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Stora planer
i Ryssland
Ericssons ryska bolag, Ericsson
Corpoaratia AO, har stora planer för framtiden. På den ryska
marknaden är behoven av utbyggd telekommunikation
enorma.

Sidorna 12-14

Röjer vag for
mobildata
Nu tar utvecklingen fart för
mobil datakommunikation. Det
är utvecklingen för Internet
som skapar nya möjligheter
också för Ericssons Mobitex.

Sidan

ingelsk
telefonkultur
Arbetet med att förbättra telefonkulturen hos Ericsson Ltd i
Guildford, England, har varit
framgångsrikt. Enheten är nu
ett föredöme för hela koncernen på detta viktiga område.

Sidan 9

Här hänger
fibern i luften

Succévecka i Kina
Det svenska statsbesöket i Kina blev lyckat, inte minst för Ericsson. Göran
Perssons rundresa i världens folkrikaste land resulterade i en rad framgångar
för svensk industri. Ericsson fick nya kontrakt värda sammanlagt 4,5 miljarder kronor!
Sidan 4

I de djupa Värmlandsskogarna
genomförs nu en luftburen revolution i kabeldragning. Det är
Ericssons bolag Erifocas som installerar fiberkabel på Gullspång
Krafts kraftledningsstolpar.
Detta nya sätt att dra fiberkabel
är mycket kostnadseffektivt.

MED jObbnytt: 16 sidor med nya jobb koncernen runt

Sidan 16

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

HÄLL ÖGAT ÖPP
SPÄNNANDE OCH UTMANANDE
ARBETSUPPGIFTER INOM RÄCKHÅLL!
Enheten AXE Switching Development jobbar inom de expansiva områdena gruppväljare, talmaskiner och väljaranslutna organ.
Vi startar nu ett antal spännande utvecklingsprojekt. Som exempel kan nämnas höghastighetsterminering i AXE och introduktion av nya väljarprodukter för Internet och
datakommunikation.
För att klara all vår utveckling samarbetar vi med våra partners i Italien, Holland,
Australien, Norge och Finland, i
Vi söker medarbetare inom ett flertal områden:
• VERIFIERING
• SYSTEMKONSTRUKTION
• PROGRAMV^RUKOJ^imUKItON
• MAJIONVARlJKONS-mUKTION
• PROJEKTLEDNING
• PRQDUKTLEPNING

Vi är också öppna för att lyssna på dig och dina idéer.
Hör gärna av dig till någon av oss så berättar vi mer.
Hans Lundberg, tel: 08-727 4274, memo: ETXT.ETXHALU
Göran Söderlund, tel: 08-727 4250, memo: ETXT.EXTPEGS
Magnus Jacobson, tel: 08-727 4122, memo: ETXT.ETXMSJN
Mats Wisborg, tel: 08-727 4952, memo: ETXT.ETXMGW
Taieb Djerbi, tel: 08-727 4210, memo: ETXT.ETXTADJ
Maria Lerner, personalavd. tel: 08-727 3310, memo: EUA.EUAMLER

Ericsson Utvecklings AB

ERICSSON ^
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debatt

- Förändringens vindar blåser starka! Vi ska koncentrera
och fokusera verksamheten. Våra kunder utsätts för konkurrens och ställer
helt nya krav på oss. Vi måste bli mer snabbfotade. Detta är dagens sanningar
och truismen Det ställs många nya krav på oss som individer. En utmaning och
en möjlighet för många, men också en svårighet och ett hot för andra. Det
skriver Mikael Goldberg, ordförande i Civilingenjörsförbundet inom LM Ericsson i ett inlägg.

Hur mår vi under
alla omställningar?

Ansvar på två nivåer
Vilka är då "vi" som skall ta ansvaret? Jag
anser att ansvaret måste tas på två nivåer.
För det första är det min övertygelse att
ett stort företag som Ericsson har ett
stort socialt ansvar. Om inte en stor koncern tar ansvaret, vem tar det då? Det innebär att företaget ska ha ambitionen att
alla anställda skall må bra och ha en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö
på det mänskliga planet. Jag tror att företaget har denna ambition, men att förmågan inte är i samma klass. Det finns
många möjligheter att utvecklas inom
området.
I första hand måste våra chefers kompetens att hantera "svåra situationer"
öka. Vi har mycket duktiga tekniker som

• Portugal har en lång sjöfarar- och
upptäckartradition. Redan 1498 upptäckte Vasco da Garna sjövägen till
Indien. "Haven - ett arv f ö r f r a m t i d e n "
kommer också att vara temat 1998 för
nästa världsutställning som hålls i
Lissabon. Här ska Ericsson tillsammans
med andra svenska storföretag vara
med och visa upp vad man kan som en
del av den svenska utställningen.
Ericsson i Portugal är ett exempel på
hur upptäckartraditionen lever kvar
idag. Ericsson har funnits i landet sedan 1911 och med ett eget bolag sedan 1953. Tillsammans med Tyskland
var man första marknad för GSM-nät
redan 1992. Det var också det år som
det riktigt lossnade f ö r Ericsson i
Portugal i och med ordern av GSM-nät e t till den privata mobiloperatören
Tekel. Mellan 1991 och 1995 har försäljningen tiofaldigats och Ericsson
har nått en ledande ställning för mobiltelefoner. Portugiser förknippar
Ericsson med kvalitet.
Ericsson Telecomunicacöes Lda, som
det portugisiska bolaget heter, har
vuxit och föryngrats rejält de senaste
åren. Idag är man 150 personer och
medelåldern har sjunkit från 40 till 30
år. Den stora utmaningen är den kommande liberaliseringen av landets telemarknad.

