN-E och CTM mobil telefoni
och ingår i AXE Provisioning i Business Unit
Switching and Network Systems. LSO:n arbetar med
att stödja verksamheten med avseende på Methods,
Tools and Training (MT&T) för alla våra projekt.

Du deltar för att ETX/XT ska ligga i frontlinjen
vad gäller att introducera nya metoder och hjälpmedel samt ser till att befint- liga metoder och
hjälpmedel utnyttjas optimalt. Detta år 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 nåt av kontakter i
många varierande områden inom AXE 10 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.
Come and join "The Winning Team!"
Kontakta: Terry Siederer, LSO Ansvarig, tfn 08-719
5246, memolD ETXT.ETXSIED; Pär Zetterman, Data
Support Chef, tfn 08-719 7785, memolD ETXT.ETXZETT; Susanne Nordström, Personal, t f n 08-719
0659, memolD ETXT.ETXSUNO.
Ericsson Telecom AB, Basic Technology, Kungens
Kurva.

MILJÖTEKNIK OCH
KONSTRUKTIONSSTÖD
• Vi söker en medarbetare till enheten för
Mekanisk Miljötålighets- provning.
Vi år idag två personer som ansvarar för mekanisk miljötålighets- provning. Vi ger stöd till våra
konstruktörer och behandlar krav- specifikationsfrågor inom området. Provningsplatsen, som är den
enda i sitt slag inom Ericsson koncernen, är belägen
i Kungens Kurva.
Vi utför allt från enkla fallprov till simulerade
jordbävnings- provningar på olika telekommunikationsprodukter. I mån av tid servar vi även kunder
utanför Ericsson koncernen.
Vi behöver ytterligare en medarbetare som tillsammans med oss kan bidra till att säkerställa våra
produkters mekaniska miljötålighet vid lagring,
transport och drift, dels genom stöd till våra konstruktörer samt att genom provning verifiera att
produkten uppfyller ställda krav.
Du bör ha utbildning eller erfarenhet av dynamisk hållfasthet och vibrationsprovning. Det är en
merit om du har kunskap om modalana- lysberäkningar, strukturdynamik och finita elementberäkningar. Du bör även ha lätt för att uttrycka dig i tal
och skrift både på svenska och engelska.

Kontakta: Per Dahlberg, t f n 08-719 6802, memolD
ETXT.ETXPDG; Monica Kångström, t f n 08-719 6687,
memolD ETXS.ETXMOKM.
Ericsson Telecom AB-Business Unit Switching and
Network Systems, AXE Provisioning, Local Design
Centre Nynäshamn.

RESA VÄRLDEN RUNT
• Vi söker en person som kan och vill resa världen
runt.
Vi är en sektion på 15 personer som arbetar med
att prova nyutvecklad och uppdaterad programvara
tillAXE-10.
Arbetet handlar om att installera, prova och lära
upp kunden på den levererade programvaran.
Dessa resor blir ca 1-2 veckor långa. Den tiden Du inte är på "resande f o t " kommer Du att funktionsoch systemprova nästa generation av programvaran.
För att Du ska kunna få detta jobb måste Du uppfylla ett antal krav som vi har:
- Flerårig AXE-10 erfarenhet. - Bra vana med att
handha driftsatta AXE stationer. - Van att ha kundkontakter. - Klara av att felsöka i programvara. Klara av funktionsändring samt veta vad man gör
vid ett drift- stopp.
Om Du tror att Du kan klara detta arbete, sä
skicka in en ansökan nu.
Kontakta: Göran Widolf, tel 08-520 62862, memoid
ETXGWID eller Ing-Marie Håkansson, personal,
08-520 62411, memoid ERAIMLA. Ansökan, märkt
XN/T, skickas senast 96-05-31 till: Ericsson Telecom
AB, Personalavdelningen, 149 80NYNASHAMN.
Ericsson Telecom AB, Switching and Network
Systems, AXE Provisioning, Local Design Center,
ISDN/CTM Services, Tellusborgsvägen.

TEST, SYSTEM TEST, TEST MANAGEMENT, AND TEST CONFIGURATION MANAGEMENT FOR CORDLESS TERMINAL MOBILITY (CTM)
• 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 persons interested in
working with test system test, test management,
and test configuration management t o work in this
new challenging area.
You will have the opportunity t o start working in
the early phases of the introduction of cordless terminal mobility in AXE. This development is done in
close cooperation with our partners in the
Netherlands, Norway, France, and Italy.
We believe that you have good AXE knowledge,
a few years experience in test or design. Knowledge
in the Radio and Mobility area is considered as merits.
Our goal is to build a creative an flexible unit
w i t h developing tasks leading t o products meeting
our customers expectations.
Contact: Ulf Lindstaf, TC/ETL/XL/Z, Phone ECN 832
4557 or +44 1444 234557, Memo ETLETLUUF;
Susanne Norström, H Resources, TN/ETX/X/DH,
Phone ECN 850 906 59 or +46 8 71 906 59, Memo
ETXT.ETXSUNO.

Är du intresserad av Ericssons framtid?
Undrar du vad vi gör på BNS?
Då ska du ta chansen att träffa oss!

Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Networks System, AXE Provisioning.

SIGNAL C O O R D I N A T O R

Du hittar oss vid matsalen kl 1 1 - 1 3 på

KK
6-8
ÄL
9-10
HF 1 3 - 1 5
TN 2 0 - 2 1

maj
maj
maj
maj

...Och du träffar oss på Jobb Center, på HF, hela
eftermiddagen den 2 2 maj, kl 1 3 - 1 8 .
Vi har en lunchföreläsning kl 13 med det
senaste från Medialab.

The system management function within LDC
Systems Design and Integration manages and controls the technical development of Global
Application Systems ( GAS) for transit and local applications.
• We are looking for a person that would like t o
join us in the area of signal co-ordination on system
interfaces in our development projects. As coordinator you will work close t o project management
and have the responsibility of co-ordination system
interfaces. You will have a large contact network
throughout the organisation. We believe you are a
system engineer, or equivalent.
Contact: Per Öberg, Phone 08-719 5412, Memo
ETXT.ETXPOEB;
John
Ludvigssen,
Phone
08-7192337, Memo ETXT.ETXJML Contact person
Human resources: Susanne Borg, Phone 08-7196575,
Memo ETXT.ETXSUBO.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

BUSINESS UNIT BROADBAND
NETWORK SYSTEMS
ERICSSON

SYSTEMINGENJÖR - SYSTEMKONSTRUKTION RADIOBASSTATIONER

$

AR/SK år en enhet med ansvar för systemkonstruktion av radiobasstationer för den amerikanska mobiltelefonstandarden D-AMPS. Vår just lanserade
produkt RBS 884 finns både för 800 MHz och 1900
MHz. Vår utmaning år att med den ta vid dår RBS
882 lämnar av. Med RBS 882 har vi varit extremt
framgångsrika och har betydande världsmarknadsandelar.

KONTAKTEN NR 7 1996

• Vi arbetar med tekniska studier och utredningar
för att känna på framtida möjligheter. I stor utsträckning arbetar vi i projekt. Här deltar vi i alla faser, förstudier, realiseringsstudie, konstruktion och
verifiering. I en strävan att kunna erbjuda marknaden rätt produkt ser vi till att vi får återkoppling
från marknaden.
Vi tror att du är civilingenjör med några års erfarenhet helst också radioerfarenhet. Framförallt
tycker du arbetet låter intressant och är beredd att
anamma vår utmaning, nämligen att vara en ledande leverantör av radiobasstationer.
Kontakta: Mats Ek, tel: 08-404 44 62. Ansökan
skickas till: KI/ERA/AH Jan-Olof Segerfeldt Ericsson
Radio Systems AB 164 80STOCKHOLM
BX Production Operations Quality Assurance

KVALITETSTEKNIKER/
INGENJÖR
Enheten har det övergripande ansvaret för hårdvarukvalitet inom BX Produktion. Vi bedriver quality-,
process- samt systemaudits.
• Som kvalitetstekniker hos oss kommer Du bl a att
underhålla och upprätthålla BX's kvalitetsgranskningssystem. Detta innebär att bevaka att BX's produktionsenheter rapporterar in resultat om hårdvarukvaliteten. Du sammanställer vidare dessa uppgifter till olika rapporter för att stödja såväl produktionsenheterna som den egna organisationen med
nyckeltal för kvalitetsnivån. En annan arbetsuppgift
är att svara för underhåll och uppdatering av de
ADB-system som används och bistå med utbildning i
dessa system. Vidare deltar Du i olika kvalitetsprojekt som drivs inom ETX/P.
Lämplig kompetens och erfarenhet är gymnasieingenjör med kännedom om BX s kvalitetsgranskningssystem. Du har mycket god PC-vana. Du har
dagliga kontakter med BX olika produktionsenheter, varför det år viktigt att Du har lätt att kommunicera på såväl svenska som engelska i tal och skrift.
Arbetet ställer också krav på Din förmåga att hålla
många bollar i luften samtidigt och att ha gott ordningssinne.
Kontakta: Mats Karlsson, telefon 08/719 30 06, memoid:ETX.ETXMRK Lena Almgren, personal, telefon
08/71936 53, memoid: ETXS.ETXLHQ
Ericsson Radio Systems AB, Kista.

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

SYSTEMINGENJÖR - PRODUKTHANTERING RADIOBASSTATIONER
AR/SK är en enhet med ansvar för systemkonstruktion av radiobasstationer för den amerikanska mobiltelefonstandarden D-AMPS. Vår just lanserade
produkt RBS 884 finns både för 800 MHz och 1900
MHz. Vår utmaning är att med den ta vid där RBS
882 lämnar av. Med RBS 882 har vi varit extremt
framgångsrika och har betydande världsmarknadsandelar.
• Vi deltar i utvecklingsprojekt och förvaltningsprojekt. I uvecklingsprojekten är vi tidigt med och
bestämmer produktstrukturen och tar fram beställningsinformation. Här galler det att göra avvägningar mellan konstruktionsaspekter, logistikproduktionsaspekter och marknadsaspekter. I förvaltningsprojekten är vi med i förädling av produkten.
En annan utmaning vi arbetar med nu och framöver
år att få produktstrukturer som är anpassade till
kundorderstyrd produktion.
Vi tror att du år civilingenjör/mellaningenjör med
denna inriktning. Formell kompetens kan givetvis
uppvägas av erfarenhet från denna t y p av arbete
Framförallt tycker du arbetet låter intressant och är
beredd att anamma vår utmaning, nämligen att vara en ledande leverantör av radiobasstationer.

Kontakta: Mats Ek, tel: 08-404 44 62. Ansökan
skickas till: Ki/ERA/AH Jan-Olof Segerfeldt Ericsson
Radio Systems AB 164 80STOCKHOLM

att på ett pedagogiskt sätt samordna en konstruktion. Du är också bekant med språket C i realtidsmilj ö och trivs med att arbeta i grupp. Kännedom om
både hårdvara och mjukvara är meriterande.