nder det senaste
året har jag som
CF-ordförande flera gånger kontaktats
av medlemmar som
har personliga problem i sin arbetsmiljö. Det har handlat
om relationen med chefen, att man blivit
över i en omorganisation och hamnat i en
personalpool, att man är isolerad och inte
får något stöd från arbetskamraterna, att
man är frustrerad över ledningens agerande och andra saker. Några gånger har
jag fått kontakta chefen och personalavdelningen, men flera gånger har det räckt
med att medlemmen har fått prata av sig,
att någon har velat lyssna.
Att bry sig
Jag har upplever att antalet personer som
behöver personligt stöd av något slag har
ökat de senaste året. Jag är övertygad om
att det har ett samband med det ökande
tempot och den snabba förändringen.
Om vi skall klara av omvärldens ökande
tryck utan att tappa bort människor på
vägen så måste vi ta på oss ett ansvar för
våra medmänniskor och kollegor. Vi
måste acceptera att alla inte alltid klarar
det höga tempot, utan att vi som individer någon gång hamnar i situationer då vi
har svårt att hinna med. Ibland på grund
av omvärldens orimliga krav och ibland
på grund av personliga skäl. Då måste det
finnas tolerans och medmänsklighet.

Med siktet riktat
mot Portugal

Ericsson ser ljust på framtiden. För
1996 t r o r Ericsson i Portugal på en 50procentig omsättningsökning. Man är
också optimistisk inför liberaliseringen av telemarknaden.

Mobiltelefoner
till AT&T

Bild: JAN OLSSON

chefer, men de är ju inga specialister på
relationer. Därför behöver de ett professionellt stöd, vilket jag tycker bör komma
från personalavdelningen. Våra personalare borde i högre grad än idag utnyttja
sitt nätverk över koncernen för att öka sin
kompetens i att stödja chefer och medarbetare. Även företagshälsovården bör
kopplas in i detta nätverk. Antagligen bör
vi ha fler personer som arbetar med personalsociala frågor än idag. Och som jag
inledde artikeln, behovet ökar...
Det sociala ansvaret
Den andra, och kanske viktigaste nivån i
det personalsociala arbetet är alla vi som
jobbar inom företaget. Det är genom att
vi i större grad bryr oss om våra arbetskamrater och engagerar oss i vår arbetsmiljö som vi kan ta det sociala ansvaret långt innan problemen uppstår. Ett leende här, en liten fråga där, och framför
allt en mycket större tolerans även i stres-

sade situationer kan fa oss alla att må bättre på jobbet. Jag vill betona att jag absolut
inte menar att vi ska sopa personliga problem under mattan, utan snarare tvärtom.
Ta tag i dem innan de växer till problem!
Positiv förändring
Som sammanfattning vill jag säga att jag
tycker att den förändring som sker i omvärlden och på Ericsson i grunden är positiv, men att det ligger ett stort socialt
ansvar både hos oss alla som medmänniskor och hos företaget att se till att vi lever upp till honnörsordet medmänsklighet även när det är svårt. Från företagsledningen vill jag se en uttalad strategi på
hur man skall öka berededskapen och
kompetensen i att möta det ökande behovet av socialt stöd. Ar ni beredda att anta
utmaningen, till att börja med genom att
svara på denna debattartikel?
MIKAEL GOLDBERG
Ordförande CF-LME

• Ericsson tecknade nyligen en order
med det amerikanska bolaget AT&T
Wireless Services för leverans av mobiltelefoner till ett värde av två miljarder kronor. Det är den största enskilda
order hittills som Ericsson f å t t i USA
för mobiltelefoner. Leveransen ska ske
under 1997. Beställningen är ett led i
AT&T:s strategi att tillhandahålla mobila teletjänster över hela USA. Ordern
omfattar olika typer av telefoner, både för PCS-standarden och så kallade
dual mode-telefoner f ö r 800 och 1900
MHz f ö r TDMA. Men även analoga
produkter bland annat den nya modellen AF 738.

Samarbete med
Benefon OY
• Ericsson och Benefon OY har kommit överens o m att gemensamt stödja
och utveckla marknaden för mobiltelefonsystemet NMT 450i. Svenska
Ericsson Radio Systems AB är ledande
leverantör av systemutrustning för
NMT 450i och finska Benefon är en av
de ledande leverantörerna av mobiltelefoner f ö r systemet.
Överenskommelsen syftar till att
globalt kunna erbjuda operatörer och
slutanvändare bästa möjliga systemutrustning, telefoner och tjänster. Båda
företagen bedömer att NMT 450i
kommer att spela en viktig roll även i
fortsättningen.

Tidning för personat inom Ericssonkoncernen
Ansvarig utgivare: Lars A. Stålberg, tel: 08 - 719 31 62 Redaktör: Lars-Göran Hedin, tel: 08 - 719 98 68, fax 08 - 681 27 10, memo: LMEI
Redaktionssekreterare: Pia Rehnberg, tel 08 - 719 78 69, memo: LMEPRG Reporten Patrik Linden, tel: 08 - 719 18 01, memö LMEPALI
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 Tryck: Nerikes Allehanda Tryck, örebro1996 Annonsen Information och bokning: Display AB tel 090 - 17 79 50

kontakten

•
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Rekord vecka i Kina
Ericssons nya GH 398 nar en display
som hanterar kinesiska tecken.