Ericsson Radio Systems AB, Kista
TEKNISK KOMPETENSUTVECKLING år en enhet inom Core Unit Radio Systems and Technology. Vår
uppgift är att stödja teknisk kompetensutveckling
inom affärsområde Radiokommunikation. Det innebär att vi gör analyser, tar fram åtgärdsprogram och
utvecklar kurser. Idag arbetar vi huvud- sakligen inom områdena radioteknologi och system resp maskin- och programvarukonstruktion och behöver nu
utöka verksamheten för att kunna täcka hela affärsområdets teknikområde och organisation. Vi satsar
mycket offensivt på ny teknik och pedagogik, vilket
innebår att vi driver utvecklingen mot undervisning
med interaktiv murti- media, även med Internetteknologi.
För att klara denna satsning behöver vi nya medarbetare.

KOMPETENSUTVECKLARE/
UTBILDNINGSKONSULT
• som dels skall stödja linjechefer med analyser och
kompetens- planering men framförallt genom åtgärdsprogram. Dessa kommer huvudsakligen att
bestå i utveckling av kurser baserade på den nya
tekniken och pedagogiken. Här behövs två personer, med ansvar inom datanät/ datakommunikation
resp elektroniksystemproduktion.
Du är civ.ing eller har motsvarande bakgrund och
har arbetat inom endera av ovanstående områden
och är nu intresserad av att bredda dig. Det är även
önskvärt att du har någon pedagogisk erfarenhet.
Du tycker om att arbeta med människor, är välstrukturerad och har lätt att uttrycka dig i tal och skrift,
både på svenska och engelska.

SYSTEMANSVARIG
• som skall ansvara för uppbyggnad och drift av
det system som krävs för att undervisa med den nya
tekniken.
Du har erfarenhet av datornät datakommunikation och databaser samt djupare kunskaper inom åtminstone något av områdena. Till din hjälp har du
mycket kunnig personal i en angränsande e n h e t
Denna tjänst ställer stora krav på samarbetsförmåga och drivkraft Lämplig bakgrund i övrigt är civing eller motsvarande.Det är även meriterande om
du har ett kontaktnät inom högskolevärlden.
Kontakta: Bengt Källbåck, tel 08-4045698, memoid
ERA.ERABEKK, Zorica Bodiroza, tel 08-7570191,
memolD ERA.ERAZOB. Ansökan till: KI/ERA/T/HS,
Inger Sedvalison, memolD ERA.ERAISN

Kontakta: Navid Shahaby, tel 08-757 5803, memoid
ERANASA; Sabina Klint personal, tel 08-757 5652,
memolD ERASAKT. Ansökan till: Ericsson Radio
Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB. KI/ERA/LR/FE, Kista.

PROCESSORSTYSTEM HW/SW KONSTRUKTÖR - 29K
ERAILR är en utvecklingsenhet av radiobasstationer
för mobiltelefonisystemen GSM. DCS och PCS. Vår
enhet IMF ansvarar för plattform och programvara
och vi utvecklar både HWochSW.

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

MODELLERING OCH SIMULERING AV
HW-SYSTEM
• Konstruktörer med intresse för digital modellering och simulering sökes. För att åstadkomma simulering av hela system använder vi flera olika tekniker och typer av modeller såsom VHDL-modeller
(egna och inköpta) och riktiga komponenter
(HW-emulering). Vi söker Dig som vill bli vår huvudkompetens inom detta område med uppgift att leda f ramtagningen av systemmodeller och ge applikationsstöd åt våra konstruktörer.
Kontakta: Giovanni vlncenti, tel 08-404 7190,
memolD ERAGIOV; Sabina Klint personal, tel 08-757
5652, memolD ERASAKT. Ansökan till: Ericsson
Radio Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164 80
STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista.

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

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

SYSTEMERARE
• Du kommer att använda din idérikedom för att
systemera mjukvaran i våra GSM radiobasstationer
och se till att dina ideér förverkligas i projekt Du
kommer att använda mycket nya tekniker och metoder och finna arbetet uppfinningsrikt och spännande.
Arbetet förutsätter att du är civilingenjör och/eller har flera års erfarenhet av systemering av tekniska system i realtidsmiljö. Du tycker om att ge dig på
nya angreppssätt och tekniker och har intresse av

da teoretiska kunskaper inom området radio.
Erfarenheter av konstruktionsarbete är en merit. Du
har lätt för att ta egna initiativ vilket är viktigt då arbetsupp- gifterna kräver att du arbetar självständigt, tar tag i och driver frågor/problem som dyker
upp. Du har lätt för att samarbeta med andra människor. Dina förslag till lösningar på tekniska problem måste förankras både hos konstruktörer och
hos andra systemingen- jörer. Det är viktigt att du
kan entusiasmera andra till att konstruera på det
sätt som du och dina kollegor kommer fram till. Det
är också viktigt att du kan uttrycka dig på engelska i
tal och skrift.
Kontakta: Tomas Jonek, tfn 08-757 1850, memolD
ERATJEK; Sabina Klint personal, t f n 08-757 5652,
memolD ERASAKT. Ansökan till: Ericsson Radio
Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM.

för våra UNIX-system och PC-miljö med Novell server. Vår målmiljö är baserad på ett flertal olika
UNIX-miljöer såsom SUNOS, INTERACTIVE, TANDEM
och SCO.
Du kommer att arbeta med installation, konfiguering och underhåll av servrar och arbetsstationer
baserade på UNIX och Windows. Dessutom kommer
du att fungera som enhetens stöd för användarsupport
Vi tror att du år högskole- eller gymnasieingenjör, med erfarenhet från våra utvecklingsmiljöer.
Du år serviceinriktad och noggrann samt van att
jobba såväl självständigt som i grupp. Har du dessutom erfarenhet av programutveckling i objektorienterad miljö (C/C++) år detta en merit.
Kontakta: Ingvar Gustafsson, tfn 060 - 1 6 10 25 eller Patrik Persson, t f n 060 - 16 10 57. Ansökan:
Ericsson Radio Messaging AB, Susanna Wahllöf, Box
830, 161 24 Bromma.

Ericsson Radio Systems AB, Kista.
• Vi söker Dig med inriktning mot maskinnära programmering och konstruktion av mikroprocessorer.
Vi utvecklar datorsystem till våra radiobasstationer
och står just nu inför flera stora utmaningar bl a utveckling av en ny radiobasstation. Dina uppgifter
består av att utreda och klarlägga, att konstruera
och att dokumentera. Det är en fördel om Du har erfarenhet av processorn AMD 29K.

Ericsson Radio Systems, KI/ERA/LR/FP, Kista.
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VERIFIERARE TILL
RADIOKONSTRUKTION GSM
• Till utvecklingen av GSM basstationer, sändarkonstruktion söker vi verf ierare.
Enheten består av ca 13 personer och ansvarar för
utveckling av sändare inom frekvensområdet
9O0MHz-2GHz. I utvecklingsarbetet ingår konstruktionsverifiering vilket till stor del sker i automatisk
testutrustning. Utvecklingen av testutrustning, programvara samt utförande av tester sker alltid i nära
samarbete med konstruktörer.
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak: Uppbyggnad, förvaltning och dokumentation av automatisk test- utrustning. Programmering i HP-VEE
(test- & instrumentstyr- ningsprogramvara). Verifiering av sändare. A t t producera verifieringsspecifikationer och testrapporter, vilka till stor del kan genereras automatiskt.
Vi söker Dig som har högskoleexamen och/eller
erfarenhet inom verif iering/programmering. Du har
lätt för att samarbeta och ta egna initiativ samt behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta: Olle Lundgren, tel 08-757 2215, memolD
era.eraollu; Sabina Klint personal, tel 08-757 5652,
memolD era.erasakt. Ansökan till: Ericsson Radio
Systems AB, KI/ERA/LR/HS la Pettersson. 164 80
STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista.

SYSTEMINGENJÖR
GSM RADIOTEKNIK
• På enheten för radio och digital elektronik består
arbetsupp- gifterna huvudsakligen av:
- Specificering av prestanda på radionära delar,
vilket bl a innebår att bryta ner övergripande krav
till krav på enskilda radiodelar med avseende på t ex
mottagarkänslighet och filterkrav.
- Systemering av radionära GSM-funktionalitet i
programvara och digital/analog hårdvara.
- Framtagning av simuleringsmodeller för sändare, mottagare och filter.
- Simulering av radiodelar.
- Teknikframförhéllning för framtida produkter.
Du kommer att arbeta med ett eller flera av
ovanstående områden. Du är civilingenjör med go-

Ericsson Radio Systems AB, Kista.

CONFIGURATION MANAGER
Vår enhet. Radio, utvecklar radio- och digitalelektronik för GSM radiobasstationer och vi arbetar med
både sändare och mottagare. Till vårt projektkontor
som består av delprojektledare, objekt- ledare, configuration managers och projektadministratörer behöver vi nu ytterligare en duktig medarbetare.
• Vi söker Dig som vill arbeta med CM-frågor av varierande slag där de viktigaste delarna består av dokument- och produktstrukture- ringar i olika databaser samt koordinering av revisionshantering.
Som CM ansvarar Du för identifiering, strukturering och skapande av produkter i olika databaser.
Du kommer att samarbeta med olika projektmedlemmar samt en överliggande CM-organisation.
För denna tjänst vill vi att Du ska vara gymnasieVmellaningenjör eller motsvarande och behärska
engelska i tal och skrift. Har Du tidigare arbetat
med CM-dokumentation inom Ericsson är det meriterande. Vi söker Dig som med Ditt ordningssinne
arbetar noggrannt och strukturerat samt tycker om
att arbeta tillsammans med andra.
Kontakta: Ove Blomberg, t f n 08-757 0416, memolD
ERAOBL; Sabina Klint, personal, t f n 08-757 5652,
memolD ERASAKT. Ansökan till: Ericsson Radio
Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Nynäshamnsfabriken.

TECHNICIAN
The Product unit Digital Switching Systems and
Applications, (DSA), provides competetive switching, service control and applications products to
GSM/DCS/PCS operators through Ericsson/ RMOG
marketing and sales channnels.
DSA is fastly expanding to meet the global market At our unit LK in Kista/Sweden we are now looking for

Partnering and Sourcing
• DSA has a unit that is responsible for our business
relations with external suppliers, evaluating external companies and products, and establishing different business partnerships. The person we are looking for will together with product managers
co-operate with leading suppliers of telecom applications and systems.
To fit in this role you hold a university degree in a
technical discipline and have a broad technical experience. You also have education and experience in
economics, marketing and business law. Very good
knowledge in English is required and if you also have international experience we are looking forward
t o receiving your application.
Contact: Bengt Linnér, phone +46 8 404 57 4 1 , or
Kjell-Gunnar Königsson, Human Resources, phone
+46 8 404 79 46. Application: Ericsson Radio Systems
AB, KVERA/LK/HS Mia Hjerten. 164 80 KISTA

CIVILINGENJÖRER

Ericsson Mobile Communications AB, Kista.
Ericsson Radio Systems AB har en välkänd och bred
kompetens inom Mobil telekommunikation. Vi år
SYSTEMUTVECKLARE
verksamma inom hela mobiltele- kommunikationsområdet Inom fabriken ansvarar vi för industrialiEricsson Mobile Communications AB utvecklar, sälsering och tillverkning/leverans av radiobasstatiojer och marknadsför mobiltelefoner över hela värlner och antenn- nära produkter. Vi expanderar i
den. VII vår enhet för System Specification & Quality
snabb takt och behöver förstärka vår provnings- beAssurance i Kista söker vi en systemutvecklare.
redningsgrupp inom teknikenheten. Idag arbetar ca
Just nu pågår en spännande utveckling inom om70 personer inom fabrikens teknikenhet varav
rådet mobil data. Våra datakommunikationsproprovningsberedningen bidrar med 13 provningsbedukter innehåller massor med teknik som ASICs, diredare.
gital/analog logik, realtidsmjukvara, radio och mekanik. Att utveckla terminaler innebär att pussla
• Vi söker Dig som kan arbeta självständigt mot
ihop många delar, vilket medför täta kontakter med
uppsatta mål och tar egna initiativ. Eftersom mycket
samarbetspartner
och andra enheter inom
av arbetet bedrivs i projektform krävs det även att
Ericsson, både i Sverige och utomlands.
Du kan arbeta i grupp samt vara drivande i frågor
som rör produktions- och provningsanpassning. Du
• Du kommer att arbeta med med överordnade
kommer att arbeta med provningsberedning av filtekniska systemfrågor inom området mobil datater/elektronik/systemtest till vår produktion av ankommunikation. Arbetet bedrivs i projektform där
tennåra produkter, RDS, System-T och Mobitex.
Du blir systemansvarig. Du kommer att följa med i
Arbetsuppgifter:
projektet från förstudie till färdig produkt.
- som representant för produktionen i
Internationellt standardiseringsarbete kan även
Nynäshamn delta i utveck- ling av nya produkter
komma ifråga.
och aktivt arbeta för att göra dessa produktionsVi söker Dig som har intresse och fallenhet för
och provningsanpassade.
tekniska systemfrågor. Vi tror att Du har erfarenhet
- ta fram nya och utveckla
befintliga
av systemutveckling inom data, radio och telekomprovnings-Ztrimnings- instruktioner.
munikation.
- att samarbeta med vår automationsgrupp för
Vi värdesätter egenskaper som förmåga att komatt utveckla nya arbetsmetoder för tillverkning och
binera djup teknisk kunskap med allmän teknisk
provning/trimning inom vårt produktområde.
överblick.
Du kommer att arbeta med programmeringsspråDin bakgrund är civilingenjör eller motsvarande
ken HP VEE och C++.
och Du bör ha goda kunskaper i engelska.
Uppfyller Du ovanstående kriterier och vill arbeta
med teknik inom området mobiltelefoni, mobildata
Kontakta: Håkan Westin. t f n 08-757 1933 eller
och antennära produkter ser vi gärna att Du söker
Tommy Rostö, tfn 08-764 1726. Ansökan till: Yvonne
på en av dessa befattningar.
Areflykt, Ericsson Mobile Communications AB, 164
Vi tror att Du som söker är civilingenjör inom
80 STOCKHOLM.
elektroteknik, gärna med inriktning mot telekommunikation eller motsvarande.
Ericsson Cables AB, Network Products Division, avdelningen Svetsteknik i Sundbyberg
Kontakta: Kent Arvidsson, t f n 08-520 62902,
memolD ERAKTAN eller Ing-Marie Håkansson, perMEKANISK KONSTRUKTÖR
sonal, t f n 08-520 62411, memolD ERAIMLA.
Ansökan till: senast 96-05-24 till Ericsson Radio
Avdelningen bedriver tillverkning och utveckling av
Systems AB, NY/ERA/PNHR Ing-Marie Håkansson,
svetsmaskiner för optiska fiber. Utvecklingen be149 80 NYNÄSHAMN.
drivs på en högteknologisk nivå omfattande en
mängd olika discipliner bl a fiberoptik, elektronik,
Ericsson Radio Messaging AB, Bromma.
finmekanik, programmering m m.

SYSTEMUTVECKLARE/
SYSTEMADMINISTRATÖR
• Till vår teknikenhet i Sundsvall söker vi en systemutvecklare/ administratör för att vidareutveckla och
administrera våra datorsystem. Datormiljön är blandad, den består av en SUN baserad utvecklingsmiljö

• Vt söker nu ytterligare en mekanisk konstruktör.
Dina arbetsuppgifter blir konstruktion av finmekaniska instrument för olika fiberoptiska applikationer. I tjänsten ingår kontakter med olika tekniska
discipliner. Vi arbetar med Autocad som konstruktions- plattform.
Du bor vara Civilingenjör med flerårig konstruk-
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tionsvana, alternativt gymnasieingenjör med mångårig konstruktionsvana inom området finmekanik.
Kunskaper från produktion av finmekanik är meriterande.
Kontakta: Ola Hultén, t f n . 764 0982 eller projektledare Tomas Adebåck. t f n . 764 0950. DIN ANSÖKAN
SKICKAR DU SNARAST TILL SL/ECA/N/AP EVA TRONELIUS.

JOBBNYTT
ket gör att vår miljö har en internationell prägel
med möjlighet till många utlandskontakter.

lution - have capabilities to handle external relations

Kontakta: Ralf Simons, 08-719 9407, EHS.EHSRMS

Contact: Christer Fryxell, 08-719 5887, EHS.EHSFRYX.

C++ KONSTRUKTÖRER

• Vår enhet år ansvarig för TMOS Platform som innehåller funktionalitet som bestämmer TMOS
Systems karaktäristik och hantering. Vi erbjuder
också kommunikations- och säkerhets- tjänster till
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications
TMOS applikations utvecklare.
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications är leDu som söker bör ha några års erfarenhet av C,
dande i driftstödsystem för telekommunikation.
C++, UNIX och objektorientering. Kunskap om komSamarbetet med Ericsson och Hewlett-Packard, som munikation (X.25, TCP/IP), databaser (Sybase)och
är verksamma i mer än 110 länder, möjliggör ett lo- User Interface design år ett plus. En bakgrund inom
kalt samarbete med vara kunder i nästan hela värlAXE IO år mycket meriterande.
den.
Vi vill att du är positiv, initiativrik och social. Då
vårt system år installerat över hela världen ser vi
Design Center Västberga utvecklar, integrerar
också att du hanterar engelska obehindrat
och underhäller TMOS-produkter inom områdena
Performance Management, Element Management
och System Platfonn.
Kontakta: Johan Wallin, 08-719 3082, EHS.EHSJVi befinner oss nu i en expansiv fas och söker där- WAL
för

OPERATIVA PRODUKTLEDARE
(OPM) OCH SYSTEMINGENJÖRER
• Vår enhet är ansvarig för både operativ produktledning och systemledning.
Som OPM ska du hålla ordning på externa såväl
som interna krav på produkten. Du kommer bl a
hålla i utvecklingsplanen för produktområdet samt
koordinera förstudier och utredningar.
Som Systemingenjör ska du bl a arbeta med förstudier och ut- redningar samt ta fram systemlösningar för att stödja våra konstruktörer. Du ska också jobba med nya teknologier för vår framtida produktportfölj.
Arbetet sker i nära samarbete med utvecklingsenheterna, den strategiska produktledningen och
våra kunder; både internt, som t ex ERA och externt
de olika telenåtoperatörerna.
Vi tror att du är civilingenjör eller gymnasieingenjör med minst några års erfarenhet av utvecklingsarbete med AXE drift och underhåll eller TMOS.
Du är en god förhandlare och kan kommunicera
bra. Du ser helheten snarare än detaljer och har lått
att sälja nya ideér.
Kontakta: Johan Linnhag, 08-719 1318, EHS.EHSLINN Mats Bern, 08-7194296, EHS.EHSMMBB

SOFTWARE TEST ENGINEERS
• I System Test enhetens ansvar ingår systemtest av
TMOS Platform och TMOS applikationer samt förbättringar i utförande av System Test
Vi arbetar i projektform och i varje delprojekt ingår planering, förberedelser och slutligen exekvering. Enheten arbetar också med förbättringar av
provningen t ex egenskapsmätningar, automatisering och mätning av kvalitet.
Du ska ha bra erfarenhet av mjukvarutestning eller utveckling. Tidigare erfarenheter av telekommunikation år ett plus. Intresse för testning och kvalitet krävs samt goda kunskaper i engelska.
Ta möjligheten att arbeta med öppna system,
UNIX, Sybase och de senaste testverktygen. Väx
med oss och öka dina kunskaper och färdigheter.
Våra produkter används över hela världen och det
finns möjligheter till resor.
Kontakta: Thomas Friberg, 08-719 4783, EHS.EHSTHOF Mick Smith, 08-719 1177, EHS.EHSSMTH

C++ KONSTRUKTÖRER
• Vår enhet ansvarar för att ta fram produkter inom Performance Management området.
Våra produkter används för att samla in, behandla och presentera trafikdata från telenätet så att
operatörerna kan besluta om åtgärder. Datat presenteras i grafiska verktyg.
Vi arbetar i en UNIX miljö med objektorientering
och C++. Vi använder Objectory utvecklingsmetod
och tillämpar CleanRoom tänkandet. För kommande versioner tittar vi på nya teknologier såsom CORBA och Open view.
Du som söker är intresserad av att arbeta i team
och drar dig inte för att hjälpa till där det behövs.
Du bör ha erfarenhet av objektorientering
och/eller tele- kommunikation.
Kontakta: Per Treven, 08-7190419, EHS.EHSPERP.