Ericsson har haft en mycket givande vecka i Kina under statsminister
Perssons besök tillsammans med
ett 30-tal svenska industriledare,
där ibland koncernchef Lars Ramqvist. Totalt under veckan säkrades ordrar till ett värde av 4,5
miljarder kronor för Ericsson.
- Besöket har varit mycket framgångsrikt, konstaterar Lars Ramqvist som reste
med statsministern i Kina,
- Vi har säkrat flera tusen manårs anställning i Sverige, säger Ramqvist och
tackar samtidigt statsministern för hans
stöd i detta.
I dag är Kina Ericssons näst största
marknad och koncernen har 2 700 anställda i landet. Det finns 13 olika Ericssonkontor och 9 samriskbolag i Kina varav ett, i Shanghai, invigdes under veckan.
40 procent marknadsandel
Det är främst mobilsidan som undertecknat stora ordrar denna vecka. Den största
affären var ett ramavtal värt 2,6 miljarder
kronor avseende mobiltelefoner till Kina.
Beställningen kommer från ministeriet
för post- och telekommunikations två
mest betydelsefulla distributörer i Kina,
PTICochPTAC
Samarbetet med distributörerna som
Ericsson arbetat med sedan början av året
har hjälpt till att göra Ericsson marknadsledande i Kina för digitala mobiltelefoner
där Ericsson har en marknadsandel på 40
procent.
För mobiltelesystem undertecknades
också under veckan ett avtal värt 1,8 miljarder kronor för en utbyggnad av

Koncernchef Lars Ramqvist hade många anledningar a t t fira under statsminister Göran Perssons veckolånga besök i Kina.
Här tillsammans med Hongkongchefen John Gilbertson, i bakgrunden kinachefen Olof Lenneman och Uldis Zervens från
Koncernledningsfunktion Marknad.
Foto: LARS ASTRÖM

Guangdong Mobile Communications
nät i Guangdongprovinsen i södra Kina .
2,5 miljoner får tillgång till GSM
Kontraktet innebär att den GSM-baserade digitala standarden DCS 1800 kommer att introduceras i regionen och efter
utbyggnaden, i slutet av 1997, kommer
2,5 miljoner abonnenter i provinsen att
ha tillgång till ett GSM-system.
En mindre utökningsorder av ett
GSM-mobiltelenät undertecknades också i Hebeiprovinsen i närvaro av statsminister Persson. Denna order är värd cirka
130 miljoner kronor.

Under veckan invigdes också samriskbolaget Ericsson Simtek Electronics
Company, ett bolag för mikroelektronik.
- Med detta bolag får Ericsson en
komplett verksamhet i Kina med ett
spektrum av kommunikationslösningar,
säger Olof Lenneman, Ericssons chef i
Kina.
Ny version av mobiltelefonen
För den kinesisktalande marknaden introducerades en ny version av Ericssons
prisbelönta mobiltelefonen GH 388.
Versionen kallas GH 398 och har en display som kan hantera kinesiska skrivteck-

en. Telefonen har en rad finesser; bland
annat kan användaren förutom att komponera egna ringsignaler även välja bland
flera förprogrammerade asisatiska melodier.
Telefonen lanserades under en telekommässa i Beijing och kommer att säljas
över hela den kinesisktalande marknaden
i Asien och i Stilla Havsområdet
Under samma mässa lanserade även
Ericsson en ny nätövervakningslösning
för SDH-nät. Denna klarar att hantera
alla delar av ett SDH-nät i ett och samma
system.
PATRIK LINDEN

Alldeles särskilda insatser av Arets uppfinnare
Sandeep Chennakeshu,
USA, och Francois Sawyer,
Kanada, har utsetts till
"Årets uppfinnare" på affärsområde Radiokommunikation. Priset, som nu
delades ut för andra året,
ska enligt bestämmelserna
gå till den eller dem (högst
tre) som under de senaste
två åren gjort särskilda insatser inom patentområdet. Förra årets pristagare
var Steinar Dahlin, Paul
Dent och Krister Raith.
Sandeep Chennakeshu, som arbetar på forskningscentret Research Triangle Park i USA, belönas för en mångårig aktiv
verksamhet som uppfinnare
med ett de senaste åren ökat antal patensansökningar av hög

kvalitet, framför allt inom området satellitapplikationer. Han
har också mycket aktivt stimulerat sina kolleger i deras patentaktiviteter.
Francois Sawyer, på Ericsson i
Kanada, belönas för egen aktiv
patentverksamhet och för att
han hjälpt sina kolleger att förbättra sina patentansökningar
och för att han som gruppledare
i ett forskningsprojekt lyckats få
patentområdet att bli en naturlig del av det dagliga utvecklingsarbetet.
Prioriterat område
- Patentverksamheten är ett prioriterat område inom Ericsson.
Vi märker nu en klart positiv utveckling, inte bara hos oss på radio utan även på övriga affärsområden, framför allt då publik
telekommunikation, säger Gö-

ran Nordlundh, ansvarig för immaterialrättsfrågor på affärsområde Radiokommunikation.
- Patentarbetet är nödvändigt
för att vi ska kunna behålla full
handlingsfrihet när det gäller att
utveckla produkter och att introducera dem på våra marknader.
Tyngdpunkten i USA
Tyngdpunkten ligger i USA
men rent allmänt har både antalet patentansökningar och floden av patentidéer att välja ur
ökat markant de senaste åren. I
början av oktober kunde Dagens
Industri i sin patentbarometer
konstatera att "Ericsson gått
kraftigt framåt" och att "för första gången är ett svenskt företag
med bland de allra främsta" (barometern speglar patent giltiga i
Sverige).
LARS CEDERQU1ST