C++ KONSTRUKTÖRER
• Vår enhet konstruerar driftstödsapplikationer
för både det fasta och mobila nätet och behöver nu
förstärkning inom områdena hantering och presentation av driftstödsdokumentation on-line samt
loggning och hantering av driftstödsrutiner.
Du som söker bör ha kompetens inom något av
följande områden; grafiska användargränssnitt, anvåndarprocesser, C++ konstruktion, objektorientering, UNIX eller driftstödsystem för telenät.
Du hamnar i ett entusiastiskt gång som gärna delar med sig av sin kompetens men som också vill ta
del av din.
Du är lått att samarbeta med, kreativ och dynamisk. Våra produkter har sålts över hela världen vil-

SYSTEMKONSTRUKTÖR
• Vår enhet är ansvarig för TMOS Platform som innehåller funktionalitet som bestämmer TMOS
Systems karaktäristik och hantering. Vi erbjuder
också kommunikations- och säkerhets- tjänster till
TMOS applikations utvecklare.
Som Systemkonstruktör kommer du att arbeta i
de tidiga faserna med förstudier och analys. Du bör
vara en erfaren mjukvarukonstruktör som vill gå vidare eller ha jobbat med denna typ av frågor tidigare. Vi vill att du har erfarenhet av stora system,
UNIX, C++ och objektorientering. Kunskap om AXE
och AXE IO samt kommunikation (X.25, TCP/IP) är
mycket meriterande.
Du är positiv, initiativrik och social. Då vårt system
år installerat över hela världen ser vi också att du
hanterar engelska obehindrat
Kontakta: Johan'Wallin, 08-719 3082, EHS.EHSJWAL

DESIGN ENVIRONMENT
SPECIALIST
• The Design Support unit is responsible of providing efficient development environment and methods and to work with improvements.
Your role is to work with the requirements on the
design environment as well as with the implementation of purchased tools within the DCV organization. It is important that you have a comprehensive
view on methods and tools.
You have experience from at least some of the
following areas:
Design, configuration management LSA and/or
good knowledge of design environment tools.
You probably hold a Master's degree in engineering or equivalent education.
Contact Helena Olsson, 08-719 7558. EHS.EHSHEON

METHODS DEVELOPER
ANDPQC
• The Design Support unit is responsible of providing efficient development environment and methods and to work with improvements.
Your role is to work with development of methods and improvements needed within the Product
Provisioning process. You will also work as Project
Quality Coordinator (PQC) in development projects,
thus ensuring that the methods are implemented
and continuously improved.
You have experience from methods and process
work. Skills in quality is an advantage as well as design experience.
You probably hold a Master's degree in engineering or equivalent education.
Contact: Helena Olsson, 08-719 7558, EHS.EHSHEON

SOURCING & INTEGRATION
ENGINEER
• Our unit is responsible of sourcing and integration of external products to be used in TMOS systems. The market is continuously changing and products that we developed in house yesterday become
standard an available broadly from other vendors.
EHPT focus the own development on telecom applications while de-facto standards such as H/W, operating systems, databases, etc are purchased and
adapted.
The sourcing role becomes more and more important an w e now need t o reinforce our unit w i t h
additional Sourcing & Integration Engineers.
Typical activities for the role will be intelligence
analysis, vendor and product selection, technical
adaptation (manuals, scripts etc), contract reviews
and product life cycle management.
We require that you - have a university degree in
computer science or equivalent - have competence
and experience from UNIX and related tools - have
interest and willingness t o co-operate in teams - have capabilities to follow the market trends and evo-

Ansökningar
till:
Ericsson
Hewlett-Packard
Telecommunications AB Attn:lnger Agdahl 126
25Stockholm
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Vi använder utvecklingshjälpmedel som Frame
Maker, C/C++ och Matlab samt specifika signabehandlingsverktyg. Vi utnyttjar teknologi från ericssons civila kommunikationssystem och produkter.
Du är en erfaren civilingenjör inom ovanstående
arbetområde eller nyutexaminerad med genuint intresse för radiosystemfrågor.
Kontakta: Torbjörn Ström, tel 08-757 21 67.
Ansökan till: KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström

Ericsson Utvecklings AB, Arsta

METODANSVARIG
• Det finns stor potential att effektivisera verksamheten och minska utvecklingstiderna genom att
använda rationella metoder. För detta viktiga arbete söker vi en person på heltid.
I arbetet ingår: o att ansvara för att det finns relevanta metoder och hjälpmedel för utveckling av
RPS produkter, o att hålla samman SMEC (Software
MEthod Committe) och det processinriktade metodsystemet för utveckling av program- varuprodukter. - att se till att våra metoder och processer
ständigt förbättras. - att ge stöd till våra konstruktörer genom att informera om nya metoder och
hjälpmedel. - att vara kontaktperson mot andra enheter med liknande metodik. - att föra fram våra
krav på stöd mot våra stödinstanser
Kontakta: Lars-Ake Aspelin.tel. 90730; Richard
Tham, tel. 95587; Marie Louise Holm tel. 90425.Din
ansökan sänder du till AS/UAB/P Anna Henricson,
memoid EUA.EUAAAHN.
Ericsson Microwave Systems AB, Kista Divisionen
för Presentation- och Spaningssystem

PROGRAMVARU
KONSTRUKTÖRER
• 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
skickas till: KI/EMW/AK/ZC Eva Granström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista Divisionen
för Presentation- och Spaningssystem

VERIFIERINGSSTÖD
• Du kommer att arbeta med specificering, konstruktion och utprovning av både programvara och
maskinvara som används vid verifier ing 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: Lars Nilsson, tel 08-757 08 75 eler Eva
Engdahl, tel 08-764 12 07. Ansökan skickas till:
KI/EMW/AK/ZC Eva Granström
Ericsson Microwave Systems AB, Kista Divisionen
för Presentation- och Spaningssystem

PROGRAMVARU
KONSTRUKTÖR
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
är önskvärd samt erfarenhet av PASCAL Du är noggrann, kvalitetsmedveten, öppen och har känsla för
teamsamhörighet Du år 80- eller 120-poängs ingenjör och har goda kunskaper i engelska och kan uttrycka Dig i tal och skrift
Kontakta: Anne Arhin, tel 08-757 36 63 eller Carl
Bachman, tel 08-757 09 74. Ansökan skickas till:
KI/EMW/AK/ZC Eva Granström
Försvarskommunikation, Ericsson Microwave
Systemx AB, Kista.

SYSTEMINGENJÖR
• Till våra utvecklingsprojekt för radiolänk samt
basstation för 2-vägs personsökning behöver vi en
medarbetare med inriktning mot simulering av signalbehandlingsfunktioner. Arbetet innebår formulering och realisering av modeller av funktionerna i
programvara samt utvårdering av systemprestanda
som till exempel bitfelshalt. Resultaten används för
utveckling och specificering av funktionerna mellan
program- och maskinvara.

Försvarskommunikation, Ericsson Microwave
Systems AB, Kista.

RADIOINGENJÖRER
• Vi söker ytterligare ingenjörer för att medverka i
vår radio- utvecklingsverksamhet. Du kommer
främst att detta 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 t i l l 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 rdiosystem.
Kontakta: Per Halvarsson, tel 08-757 28 02.
Ansökan till: KI/EMW/AK/Z, Bim Ahlström.
Försvarskommunikation, Ericsson Microwave
Systems AB, Kista.

DIGITALKONSTRUKTÖRER
KRETSKORT
• Arbetet omfattar specifikation, konstruktion,
schema-inmatning, 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 är meriterande. Du
skall vara självgående och kunna ta egna initiativ.
Kontakta: Olle Schmidt tel 08-757 0634. Ansökan
till: KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Försvarskommunikation, Ericsson Microwave
Systems AB, Kista

KOMPONENTINGENJÖR
• Arbetet innebår 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 år serviceinriktad, noggrann
och vill arbeta i en miljö med många kontaktytor
och du har dessutom intresse för komponent- standardisering.
Kontakta: Sture Blom, tel 08-764 11 02. Ansökan
till: KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström.
Ericsson Business Networks AB, Kista.

TEKNIKER
• Vi söker dig som vill arbeta med utveckling av
hårdvara i kombination med maskinnära programmering i assembler (Motorolas processorer), i Pascal
eller i C. I en liten projektorganisation och i ett n y t t
intressant stimulerande och spännande teknik- utvecklingsprojekt får du möjlighet att utnyttja dina
kreativa talanger. Du är målinriktad och resurtatorienterad samt har en praktisk läggning. Din formella
utbildning kan vara högskola med inriktning på data och maskinkonstruktion. Tidigare arbete och erfarenhet i teknikutvecklingsprojekt av denna natur
är en klar merit.
Kontakta: Freddie Ekberg, t f n 08-757 27 10.
memolD EBCEBCFREK eller Ove Tedenstig, t f n
08-757 00 00, memolD EBCEBCIOTG.
Ericsson Components AB, Energy Systems Division,
Kungens Kurva.

CUSTOMER SERVICE
- SYSTEMTEKNIKER
• Vi söker dig som vill arbeta med kundservice som
systemtekniker. Du kommer att delta i större konstuktionsprojekt där du dels ska påverka konstruktionen ur installations- och anvåndar perspektiv samt
att framställa användardokumentation. DU kommer även att utföra samt leda installationer, prov-
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ning och reparationer över hela världen.
Du är en driftig tekniker, troligen gymnasieingenjör, som är praktiskt lagd, initiativrik, öppen och
samarbetsvillig samt har förmåga att leda och organisera installations- och underhålls- arbeten. Du
måste kunna behärska engelska i tal och skrift.
Ytterligare språkkunskaper år meriterande. Datorvana en förutsättning.
Kontakta: Tomas Göransson, Tel: 08-721 75 42, memo EKATOM. Ansökan till: KK/EKA/K/P Gundrun
Söderberg, Ericsson Components AB, Energy System
AB.S-16481 Kista-Stockholm.

och kan arbeta själv- ständigt i ett bredare nätverk
så kan vi erbjuda arbete som systemingenjör, teknikkoordinator, team-ledare, projektledare för
hårdvaruprojekt,
mikroprogrammering
och
ASIC-konstruktion.
Kontakta: Monica Eriksson t f n 7194632, Donald
Bratt tfn 6812629, Tomas Fredberg t f n 7274142, Ove
Ohlin t f n 7190886. Personalavdelningen : Anna
Henricson 727 3239. Ansökan märkt med "CP-HW":
Ericsson Utvecklings AB, Personalavdelningen, Anna
Henricsson, Box 1505,125 25 Älvsjö.
Ericsson Telecom AB, Switching & Network
Systems, Customer Service

Ericsson Utvecklings AB, Årsta.

MEDARBETARE HÖGPRESTANDADATORER
• Telekommunikation med alla dess olika tillämpningssystem är i ständig expansion med nya och
kraftfullare teletjänster inom både de traditionella
och det mobila tjänsteområdet.
Oberoende av i vilket tillämpningsområde utveckling av tele- tjänster sker så år de alla beroende
av mycket kraftfulla datorer för att tillgodose det i
snabb takt ökande kravet på nya teletjänster. I våra
datorsystem finns ett antal olika datortyper som vi
utvecklar själva för att uppnå de prestanda som
krävs med avseende på t.ex. kapacitet tillförlitlighet och miniatyrisering.
Vi realiserar hårdvaran med hjälp av spjutspetsteknologier i ASIC och kretskort. För detta använder vi oss av högnivåbeskrivande språk, synteshjälpmedel och simulatorer. Mikroprogrammet styr sedan hårdvaran och tillhandahåller assemblerinstruktionema och övrigt stöd till operativsystemet
som vi valt att lägga på denna nivå.
För att klara av att utveckla dessa datorer krävs
utöver elektronikkonstruktion och mikroprogrammering en uppsjö av andra arbetsuppgifter inom
områden som t.ex. operativsystem, komponentteknik, projekt, produktion, produkthantering, system, metoder och processer.
För Dig som tycker att detta låter intressant och
utmanande har vi flera jobb att erbjuda på ett av de
få ställen där det sker datorutveckling i större skala.
Vi har dessutom samarbete med konstruktionsinstanser i Tyskland och Australien i våra projekt.
Har Du bred erfarenhet av teknik, CAD-verktyg o
dyl eller är intresserad att jobba med systemfrågor

RADIONÄTPLANERARE
• Till enheten Network Design inom Ericsson
Customer Services söker vi 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 nätstudier och föreslå förbättringar, och nya aktörer som tar oss till
hjälp för att dimensionera upp konkurrenskraftigt
nät och tillhandahålla fundamentala planeringar.
Under CeBIT lanserades ett nytt accesssystem, ACTRAN, baserat på point-to-multipoint RLL teknik.
För att klara nätplanerings- behovet då ACTRAN ingår i nätlösningen, måste vi nu snabbt bygga upp
kompetens både hår hemma och på dotterbolag.
Vi söker personer med initiativförmåga och drivkraft som vill vara med och bygga upp verksamheten från början. Lämplig bakgrund 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 samman- hållning. Vi satstar
mycket t i d och resurser på den enskildes kompetensutveckling, och det finns gott om utrymme för
egna initiativ.
Kontakta: Håkan Persson, 08-719 6572, ETXT.ETXHPER. eller Gabriella Gerdin, 08-719 7930, ETXT.ETXGAB.

eoMUHinn

Ericsson Telecom AB, Competence Development
Centre, Marievik

CHEFTRAINING SUPPLY
• Till utbildningsenheten för AXE 10 Operation
and Maintenance SW och Installation Testing SW söker vi en chef. Enheten ansvarar för direkt inlärningsstöd, dvs kurshållning, seminarieverksamhet
och inlärningskonsulter. Vi vänder oss både till interna och externa kunder. Vi arbetar idag mycket
med traditionella utbildningsmetoder men satsar
inför framtiden på mer alternativa inlärningsmetoder och individanpassad utbildning. Du kommer
som chef att ha personalansvar för c:a 15 erfarna utbildare. Du ingår i Training Supplys ledningsgrupp
och har också eget budgetansvar. Vi söker dig som
redan har ledarerfarenhet eller vill utvidga ditt ansvar. Erfarenhet inom nämnda teknikområden och
inom utbildning är meriterande. Goda kunskaper i
engelska är ett krav.
Kontakta: Christina Truuberg, memo ETXT.ETXTRUU, t f n 08-719 6242 eller inger Larsson, personal,
memo ETXT.ETXINL, t f n 08-681 2836. Ansökan skickar du till Gunilla Kriström, MV/ETX/TK/X.

EM3E3
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Koncernredaktionen, Telefonplan, Stockholm

BILD- OCH ARKIVANSVARIG
På koncernredaktionen arbetar vi med produktion
av koncerntidningarna Kontakten, Ericsson Connexion och Ericsson Review. Vi är också ansvariga för
elektronisk informationshantering i olika former
och som en del av supportenheten Ericsson
Communications är vi behjälpliga med en mängd
olika projekt och frågor i anslutning till koncernens
informationsverksamhet.
• Vi söker nu en ny medarbetare som skall ha hanteringen av bilder och arkiv som huvuduppgift. I arbetet ingår också att svara för uppdateringen av

JobbNytt i Ericsson Nytt och Kontakten. I likhet med
oss övriga på redaktionen ska sökanden också vara
beredd att rycka in "med lite av varje" där så krävs.
Den vi söker ska vara noggrann, men snabb och
ha intresse också för rutinarbete i databaser etc.
Goda kunskaper i engelska är ett krav. Samarbetsförmåga och prestigelöshet är andra egenskaper
som behövs i det här arbetet.
Kontakta: Lars-Göran Hedin (koncernredaktör), tel
7199868, memo LMELGH; eller Mats Bjerlöv (personal), tel 7199253, memo: LMEBJEL
Ericsson Radio Systems AB, Kista.
Enheten för standardisering år organiserad inom
DSA men har ansvaret för samordning av samtliga
produktenheter inom RMOG. Till denna enhet söker
vi nu en

STANDARDISERINGS CHEF
• Dina viktigaste ansvarsområden blir: - Operativt,
för RMOGs europeiska standardiserings (ETSI), verksamhet inom GSM- och kommande standardisering.
Detta inkluderar att vara Ericssons ETSI Technical
Committee (TQ-koordinator. - Koordinering av
RMOGs europeiska och amerikanska standardisering. - Att etablera och vidareutveckla styrgrupper
för GSM- och kommande standardisering. - A t t se
till så att behov av standardiseringsarbete förankras
och bemannas via olika linjeorganisationer. Vi tror
att du har erfarenhet av produktledning, systemledning eller försäljning. Du måste även ha goda kunskaper i telekommunikation och gärna mobiltelefoni. Kunskaper i engelska är ett grundkrav.
Du kan vara civilingenjör men även annan utbildning accepteras. Naturligtvis är det en merit om du
redan har erfarenhet från områden som internationell standardisering och om du känner till ETSI- och
GSM-systemet. Har SMG STC-bakgrund eller kan
franska och tyska är det också bra.
Arbetet kräver ett gott självförtroende och förmåga att snabbt kunna förstå och analysera nya
tekniska förslag och jämföra det/dem med
Ericsson-mål inom området. Vidare måste du kunna
agera diplomatiskt, då för Ericsson viktiga resultat
riskerar att hamna i dödläge och därigenom uppnå
önskade resultat.
Kontakta: Per Björndahl, tel 08-757 2602, memoid
ERA.ERAPBJL, Kjell-Gunnar Königsson, personal, tel

Ericsson Radio Systems AB

IPR FRÅGOR INOM GSM SYSTEMUTVECKLING
- PATENTPROJEKTLEDARE
Ericssons 85.000 anställda är verksamma i mer än 100 länder. Deras samlade kompetens inom växelteknik, radio och nät byggnad
gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.

Affärsenheten för Mobiltelefoni
- GSM, NMT och TACS (förkortas RMOG), utvecklar
och marknadsför och idr if t sätter
system för mobiltelefoni. Idag
återfinns våra system i drift på
ett 50-tal marknader över hela
världen. Vi är idag ca 6.500
medarbetare i 70 länder varav
1.500 i Sverige.
Inom RMOG finns produktenheten "Digital Switching
Systems and Applications",
(DSA), som tillhandahåller
konkurenskraftiga
produkter
for hantering av koppel, abonnentinformation och användartjänster till GSM-IDCS-IPCS_

• » " . . .. •

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

I samarbete med idégivarna utforma
beskrivning av patentidén. Utvärdera och driva patentidén genom
en beslutsprocess. Under senare
skeden av patentärenden ansvara
för kontakter med patentombud
samt patentmyndigheter.
Arbetet med petentbevakning
innebär att göra patentsökningar
för att identifiera och utvärdera
andra företags patent inom nya
teknikområden.
Vi tror att du idag jobbar med
liknande uppgifter eller att du
nu jobbar med konstruktion eller
systemutveckling och vill utveckla
dig inom ett nytt område.
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Kontakpersoner:
Per Björndahl, tfn 08-757 26 02,
E-mail: per.bjorndahl@era.ericsson.se
Kjell-Gunnar Köningsson,
tfn 08-4047946.

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

ERICSSON

10
08-404 7946, memoid ERA. ERAKONI. Ansökan med
meritförteckning till: Ericsson Radio Systems AB,
164 80 Stockholm. Internt: KI/ERA/LK/HS Mia
Hjertén, eller Fax 08-404 7840.

UMIMEMir
Ericsson Schrack AG, Wien.

MARKETING & SALES MANAGER
LOCAL LOOP TRANSMISSION WESTERN EUROPE
• For our Local Loop Transmission business, which
is one of the main product suppliers within
Ericsson's overall Access portfolio we are looking for
a MARKETING 6 SALES MANAGER / Western
Europe.
The candidate will have t o work extensively with
European subsidiaries of Ericsson and with
European Public Telecom Operators t o make sure
that LLT products are being introduced into the
Access Network in Europe.
We are looking for somebody that ideally has a
good working knowledge in public telecoms,
knows European Operators and has experience
with marketing through Ericsson Local Companies
in Europe.
The ideal candidate would be around 35 years of
age, has an excellent command of the English language, speak a little German (but this is by no means
required) and is a very dynamic and result oriented
sales person.
He or she should be able to discuss on all levels of
Ericsson Local Companies and of customers and in
particular be able t o engage efficiently in reviewing
business cases related t o our product offering from
the customers point of view.
The assignment shall start asap. Ideally the candidate would be ready t o move t o Vienna, other arrangements are, however, possible. In any case an
extensive training periode, mostly on-the-job, will
require presence in Vienna initially. The position requires quite extensive travelling within Europe.
Application: including CV and photo t o ERICSSON
AUSTRIA AG, Human Resources, Pottendorfer
Strase 25-27, A-1121 Vienna
Ericsson Radio Systems AB, Kista.

PRODUCT MANAGERS - NETWORK APPLICATIONS
Business Unit Cellular Systems - American Standards
(RMOA) offers our customers solutions for PCS networks in the 800 and 1900 MHz frequency bands
based on the D-AMPS specifications. We are offering not only wide area mobility but also office, residential and fixed cellular applications.
• The responsibility of a Product Manager, working
with Network Applications, is t o evaluate new business opportunities by means of Business and
Technical analysis. Define new product concepts
jointly with the systems design organization and

JOBBNYTT
customers. Carry out product presentations and
participate in discussions with customers.
Strategic Product Planning at RMOA has now
open positions for some well skilled and ambitious
individuals t o work as Product Managers in key
Application areas:
- Fixed Cellular - Wireless Office - Reseller and
Down Banded Cellular - Datacom & Multimedia Network Convergence and Service Architecture
The position as Product Manager implies responsibilities and authorities t o secure and maintain
Ericsson's position as a leading cellular systems provider. As Product Manager, you will get opportunities t o gain a wide cellular market knowledge and
broad competence in advanced Telecom applications.
You have an academic degree, Telecom background and working experience from Cellular
Systems. The work entails international contacts
and travel.
Contact Stefan Manner, phone +46 8 757 1742,
memolD ERA.ERASM or Osborn Hogevik, phone
+46 8 757 3379, memolD ERA.ERAOH. Application:
KI/ERA/AH Britt Bosrup, Ericsson Radio Systems AB,
164 80 Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Kista,

PROJECT MANAGER PRICING
• Around the world, cellular markets are growing
rapidly. D-AMPS/AMPS mobile systems today serve
more than 50 % of mobile world-wide subscribers,
with Ericsson having the largest market share. Our
CMS 8800 family of products continues t o be success- fully deployed world-wide in both traditional
and new appli- cations. Within our business unit.
Cellular Systems - American Standards (RMOA), a reinforcement t o our product marketing and pricing
group is needed. This group is driving product marketing and supports the organization with pricerelated issues.
As project manager for pricing you will support
RMOA sales management and the sales force w i t h
price analysis and coordination, in your position you
should be able to work and drive smaller projects of
your own. You will work in a highpaced, international environment, in close contact with our sales force.
Qualification and experience:The applicant
should have a university degree (M.Sc., MBA or similar). Fluency in English. Ability t o cooperate and
drive for results. Open-minded, flexible and enjoy
working in a fast growing organization.