Sandeep Chennakeshu tv och Francois Sawyer t h mottager priset
"Arets uppfinnare" av Lars Ramqvist. Priset består av ett diplom, ett specialgraverat glaskonstverk, designat av Hanne
Dreutler-Zirnsack, samt Ericssonaktier.
Foto: KARL-EVERT EKLUND
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Som grabb fick han reguljärflyget att maka på sig när han och kompisarna sköt upp raketer över
Hälsinglands himmel. Numera håller han till i telekomvärldens spjutspetsteknik. Han har utvecklat
kabelmaskiner som snurrar över hela världen, och han är en av få som kan konsten att plöja en
åker med två hästar. Möt Anders Larsson, teknikchef på Ericsson Cables i Hudiksvall.

Det blev
ingen 'raketkarriär' för
Anders
an är en lugn och
tystlåten jordbrukarson,
Anders
Larsson, som varit
med om optofiberns utveckling
från de första trevande försöken på
70-talet till den
enorma volymtillväxten på optokabel idag.
Men det var inte optofibern som drog honom till tekniken, det var hans brinnande
intresse för raketer.
- Vi var fyra grabbar som levde i
"rymdåldern" och sköt modellraketer. Vi
gjorde krutladdningar, byggde elektronik
och avskjutningsramper - och det var jag
som räknade ut banorna.
- Vi startade Jättendals Raketsällskap
och for runt och höll föredrag om raketflygning. Vi blev faktiskt omskrivna när vi
fick åka till Esrange i början på 60-talet.
Numera säljer en av Raketsällskapets killar JAS.
Anders växte upp i Jättendal i norra
Hälsingland med två syskon. När pappan
blev astmasjuk och inte orkade med jordbruket längre fick Anders rycka in, då var
har femton år. Han plöjde, sådde, körde
timmer men har studrade även matte på
korrespondens, kursbreven följde med honom ända in i lumpen. Parallellt med matten läste han in tekniskt gymnasium, sedan
blev det elektrolinjen på KTH i Stockholm. Examensjobbet handlade om rymdforskning - Hannes Arvens undersökning
av norrsken. Senare blev det
jobb som forskningsassistent.

Anders reste runt och startade produktionslinjer lite varstans i världen.
-Jag har en del maskiner på mitt samvete, bland annat 100 relätrådsmaskiner i
Ryssland. Och på en senare resa till
Saudiarabien träffade jag på tvinnare för
parkabel som jag utvecklat och patenterat
på Kabmatic.
Anders har även bott ett halvår i
Helsingfors.
Där var han med
och
startade
Nokias
fiberdragtorn
och
första sekundärlinje i Finland,
1984. Det var
också i Helsingfors som han
träffade sin blivande fru Anja.
Samma
år
kom han tillbaka
till Hudiksvall, i samband med att
Ericsson Cables delades upp i divisioner,
och blev teknikchef för telekabel.
- Det som var roligt då var att vi flyttade upp hela optotiUverkningen från
Sundbyberg till Hudik. Jag hade ju varit
med om utvecklingen både av maskinerna för de första expenmentkablarna och
tekniken att dra fiber.
- Det är ett intressant perspektiv bakåt
från vår syn på fiber 1976 till hur det ser ut
idag. Då trodde vi att det i framtiden skulle finnas på sin höjd 1 O-fibers kablar men

Möt raketfantasten
som spårade in på
optofiber istället

Intressant perspektiv
Eftersom Anders ville vara
nära hemmet för att stötta familjen i jordbruket sökte han
jobb runt hemorten. På så sätt
kom Anders till LM Ericsson
1975, som då var en ren produktionsenhet av telekabel i
Hudiksvall. Drygt ett halvår senare nappade han på erbjudandet att utveckla krysskablingsmaskiner på LME:s Telekabeldivision i Arvsjö.
I samband med sammanslagningen
med Sieverts Kabelverk och LM Ericsson
hamnade han i Sundbyberg, där han var
med och utvecklade de första optokabelmaskinerna och tillverkade de första optokablarna inom Ericsson.
Aret därpå flyttade han till Sieverts-ägda Kabmatic i Vällingby, och blev teknikchef där efter ett tag. Kabmatic köptes
i sin tur av Nokia Cable Machinery, och

idag finns det optokablar med upp till
1 000 fibrer.
Kundens problemlösare
Sedan 12 år är Anders alltså chef för ett
50-tal personer på teknikavdelningen,
och har en roll som samordnare av teknikfrågor inom ledningsgruppen för affärsenhet Kabel.
- Vi har stor bredd i vår kompetensmängd, så vi delar upp det i grupper som
jobbar med opto- och kopparkabel, fiberteknik, materialteknik och kvalitetssäkring. För en tid sedan sjösattes en egen

grupp för utveckling, försäljning och installation av sjökabelsystem.
- Från att ha varit ett kabelverk som
jobbat mot detaljerade kravspecar bygger
vi nu en organisation med kompetens att
klara av funktionskrav, och att vara kundens problemlösare.
- Idag har vi fler mindre kunder som
saknar detaljkompetens men ställer större krav på funktion. De säger:
- Vi vill ha en kabel därifrån och dit.
De vet inte hur den ska se ut, bara att den
ska fungera för deras behov.
Kablar är inte som snören
- Kablar förekommer aldrig som enskilda
produkter, som snören, utan de är alltid
ihopkopplade och ska fungera tillsammans med kontakter och transmissionsutrustning. Signalerna ska komma fram
oavsett om de är optiska eller elektriska.
- Man kan jämföra det med att om den
som tillverkar skidpjäxor för löparskidor
inte samarbetar med den som gör bindningen, så passar inte skidan i hålen på
pjäxan. Vi måste med andra ord veta hur
de andra teknikerna förändras oavsett
vem som ligger bakom utvecklingen, vare
sig det är konkurrenter, maskinleverantörer eller systemleverantörer.
- Förändringstakten är snabb på våra
produkter. Det krävs mycket faktainsamling för att utveckla, och det tar tid. Ofta
slirar vi på idéer tills vi har rätt förutsättningar att genomföra dem. Där fyller applikationslabbet Final en viktig funktion i
hur vi ska se på framtiden och hitta bra
produkter för morgondagens accessnät.

- Vår produktutveckling är stark därför
att vi kan hela tillverkningsprocessen.
På frågan hur han hinner med att hålla
i denna dynamiska teknikutveckling och
samtidigt mentalt ligga steget före säger
Anders:
- Det är sånt man funderar över på helgerna.
Någon har kallat honom "killen som
åker runt hela världen och skakar tass
med ministrar". För det blir en hel del resor, och ibland även en och annan pratstund med beslutsfattare om framtida telekomlösningar. Han är också känd för
att stundtals vara lite motsträvig i ledningsgruppen, men det är ingenting som
bekommer honom.

Snapsvisor och limerickar
Må vara att han är tystlåten och eftertänksam till vardags. Men människan bakom
rollen som teknisk samordnare är litet av
en teaterapa som alltid sjunger flest snapsvisor och leder allsånger på fest.
- Men du som är så lugn och städad?!
brukar folk säga då. Jag tror det är ett karaktärsdrag jag har, att inte vara rädd för
att lämna ut mig.
Han spelar inte golf, men han diggar jazz
och är en uppskattad limerickförfattare.
Text och foto: LENA SAMUELSSON
En yngling uppväxt i Jättendal
med intresset vinklat at integral
at de med PC odi snabel-a
som behöver kabel ha
tydis uppleva världen som intemetal
Anders Larsson
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Internet har banat väg för mobildata

• Ericsson Mobile Data Design
AB arbetar idag med fem olika
system för mobil datakommunikation;
Mobitex,
CDPD,
GPRS, PPDC och pACT. I motsats till telefoni och mobiltelef o n i sker datakommunikation
här inte över en speciellt tilldelad, kretskopplad
kanal
som hålls öppen under hela
samtalet, utan flera användare delar på en kanal och sänder informationen i små paket, skurvis, i lediga luckor.
Tekniken, paketdata, är mycket kostnads- och frekvenseffektiv.

- De flesta hatar sladdar, säger Åke Johansson, chef
för Ericsson Mobile Data Design AB, som tror på en
kraftig ökning av mobildata.
Foto: T O M M Y CARLÉN

Mobildata i form av Mobitex har haft svårt att
få den rätta tillväxten men nu när det finns PCapparater i vart och vartannat hem är marknaden mogen. Ericssons mobildata/Mobitex-utvecklare Eritel markerar detta genom att byta
namn till Ericsson Mobile Data Design AB och
även satsa på mobildata inom mobiltelefoni.

MOBITEX är e t t fristående
privat eller publikt nät som
började utvecklas på 1980-talet av dåvarande Televerket
enligt en öppen standard.
Mobitexnäten är precis som
mobiltelefonnäten uppdelade i celler med radiobasstationer som i sin t u r är kopplade
m o t växlar. Mobitex har idag
sålts t i l l 28 marknader i f e m
världsdelar och blivit en de
facto-standard. Mobitex arbet a d e först med både tal och
data (1200bps), men har g å t t
över till uteslutande datak o m m u n i k a t i o n (8kbps på en
12,5kHz-kanal). Högre frekvensområde och ny teknik
har gjort det möjligt a t t kraft i g t komprimera radiobasstationer och övrig utrustning.
Typiska användare är åkerier,
taxi, serviceföretag, polis m f l ,
men Mobitex används även
f ö r t ex kreditkortsverifiering
där det gäller a t t enkelt läsa
av data och via radio sända
dessa till en central enhet.