KONTAKTEN

ted t o advancing the future using Intelligent
Networks Applications and in this objective shall include a number of different strategies and activities.
One of these activities is t o enhance the Personal
Number project, jointly being undertaken with our
major customer. Within this project there is a need
to provide Product Management support and services in the network intelligence area.
Your prime focus will be t o provide solutions t o
identified oppor-tunitiesfor IN application. In addition you will facilitate the introduction of products
into the Telstra network by providing advice and recommendations in order t o maximise the use of
pro- ducts capabilities. In fulfilling these key responsibilities your sound interpersonal skills will be
fully utilised and continually tested.
It is expected the successful candidate will possess a number of years of product management experience in the field of Intelligent Networks and
ideally have knowledge of network management
plat- forms such as SMAS/TMOS.
Should an international contractor be appointed
t o the position it is anticipated that the contract will
be for an initial t w o years.
Application: Michelle Raeburn, memolD EPA.EPAMER, outlining your experiences and suitability for
this position by May 10, 1996, quoting reference
number 960414.1.
Ericsson S.A. Spain.

GSM SYSTEM
SUPPORT AT ESO
• Ericsson support office at REE in Madrid (Spain)
have been assigned the responsibility t o support
customers in Spain, Portugal, Gibraltar and Greece.
In order t o cover the new assignments and the challenges coming from these expanding and demanding markets, we are looking for system support
specialists and system support engineers. The tasks
t o be performed by this new personal include different areas as trouble report handling, emergency
support consultation-service, software update,
software-implementation and special projects.
At least five years experience in ESO/FSC, handling the CME20 product line.
Flexibility and good communication skills are
needed as well as good knowledge in both GSM
and AXE. If you feel like being a part of a flexible
and team oriented organisation as well as live in an
exiting city in the middle of Spain.

Public Network Buxiness U n i t Australia.

PRODUCT MANAGER
• NETWORK INTELLIGENCE, OPPORTUNITY TO
• G R O W THE MARKET, LETS CREATE THE SOLUTION. The Public Network Business Unit is commit-

- A t least 5 years of AXE experience, w i t h a good
knowledge of the GSM system.
- Radio related support experience is an advantage but not a requirement.
We also want you t o have the following personal
skills:
- Managerial skills - Professionalism and perseverance - Initiative, high motivation and self responsibility - Positive attitude and flexible approach Strong customer orientation - Team building skills
The stimulating task ahead o f you is t o build up a
well functioning FSC from t h e beginning paralell
with supporting an implementation project This includes hiring and training all staff, both local and
expat required.
You will
be part
o f t h e operation
organisation.together with Implementation, logistic etc, and reporting t o the operation manager.
Our network will during the first year consist of 1
Stand Alone HLR, 3 MSC/VLR and co-located BSC's.
The network is forecasted t o grow very fast
Contact Anders Åkeson, memo id : EPO.EPOAKEA,
phone: + 48 22 659 33 55. Application: SG/ERA/
LP/NB Lars Norden, memoid: ERA.ERALANO, phone:
+468404 20 31.
Ericsson, Madrid, Spain.

SYSTEM SUPPORT ENGINEER
• Ericsson support office at REE in Madrid (Spain)
have been assigned the responsibility t o support
customers in Spain, Portugal, Gibraltar and Greece.
In order t o cover the new assignments and the challenges coming from these expanding and demanding markets, w e are looking for system support
specialists and sy t stem support engineers. The tasks
t o be performed by this new personal include different areas as trouble report handling, emergency
support consultation-service, software update,
software-implementation and special projects.
At least five years experience from AXE, CME20
preferable. Five years experience in GSM where at
least three years should have been related t o
ESO/FSC system test or similar.
Flexibility and good communication skills are
needed as well as good knowledge in both GSM
and AXE. If you feel like being a part of a flexible
and team oriented organisation as well as live in an
exiting city in the middle of Spain.
Contact Peter Gustafsson +34 1 3392387
Ericsson GmbH, Public Telecommunication,
Dusseldorf, Germany.

Contact Peter Gustafsson +341 3392387
Contact Thomas Anjou, phone 08-4044626,
memolD ERATANJ; Bengt Waxberg, phone
08-7641785, memolD ERAWAX. Application:
KI/ERA/AH Anette Spångberg, Ericsson Radio
System AB, 164 80 Stockholm.
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Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg.

SUPPORT ENGINEER

MANAGER FOR FIELD
SUPPORT CENTER, POLAND

• Are you interested t o take the challenge t o build
up the support organisation towards the first customer within Public Tele- communication in
Germany?
The role holder will contribute t o customer support in AXE, mainly within local switching.
Participate in 24 h ES, Help Desk, Trouble Shooting.
PROFILE: Deep knowledge in AXE support.
Experience in IN/ISDN/OPAX is an advantage.
Experience in Local Switching (12.x system an ad-

• We are looking f o r one experienced FSC manager t o work on a long term (at least 1 year) contract
in Warzaw, Poland. The succesful candidate shall
have the following experience:
- Preferably been working as FSC manager for some time or been working w i t h system support in an
FSC or ESO for at least 3 years.

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 Centre for 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 the following areas:

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

System Management

Integration/Verification

To participate in and lead PreStudies, Feasibility studies and
OPM work we are looking for experienced AXE System Engineers.
You should have a solid background within system design and
management and have a long experience of AXE10.

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

System Design
You will be a part of a design team that will design and implement new functions for subsystem
SHS (Short Message Services).
You should have earlier experience as Designer and have experience of AXE10.

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

ledge of English is a requirement.
Earlier experience from GSM is
not a requirement but a merit.
Contact: Jan Zaar, 08-757 0269,
Memo ERAJZA, Ingela Bonnevier,
08-404 78 41, Memo
EXTR.QRAINBU
Claes Lillerskog, 08-757 12 91,
Memo ERALILG
Please send your application to:
Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/LK/H Mia Hjertén, 164 80
Stockholm

ERICSSON ^

vantage), experience in TB handling and Ericson
databases. Experience in trouble shooting.
GENERAL SKILLS: Good communication skills.
Written and spoken English skills. German is an advantage. Co-operative, team spirit
DURATION: One year ASAP.
Contact: Maria Söderblom, memo» ETX.ETXMASC phone +46 8 7199013 or forward CV. to
Wafia Guindy. memolD ETX.ETXGW, phone +46 8
7195337 or Fax +46 8 6812670.
Ericsson Ltd, ETL/X, England.

ENGINEERS
Ericsson (UK) Ltd is the leading supplier of AXE 10 digital exchanges in the UK market Our committment
•j with a very demanding customer, British Telecom,
means that we are constantly facing challenges in a
dynamic environment with projects taking us well
into the next century.

k

• We are currently seeking individuals with that
certain talent to help us meet our future challenges
with the Build Management area in the following
roles:

SENIOR DATA TEST TRANSCRIPT
ENGINEER
• This role is responsible for the creation and adaptation of loadable exhange dependent data packages for AXE systems. He/she is aware of and provides
technical advice on issues concerning data transcript
activities.
You will need 4 years experience in AXE10 environment, higher technical qualification in telecoms
or software related subject, familar with IBM mainframe applications and completed Testing I, IIA III.

SENIOR BUILD HANDUNG ENGINEER
• This role is responsible for the effective assembly
and perfor- mance of development testbeds. He/she
is aware of and provides technical advice on issues
concerning test build activities.
You will need 4 years experience in AXE10 environment and a higher technical qualification in telecoms or software related subject. You should have
also completed Testing I, II & III together with having a thorough knolwedge of all correction handling and mapping and a proven knowledge of all
test build activities.

TEST BUILD SUPPORT ENGINEER
• This role is responsible for locating the corrections and assembling blocks required for the testbeds. He/she registers, tests and sends primary and
market corrections and asssembles correction modification messages.
You will need 2 years experience of AXE10 environment be qualified to degree level in a technical
or software related subject and have completed
Testing I i II.
For all the above positions you will have the ability to communicate and work as an effective team
member. Appointments will be for a minimum of 1
year with the possibility of extenstion.
Contact: Pritesh Patel, memolD ETLPHPL, phone
+441444 234751.
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg.

VILL DU JOBBA VID 61 N;76
30'O?
• EBOZS/O Export Markets har erhållit ett projekt i
staden Nishnevartovsk i Ryssland/Sibiren vid jättefloden Ob.
Naturen påminner om Lappland med främst fiske
och jakt som fritidssysselsättningar.
Projektet innefattar i korthet installation och leveranskontroll av NERA 2 GHz radiolänk. MRS 5000
mobilradio. F805 pollingradio, MD110 PABX, 57000
transmission och EKA DC kraftutrustningar.
Installationstiden är beräknad från juli -961 o m
januari -97.
Vi behöver några installation supervisors/driftsåttare med ovanstående specialiteter, främst radiolänk och mobilradio.
Antar Du utmaningen?
Kontakta: Dag Arfwidsson, projektedare, tfn
08-764 33 24, memolD EBCEBCDAGA; Stig Ram,
marknadsförare, tfn 08-764 33 19. memolD
EBCEBCSRAM; Richard Tersander, personalman.tfn
08-76403 26. memolD EBC.EBCTERS.
Ericsson Ltd, GSM Mobile. England.

LOCAL PRODUCT MANAGERS
• The Local Product Manager is responsible for influencing the strategic development of specific products to meet UK customer requirements and maximise the Sector's profitability.
You will need to have product management experience, AXE 10 product knowledge together with
the ability to work closely with customers. A good
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understanding of the UK telecoms business would
be adavantagous.
Bruce Fordyce, memolD ETLBJF, phone
+441444234389.

Any CME20 product experience would be desirable.
Contact: Brian Cakebread, memolD ETLBNCD, phone+441444 231811.