- Jag tror att vi kommer att få se en kraftig ökning av
mobildata, inte bara i Mobitexnäten utan även inom mobiltelefonin, säger Åke Johansson, vd för Ericsson
Mobile Data Design AB, fd Eritel AB (bildat 1988 av
Ericsson och Televerket, sedan 1994 ett helägt Ericssonbolag med cirka 230 anställda).
Resonemanget bygger på att det är först nu, när PCdatorerna genom Internet och distansarbete medmera
blivit var mans egendom, som användarna nått den rätta
datamognaden. Tidigare har marknaden, år för år, förvånat sig över att Mobitex aldrig orkat lyfta som mobiltelefonin.
- Förklaringen är helt enkelt att folk aldrig begripit
vad de ska ha tekniken till, säger Åke Johansson. Lastbilschaufförerna, de sista cowboysarna, gillade inte teknik som beskar deras frihet och vanliga människor var
inte aktuella.
Polis, taxi och andra insåg naturligtvis nyttan, men det
räckte inte för att skapa en explosionsartad tillväxt liknande den för mobiltelefonin.
Bort med trådarna
Men när nu datamognaden börjar komma allt högre upp
i åldrarna, när folk vet hur man kan skicka e-mail, hämta
information över Internet, växer också kraven på att
kunna göra detta mobilt, över radio, utan sladdar.
- De flesta ogillar sladdar, de vill ha det så enkelt som
möjligt, säger Ake Johansson. Mobildata behöver därför
inte betyda att man förflyttar sig, till exempel per bil,
utan snarare att man har maximal frihet att välja plats.
Här väntar alltså en massmarknad. Men den kräver
publika system och det är därför som Ericsson Mobile
Data Design AB numera inte bara arbetar med
Mobitexsystemet utan även med mobila datatjänster tillsammans med affärsenheterna för mobiltelefoni. Med
mobildatateknik som CDPD för de amerikanska AMPSsystemen, GPRS för GSM, PPDC för det japanska
PDC-systemet samt pACT för tvåvägs personsökning.
En fördel med att ha en utvecklingsavdelning som arbetar direkt mot samtliga system är att man tjänar på det
rent ekonomiskt, genom att man återanvänder lösningar.
- Jag eftersträvar systemlikhet, betonar Åke Johansson. Vi kan jämföra med mobiltelefonin och AXE. Där
var förutsättningen för att Ericsson skulle kunna utveckla så många olika system att de byggde på en gemensam
plattform.
På systemnivå kan de tre mobiltelefonsystemen plus
Mobitex och pACT verka rätt olika, men går man ner på
programvara på delsystemnivå finns det stora likheter
och på komponentnivå mycket stora likheter. Här finns
synergieffekter att hämta både när det gäller kompetensutveckling och underhåll av systemen.
För tydlighetens skull kan nämnas att Ericsson Mobile
Data Design AB arbetar med nät, inte med själva terminalerna.
LARS CEDERQUIST

Fem system för
mobil datakommunikation

När människor vänjer sig vid att sända och hämta data över Internet, e-mail med mera, ökar också kraven på

att kunna kommunicera mobilt.

CDPD (Cellular Digital Packet
Data) är en existerande amerikansk standard som bygger på
att man i de analoga AMPS-nät e n utnyttjar befintliga basstationer f ö r att dessutom sända
digital datatrafik över mobiltelefonnätets kanaler. CDPD
kan snabbt installeras överallt
där det redan finns AMPS-nät.
M e d en liten fickdator plus radiomodem kan användarna få
tillgång till e-mail, databaser,
kreditkortsverifiering, Internet
etc. CDPD stöder Intérnetprotokollet IP och kan överföra 19,2kbps på en 30 KHz-kanal.

Illustration: MAGNUS ANDERSÖ

Världsledande och med en unik kompetens
- Vi är världsledande när det gäller mobil datakommunikation och vi har en unik kompetens
hos Ericsson Mobile Data Design AB, säger
Torbjörn Nilsson, chef för strategisk affärsutveckling på Radiokommunikation.
- Ska vi kunna behålla vår ledande position måste vi utnyttja deras kompetens som framför allt gäller paketdatateknik och nät i drift. Vi måste samordna och försöka
undvika att "uppfinna hjulet på nytt" och göra om misstag inom detta område.
Torbjörn Nilsson spår mobildata en god tillväxt på
sikt. För att nå allmänheten krävs emellertid att mobildata surfar på mobiltelefonivågen och fokuserar på tydliga applikationer. Dels för att det är mobiltelefoninäten
som har den breda täckningen, dels för att människor nu
är vana vid mobiltelefoner och att mobil datakommuni-

kation den vägen kommer att kännas naturlig för många.
Applikationerna införs då stegvis, först meddelandetjänster och sedan dataapplikationer. Men kommunikatorn ser fortfarande ut som en mobiltelefon. Den andra
utvecklingslinjen går från datasidan. Användarna av dagens små bärbara, kraftfulla datorer kommer att kräva
och erbjudas trådlös kommunikation.
, Pådrivande blir Internet och det mobila kontoret med
uppkopplingsmöjligheter mot det interna Intranet.
Flera tekniker
Mobildatasystemen arbetar idag enligt två olika principer. Kretskopplad data eller paketdata. Mobiltelefonin
har av naturliga skäl (telefoni kräver en ständigt öppen
kanal) varit inriktad på kretskopplad överföring medan
rena datakommunikationssystem, som Mobitex, utnyttjar paketförmedlad överföring.

Som exempel kan nämnas att GSM-systemen idag använder kretskopplad dataöverföring med hastigheter på
9,6kbps. Genom att utnyttja flera tidluckor kan man
emellertid nå upp till flera gånger så höga hastigheter, på
sikt upp mot 64kbps, vilket duger utmärkt för många applikationer. Man talar också om asymmetrisk överföring
med flera tidluckor till sig än från sig, vilket passar bra
när man tar hem information från databaser eller
Internet.
GSM kommer nu även att arbeta med paketdata
(GPRS) som i separata noder kommer att tillåta flexibel
bandbredd på över 100kbps.
- Kretskopplat och paketdata är bra på olika saker och
båda kommer att finnas i framtidens GSM-nät, säger
Torbjörn Nilsson.
En tredje datatjänst som redan finns i GSM är "short
message service" (SMS) som handlar om låghastighets-

överföring av korta
meddelanden på upp
till 160 tecken. En
tjänst som kan få stor
användning i kombination med personsökning och e-mail.
I USA har Ericsson
redan paketdatatrafik
och Internet-anpassad IP-trafik i drift för
den amerikanska mobiltelefonstandarden
AMPS. Tekniken kallas
där
CDPD,
Cellular Digital Packet Data.

GPRS (GSM Packet Data) är en
kommande (standardiseringsarbetet pågår) tilläggstjänst

- Ska vi kunna behålla vår världsledande position när
det gäller mobildata måste vi utnyttja
kompetensen hos
Ericsson Mobile
Data Design AB, säger Torbjörn Nilsson, chef för strategisk affärsutveckling på Radiokommunikation.
Foto: CONNY EKSTRÖM

till GSM-standarden vilket betyder att en hel del funktioner
i GSM ska kunna återanvändas. Även GPRS arbetar med
paketförmedlad
överföring
där flera användare delar på
en separat radiokanal för datatrafik. Extern trafik sker antingen via Internetprotokollet
TCP/IP eller datastandarden
X.25. GPRS ska kunna användas av allt från rena paketdataterminaler till avancerade
utrustningar som kan hantera
både tal och paketdata samtidigt. I GSM-nätet ska datatrafiken hanteras av separata noder som är optimerade för paketdataförmedling.
Överföringskapaciteten är 1-8 t i d luckor i TDMA-system vilket
motsvarar 33-270 kbps i en
200KHz-kanal.
PPDC (PDC Packet Data) avser
(kommande)
paketdataförmediing i mobiltelefonstandarden PDC (ursprungligen
för Japan) som står för Personal Digital Cellular. Även här
kan flera funktioner, t ex registrering och hantering av
abonnenter, samordnas f ö r
kretskopplad
mobiltelefoni
och paketdat. Med PPDC kan
abonnenten
kommunicera
med andra PPDC-användare,
men även med terminaler på
externa nätverk, t ex Internet.
I PPDC-nätet "tunnlas" datatrafiken i f o r m av e t t inkapslat paket från en nod till den
växel och radiobasstation där
mottagaren befinner sig. Terminalerna kommer att klara
både kretskopplad k o m m u n i kation och paketdata samtidigt, dock ej i första skedet.
Kapaciteten är 1-3 tidluckor
som motsvarar 14-42 kbps på
en 25KHz-kanal.
pACT (personal Air Communications Technology) kan k o r t
beskrivas som en av AT&T specificerad, utvecklad tvåvägs
personsökning, dvs att personen med sökare även kan svara och sända kortare meddelanden. pACT år e t t fristående
trådlöst nät (i USA i e t t nyligen öppnat smalbandigt frekvensområde) enligt cellulär
mobiltelefonimodell. Användarna klarar sig med olika enkla lågpristerminaler och nät e t bedöms som mycket kostnads- och frekvenseffektivt.
Kapacitet 8 kbps på 12,5 kHz-

kanal.

Mobitex fyllde tio år
• Den tredje oktober samlades mobildatafolk från
Ericsson, Telia m f l på Liseberg
i Göteborg för a t t fira
M o b i t e x 10 år. A t t man samlades på just Liseberg var ingen
tillfällighet, det var nämligen
där som Tony Hagström, dåvarande Televerkschefen, invigde Mobitex den 3:e oktober

1986. Jubileet gick i nostalgins
tecken och inbjudna talare
berättade o m Mobitex historia, från den tröga starten, till
dagens världsledande de facto-standard.
Idag pekar kurvorna rätt
brant uppåt för Mobitex, både när det gäller antalet terminaler och trafiken i nätet.
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Ett svar inom kort...
Idag tävlar de olika avdelningarna på Ericsson i
Guildford om att alltid svara i telefonen och att göra
det inom tre signaler. De
olika avdelningarnas resultat publiceras varje månad
och ett god telefonkultur
har blivit en prestigesak
för alla anställda.

10 budord
från telefonprojektet
i Guildford
1. Alla samtal kan vara kunder.
Kunder kommer alltid först.

Så har det inte alltid varit. F ö r
två år sedan förblev över 40 p r o cent av alla samtal t i l l Ericsson i
G u i l d f o r d utanför L o n d o n obesvarade. Antingen fanns folk i n -

2. Alla samtal ska senast besvaras på tredje signalen.
3. Gör så a t t kunden känner
sig väl mottagen och viktig.
Var artig, positiv och hjälpsam.