MOBILE SUPPORT ENGINEERS

SENIOR DATA TRANSCRIPT

• An exciting opportunity exists t o join ETL's
Business Mobile Sector. In partnership with our client Cellnet we will be working to develop their
GSM network within the UK. Cellnefs existing network, serving over 2,000,000 customers, is expanding rapidly and includes a large cross section of
technologies.
The Mobile Support Engineer is responsible for
developing systems integration and you will need a
good AXE technical background, involving substantial software testing experience. Any experience
with Ericsson's CME20 product or other GSM experience, will be advantageous.

• An exciting opportunity exists to join ETL's
Business Mobile Sector. In partnership with our client, Cellnet, we will be working to develop their
GSM network within the UK. Cellnefs exisiting network, serving over 2,000,000 customers, is expanding rapidly and includes a large cross section of different technologies.
You should be able to create and adapt DT2 builds to exacting customer specifications, and to provide technical advice on issues concerning data
transcript activities towards fixed and mobile networks.
You should have experience of external/internal
customer inter- facing, providing and extracting detailed information for use in data transcript or support functions regarding network and also specialised areas.

: Alastair Swaffer, memolD ETLMASR, phone+441444 234184.

MOBILE SERVICES ENGINEER
• An opportunity exists to join ETL's Business
Mobile Sector. In partnership with our client
Cellnet we will be working to develop the GSM
Network within the UK. The Engineer will work as
part of a team, will undertake technical work and
will be accountable for decisions regarding technical issues in his/her area of responsibility. The engineer will specialise in either product support or integration and operates across both areas as required.
You will need a sound AXE software testing/faultfinding experience together with the ability to work
as part of team in a customer focused environment

Contact Brian Cakebread, memolD ETLBNCD, phone+441444 231811.

SENIOR MOBILE SERVICES
ENGINEER
• An opportunity exists to join ETL's Business
Mobile Sector. In partnership with our client
Cellnet we will be working to develop the GSM network within the UK. The Senior Engineer will provide technical leadership and be accountable for decisions regarding technical issues in his/her area of responsibility. He/she will specialise in either product

marknadsplatsen

support or system test and operates across both areas as required.
You will need a sound AXE software testing/faurt
fi ndi ng expert- ence. hi add it i on, you wi 11 be highly
selfmotivated and be able to develop a work package from a basic assignment into a detailed specification and report progress to managers. An understanding of cost control will also be necessary. It may
also be necessary to lead a small team of test engineers and therefore personnel management skills
will also be required.
Contact: Brian Cakebread, memolD ETLBNCD, +44
1444231811.
Ericsson Ltd, ETL, England.

Senior System Test Engineers
• We at ETL are expanding our ability to verify more projects than ever before. We are looking for
keen Senior System Test Engineers who possess the
ability to fault find at a system level. To succeed in
this position, you will have the following:
1. Proven system test experience from at least
one market
2. Knowledge of 'AM' based AXE 10 structure
3. Ideally have worked with UK specific market
functionality
4. Have had hands on experience with most
Ericsson tools used during a Verification phase.
5. Ability to follow fault investigation to i f s conclusion in any part of the system.
if you have most or all of the above abilities and a
desire to work in Verification testing in the UK, we
would be pleased to hear from you.
Contact: ETL/XL/FDC Carl Gray, Verification Section
Manager. MemolD ETLWCJG. phone +44 444

köp • sälj • hyr • byt *ge bort
gratis rör anställa i Ericsson

Sänd in din annons på memo till LMEXfvlEPRG. Senast två veckor före önskat införande!
Marknadsplatsen publiceras, om det finns tillräckligt med annonser, i varje nummer av
Kontakten. Annonsering är öppen för Dig som är anställd i Ericsson och kostar ingenting.
BOSTÄDER SÄUES:
Kistas största etagelägenhet? 134 kvm, 6
rum och kök, vardagsrum med dubbel takhöjd, stor takaltan i Ö-S-V, bstu, 2 bad varav 1
helkakiat. Hyra 6.427 kr, nära skola, dagis,
centrum. Pris 495.000 kr.
Tel 08-752 0786, Fax 070-614 6045.
HSB 2 » 63 k v m . Jarlaberg, Nacka
Barnväniigt område, 5min från Nacka Strand.
Bra kommunikationer. Nära till dagis, skola
och friluftsområdet Nyckelviken. Viss sjöutsikt.
Prisidé 145.00 kr.
Memo: ETXS.ETXMADV, Tel arb: 08-719 6080,
hem: 08-570 34833.
Östersund, Frösön, bostadsrätt HSB.
Fin 2:a 52 kvm. Centralt Frösön. 15min gångavstånd från centrum av Östersund. Hyra
2.800 kr, pris 80.000 kr.
Memo: EBC.EBCBR (BENGT). Tel arb: 084220637, hem: 08-667 7050.
BK Kedjehus Tumba 5 r o k 150 k v m .
Fristående hus med carport och förråd, barnvänligt, 200 m till dagis, nära till skolor och
natur. Högt belägen hörntomt med träveranda och fri utsikt. Fräsch och luftig inredning.
Huser är byggt 9 1 . Avgift 7.800 kr/mån. Beg.
pris 50.000 kr. Inflyttning juni el enl. överenskommelse.
Memo: ERAPED. Tel 757 2914, 530 68562.
Tvåplansvilla vid Älvsjö station
Friköpt tomt- Lugnt läge mitt i unikt villakvarter. 180 kvm boyta. Vattenburen elvärme. Bvån: Vardagsrum, matsal, stort kök, dusch &
toil, solig, stor altan mot trädgården. Övån:Tre sovrum, stort rum m balkon mot
söder, bad & toil. Källare: Gillestuga, toil,
tvättstuga, tre hobby/verkstadsrum, matkällare. Pris 1,5 mkr. Tel 08-647 5382.

Tomt 937 kvm bergstomt
Strålande havsutsikt, centralt Nynäshamn.
Tel 08-720 4 0 24.
Lägenhet i Hallunda, Norsborg
BRF 4 rok, med stor altan,uteplats, ligger i
hörnet och i bottenvåning, ger radhus karaktär, mer än 9 0 kvm, bamfamiljevänligt område, 6 min till Hallunda centrum och T-bana
och 30 min till Stockholms Central- Hyra 4 6 0 0
kr. Prisidé 315.000 med all möbler och maskiner, diverse saker i huset. Önskar göra snabb
affär pga mitt utlands kontrakt börjar i juni.
Tel08-53179147 (hem eft 18.00). 08-4420542
(arb) el. mobil 070-5851235. Memo.
ERA.ERASIT.
Central 1 a i Uppsala, bangårdsgatan
37 kvm med stor (12 kvm) altan mot lugn
gård, ingen insyn. Månadshyra 2.157 kr. Pris:
190.000 kr. Tfn arb. 08-404 7740, hem 018244 335, Annka. Memo: RSA.RSAKEDM.
Bostadsrätt i Jarlaberg
3 r ok, 76 kvm. Nyrenoverad, med bl a parkett i samtl. rum, sjöblick, balkong. 170.000
eller bud. Tel 716 75 34.

BYTE:
Finnes: BR m. sjöutsikt över Lidingö i Nacka
Strand/Jariaberg, 2:a 63 kvm m. burspråk,
kaklat badrum. 5 km till Slussen, bra kommunikationer.
Önskas: Fräsch 3-5:a minst 80 kvm m. bra
läge, gärna samma område el. nårförort/innerstad, barnväniigt.
Svar t. memo: ECS.ECSPESC el. tel. 084046971.

UTHYRES:
Villa i Älvsjö
Tillbyggt småhus m trevl solig trådg.tomt. 100
kvm + altan på övere plan (4-5 rok,
dusctvtoa). 100 kvm källare m 2 rum, badrum, garage, mm. Smärre renoveringsbehov.
Pris 950.000 kr. Nära Långbro Gård mindre än
5 min. m buss 163 t. Älvsjö station (10 min
promenad). Nära t. skolor, service, parker, friluftsområden. Tel 08-647 0877.

Byhus i Sydfrankrike
under perioden jun-aug. Mkt charmigt 3våningshus 75 kvm, beläget i gamla delen av
staden Mareillan, mellan Montpeiller och
Perpkjnan. Utrustat för 6 pers. max 4 vukna. 3
km till stranden. Kontakta: Eva Engström-Dray.
tel + 4 6 8 4 0 4 5744. Memo: ERA.ERAEAEY.

Sommarstuga, Gotland
Beläget på norra Gotland, 15 km no Slite. 300
m. till barnvänlig strand. Fullt modem m.
dusch och W C . 2 sovrum, totalt 4 bäddar.
Kontakta ERAERAOHB. Tel arb. 0498260357, bost 0498-215736.
Visby innerstad
Vecka 22-35. Lagenhet 2 r o k 50 kvm +
gårdshus 2 r o k 39 kvm. Uthyres veckovis.
Ring Anders Hederstedt 0498-215714 kvällar,
0498-21 6075 dagtid.

ÖNSKAS HYRA:
2 r ok m ö b l e r a t centralt
ca 18 mån. Omgående. Svar till Marie, tel
47953. Memo ERAMBF.

SÄUES:
HT-båt "Solvigg 1 8 " 1980.
Evinrude 70 hk 1983, nytt kapell 1993.
Båtkärra, presenning, fendrar, kompass,
brandsläckare, diverse linor, ankare, mm.
Båten finns i Hargshamn ca 13 mil från
Stockholms city. Pris 38.000 kr.
För visning och information vänligen ring Olle.
Dagtid 08-719 7740. Kvällar o helger 08-689
9830/0171-201 35. Memo ETX.ETXLRAD.
Segelbåt Jog Delfin. 7,50x2,25,1 m.
Mannptywood, 6 hk Suzuki utombordare -89.
4 kojer, Pulsomatic varmare, Origokök.
Lättseglad, perfekt nybörjarbåt för litenfamilj
meda lit du behöver ombord. Båten finns i
Åkersberga Stålvagga och ställning ingår.
Pris 25.000 kr. Tel arb. 404 5301 hem: 540
209 90. Memo: ERA.ERARILO.
Segelbåt Murena De Luxe -81
9.0x3,3 m. 6 kojplatser. Välutrustad för familjesegling. Furlex, Sötvattenskytd diesel, VHT
etc. Tel arb. 08-727 3550, bost 08-998 712.
Memo ERI.EUA.EUAEPN.
Daycruiser Ryds 570 DC
Årsmodell 1989 med 100 Hk Mercury. Rn,
liten gångtid. Pris 118.000 kr.
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234240, fax +44 444 236221.
Ericsson Ltd, Burgess Hilt, England.

DESIGN ENGINEERS
• Located in Burgess Hill, Sussex, close to Brighton
and London we are looking for Design Engineers to
participate in the Block Design and Function Test of
FMP4.1 within the Charging Subsystem.
RESPONSIBILITIES INCLUDE: Writing Block Design
Documentation. The Design, Writing and Test of
Code. Function Test Documentation and Execution.
QUALIFICATION/EXPERIENCE/KNOWLEDGE:
At
least one Design Cycle in AXE. Charging Knowledge
would be useful but not essential.
Contact: Nigel Usher, phone +44 1444 234460;
Steven Griffiths, phone +44 1444 234624.
Ericsson Telecom AB, Moscow, Russia.

FSC-MANAGER
• The Russian market is rapidly expanding and therefore we need one experienced fsc-Manager. The
assigmentwill include:
* Build up BX FSC-activ'rties. * Organise TR-handling, help desk, emerg. service/routines, ISP. *
Reporting routines. * Basic O&M at Customer. * 2:nd
line
handshaking.
*
Config
handling.
*
Update/Upgrade Impl. * Staffing. * Arranging regional Support offices
Request:
* Strong in TSS (ISUP, Analog sign. Converters) *
12.3 knowledge * Old technique (P83) is an advantage * Experience as FSC-Manager previusly
Duration: ASAP—One year
if you have the qualifications, feel the challenge
and have the dedication then we need you.
Contact: Matts Kangas.ECR.ECRMAKA or Lars
Gillberg HF/ETX/X/OFO, ETX:ETXLAGI, tph: +468
7198010, Fax: +468 6812670. Send your application
to Lars Gillberg.
Ericsson Radio Systems AB, Kista.

MANAGER, TECHNICAL SALES
& MARKETING - PCS CANADA
• The successful candidate will be responsible for
managing Ericssons PCS Sales and Marketing group
in Canada. This includes leading and developing a
team of account managers, responsibility for
Canadian product pricing, preparing and delivering
sales quotations/presentations, forecasting/budge-

ting, business planning, and developing strong customer relationships.
Your task will be to continue the deployment of
CMS40 in Canada, while developing relations and
securing business with other potential PCS customers.
To fill this position, you have previous marketing/sales and product knowledge (GSM preferred),
and are an assertive individual ready to take a proactive and service minded approach to our business.
You have good interpersonal skills, excellent communication skills, broad Ericsson knowledge, and a
technical background with a strong customer focus.
We offer a stimulating and exciting job in a dynamic, growth oriented business unit. This position is
located in Toronto, Canada.
Contact: Al Haase, General Manager, Cellular
Systems/GSM, Toronto, tel. +1 905 629 6836, memoid EMCEMCALHA; Mark Henderson, Total
Project Management tel. +46 8 404 2905, memoid
ERA.ERAKRAM;
Solveig
Vallentin,
Human
Resources, tel. +46 8 404 5619, memoid ERA.ERASOLO. Application: Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/U/OS Sonja Johansson, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg.

SWITCHING IMPLEMENTATION
MANAGER FOR POLAND
• We are looking for one experienced Switching
Implementation manager to work on a long term
(at least 1 year) contract in Warsaw, Poland. The succesful candidate shall have the following experience:
- Previous experience working as switching implementation manager or project manager for switch
implementation. - At least 3 years of experience within this field.
The personal qualities we would like to see in our
new Switching Implementation Manager are:
- Managerial skills - Professionalism and perseverance - Initiative, high motivation and self responsibility - Positive attitude and flexible approach Strong customer orientation - Team building skills
Your task is to manage the installation and testing of all switching nodes (MSC, BSC, AUC/EIR,
VMS, ....). The task includes recruiting and traing a
mixture of local and expat personnel to handle the
project on both long term and short term contracts.
You will be part of the operation organisation,
together with FSC, logistics etc, and reporting t o the
operation manager.
Our network will during the first year consist of 1
Stand Alone HLR, 3 MSC/VLR and co-located BSCs.
The network is forecasted t o grow very fast.

Contact: Anders Åkeson, memo id : EPO.EPOAKEA,
phone: + 48 22 659 33 55. Application: SG/ERA/LP/NB
Lars Norden, memoid: ERA.ERALANO, phone: +46 8
404 20 31.
Ericsson GmbH, Duesseldorf, Germany.

SOLUTION MANAGER
• TASKS: Work out of customer specific solutions
and concepts for new network operators. Customer
presentations. Handling of product requirements
and preparing of tenders. Combining different products of Ericsson BUs to a complete solution. Work
with product strategies, sourcing, consolidation of
the requirements for the German market.
SKILLS: M.Sc or equivalent, networks (AXE), private Corporate Networks (MD110, BMX) and access
products including radio technology (DECT-RLL).
Fluent in English and good knowledge of German.
Flexible, a good team worker, think and work solution oriented.

ACCESS PRODUCT SPECIALIST
• TASKS: Customer presentation of access products
for public fixed networks. Work out of technical
concepts for access products including the product
specification of BMX, Smart Boxes, MD110-Centrex,
Date-Access like ERIPAX, PFA and DECT-Access systems. Configuration of access systems corresponding t o the customers requirements and calculation
of the market price. Work with product strategies,
sourcing, consolidation of the requirements for the
German market.
SKILLS: M.Sc or equivalent. Experience with
BMX/MD110, Smart Boxes, DECT-RLL Fluent in
English and good knowledge of German, flexible,
good team worker, think and work solution oriented.

NMS/BILLING SPECIALIST
• TASKS: Work out of technical concepts for network management and accounting systems.
Handling of product requirements and preparing of
tenders. Customer presentations. Project related
cooperation with business partners. Work with product strategies, sourcing, consolidation of the requirements for the German market.
SKILLS: M.Sc or equivalent. Experience with network management strategies and concepts.
Experience w i t h network management systems of
different vendors. Knowledge of network management integration. Knowledge of billing and accounting systems. Fluent in English and good knowledge
of German. Flexible, good team worker, think and
work solution oriented.
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AXE-IN SALES SUPPORTER/PRODUCT MANAGER
• TASKS: Customer presentation of INA/PN, Centrex
and Service Creation Environment. Work out of
technical concepts for IN/VPN, Centrex and Service
Creation Environment. Configuration of AXE-systems corresponding to the customers requirements
and calculation of sales price. Handling of product
requirements and preparing of tenders. Work w i t h
product strategies, sourcing, consolidation of the
requirements for the German market.
SKILLS: M.Sc or equivalent. Experience with AXE,
configuration, knowledge of IN/VPN and Service
Creation Environment. Fluent in English and good
knowledge of German, flexible, good team worker,
think and work solution oriented.

NETWORK PLANNING
SPECIALIST
• TASKS: Network planning in accordance t o the f\
customers business cases. Dimensioning of narrowband and broadband networks. Synchronisation
planning, number planning, routing, data transcript |
planning.
SKILLS: M.Sc or equivalent. Experience in planning of public fixed networks, AXE, BMX and SDH
networks. Fluent in English and good knowledge of
German. Flexible, good team worker, think and
work solution oriented.

AXE-CORE SYSTEM SALES SUPPORTER/PRODUCT MANAGER
• TASKS: Customer presentation about AXE public
switching systems. Work out of technical concepts
for a public net including traffic requirements, routing, number planning and interfaces. Handling of
product requirements and preparing of tenders.
Work with product strategies, sourcing, consolidation of the requirements for the German market.
SKILLS: M.Sc or equivalent. Experience of
AXE-configuration. Fluent in English and good
knowledge of German. Fflexible, good team worker, think and work solution oriented.
Contact.
Dr.
Gerd
Neumann
(Phone
++46-211-5344180);
Ina
Mueller
(Phone
++46-211-534-4341). Application: ERICSSON GmbH,
Division Business Networks, Heerdter Landstr. 193,
40549 Duesseldorf, Germany, A t t n : Ina Mueller,
Human Resources.

io Systems AB
Ericsson Radio

GSM, UNIXK0CH
OCH C++
Ericssons 85.000 anställda är verksamma i mer än 100 länder.Deras
Derassamlade
samladekompetens
kompetensinom
inomväxelteknik,
växelteknik, radio
radiooch
ochnätbyggnad
nätbyggnad
gör Ericsson till ett världsledande
le företag
företag inom
inom telekommunikation.
telekommunikation.

/ Kista finns ett
kompetenscentrum
som svarar får införande av ny
teknik i GSM-systemet.
Enheten
svarar for allt från forstudier via
konstruktion och testning till
kundleverans.
Vi erbjuder arbetsuppgifter
i
teknikens framkant. Vår miljö
är UNIX, C+ + och www. Eftersom
vi jobbar i en internationell
miljö
är goda kunskaper i engelska
ett krav.
Arbetet bedrivs i små självständiga team med stora ansvarsområden i en utvecklande miljö
med god kamratskap.
Vi står infor nya
utmaningar
och behöver utöka vår enhet
med duktiga medarbetare inom
följande områden.

Som systemutvecklare kommer du att
arbeta med specifikation, konstruktion
och provning av realtidsprogramvara
inom GSM. Vår utvecklingsmetodik
är objektorienterad och vi utvecklar
våra tillämpningar i C + + på öppna
plattformar.
Du ska ha goda kunskaper i C++, UNIX
och telefoni.
Kunskaper inom drift och underhåll
samt mobiltelefoni, är meriterande.

att funktions- och systemtesta GSMapplikationer utifrån standard och
specifikationer.
I arbetsuppgifterna ingår att planera
testfasen, skriva testspecifikationer och
genomföra tester. Du får ett brett
systemkunnande och får vara med i
utvecklingsprocessen från start till
leverans.
Du ska ha några års erfarenhet från
testverksamhet i realtidssystem.
Erfarenhet från TMOS metodik och
test av UNIX-system är ett extra plus.

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Kjell-Gunnar Köningsson,
tfn 08-404 7946.

Anna Holte-Rost, tfn 08-404 67 97,
anna.holte-rost@hfera.ericsson.se
Tomas Kullström, tfn 08-757 13 14,
tomas.kullstrom@hfera.ericsson.se

Lena Furehed, tfn 08-404 24 51,
lena.furehed@hfera.ericsson.se

Din ansökan skickar Du till:

DelprojektJedare/Testkoordinator

Ericsson Radio Systems AB
LK/HS Mia Hjertén
164 80 Stockholm

Systemutvecklare/
öppna plattformar!

Funktionstestare/Systemtestare
Vi söker dig som vill vara med och
verifiera GSM-tillämpningar på öppna
UNIX-plattformar. I vårt ansvar ingår

Till ett nyetablerat projekt med syfte
att utföra funktionstest och systemtest
av en nod i GSM-nätet.
Arbetet består i att definiera, leda och
fördela arbetsuppgifter för ca 15 personer.

Du måste vara drivande, ha god samarbetsförmåga och se möjligheter
snarare än problem.
Det krävs erfarenhet från testverksamhet och du bör ha vana att leda projekt
inom området. Erfarenhet från Mobiltelefoni eller TMOS är ett plus.
Kontaktperson:

Lena Furehed, tfn 08-404 24 51,
lena.furehed@hfera.ericsson.se
Kontakperson Personal:
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