På Ericsson
i Guildford
strävar man
efter bättre
telefonservice
te på plats och hade glömt att
koppla om telefonen, eller också
tröttnade helt enkelt den som
ringde och la på.
- Att det var ett allvarligt problem insåg vi när viktiga kunder
började att påpeka att vi var svåra att nå, säger Barry Nash som
driver ett förbättringsprojekt för
bättre telefonkultur på Ericsson
i Guildford.
- Det fanns flera skäl till att
det var illa ställt med svarsfrekvensen på våra telefoner. Vi
ringade in två huvudorsaker.
Främst var det ett kulturellt problem vilket vi insåg skulle ta tid
att rätta till. Men, många visste
inte heller hur man kopplade om
telefonerna och lämnande meddelande. Dessutom såg vi att
mobiltelefoner och trådlösa telefoner (Freeset) delades ut efter
rang snarare än efter behov.
Kurs i telefonbeteende
Alla har nu genomgått en halvdags obligatorisk kurs i kundvård och telefonbeteende och
utöver det har de bärbara
Freeset-telefonerna blivit fler
och används flitigare.
- Många såg telefonen som
något som störde arbetet istället

Ericsson tävlar
i förbättringar
• Ericssons interna tävling för
förbättringsprojekt inom koncernen, "Best improvement
within Ericsson" avgörs årligen
i regi av Ericssons kvalitetsinstitut. I somras skedde finalen för årets upplaga på
Lidingö utanför Stockholm.
Av 41 projekt t o g sig sju till f i nal. Projektet f ö r bättre telefonbeteende på Ericssons anläggning i engelska Guildford
var en av finalisterna och kom
på delad andraplats. Detta är
den andra artikeln om projekt
från denna kvalitetstävling.
Kontakten kommer under hösten/vintern även att presentera det vinnande bidraget.
'•i

4. Svara på ett entusiastiskt vis
med hälsningsfras, avdelning
och namn. Tala långsamt och
tydligt.
5. Notera den uppringandes
namn och använd detta under
samtalet.
6. När d u gör åtaganden, bestäm t i d och datum och se till
art hålla detta.
7. När du tar meddelande åt
någon; ta all relevant information och se t i l l a t t rätt person får meddelandet så snart
som möjligt.
8. När du kopplar vidare, förklara till vem d u kopplar och
varför. Förklara kort för den
d u kopplar t i l l .
9. Låt den uppringande lägga
på först.
10. När d u lämnar telefonen,
se t i l l att någon svarar i.

Ingen är gladare än växelpersonalen o m de anställda lär sig att koppla o m telefonerna och bli bättre på att svara. Sally Spokes som jobbar i växeln hos Ericsson i Guildford har varit med i styrgruppen för telefonförbättringsprojektet.
Foto: PATRIK LINDEN

för att se den som en del av arbetet, säger Barry Nash och citerar
koncernsloganen med en glimt i
ögat; Det handlar om kommunikation mellan människor....
En väl synlig effekt av förbättringsprojektet och ett incitament
att fortsätta arbetet är att det varje månad redovisas, för varje
kostnadsställe, hur många samtal
som kommit in, hur många som
förblivit obesvarade och den genomsnittliga svarstiden.
När projektet drogs igång i
april 1994 var det 40 procent
obesvarade samtal och en genomsnittlig svarstid på de övriga
på 11 sekunder. I somras var det
nere på 19 procent obesvarade
samtal och en svarstid på 8 sekunder. 15 procent är målet som
man tror ska uppnås till jul. Det
ideala vore naturligtvis noll men
det är knappast realistiskt.
- Vissa avdelningar ligger redan idag långt under 15 procent
medan andra släpar efter och
drar ner snittet. Det finns inte
direkt några värden att jämföra
sig med. Ingen vet hur många
samtal som inte blir besvarade på
andra bolag. Det är därför svårt

att veta hur illa vi låg till när vi
började att jobba med detta.
Inte min avdelning
Ericsson i Guildford har inte
bara tittat på direkt mätbara parametrar.
- Hur man behandlar den
som ringer är naturligtvis också
viktigt. Ett utomstående företag
fick i uppdrag att ringa ett stort
antal provsamtal och noterade
hur folk svarade, om de presenterade sig med namn, avdelning
etc, om de talade långsamt och
tydligt, om de lät trevliga eller
irriterade, om de tog reda på
den uppringandes namn med
mera, berättar Barry Nash.
Från denna attitydundersökning kom det fram en del
skräckexempel på hur man inte
bör bete sig:
"Det är inte min avdelning",
"Hallå", "Jag vet inte hur jag ska
koppla dig vidare" och så vidare.
Det är naturligtvis ingen som
vet vilka samtal som aldrig blir
besvarade. Men i Guildford arbetar man efter hypotesen att
det alltid är en kund i andra änden. Även om det är internt kan

den som ringer ha en extern
kund som i sin tur väntar på besked.
Lönsamhet
Det är vanskligt att spekulera i
hur ekonomiskt lönsamt det varit att förbättra telefonkulturen i
Guildford. Men man kan se det
så att antalet samtal som "räddats" från det att projektet påbörjades till i somras är 106 000
stycken. Slår man ut projektbudgeten på detta blir det 76 öre
per räddat samtal. Har något av
dessa samtal bidragit till en order eller bättre kundrelationer
kan det anses som billigt.
Hur många affärer man missar på att samtalen inte besvaras
kan man bara spekulera om.
Ingen vet heller hur snabbt konkurrenterna svarar på samtal.
Kan hjälpa flera
- Alla som har en Ericsson
MD110-växel, vilket de flesta
Ericssonkontor har, kan enkelt
koppla in en loggningsfunktion
på växeln som kan visa data på
antal besvarade och obesvarade
samtal
samt
genomsnittlig

Det är Barry Nash som drivit
igenom telefonprojektet på
Ericsson i Guildford. I april
1994 var över 40 procent av
inkommande samtal obesvarade. Till jul hoppas han a t t
det ska vara nere i 15 procent.

svarstid. Allt uppdelat ner till
kostnadsställen.
- Efter vårt förbättringsprojekt har några olika Ericssonbolag hört av sig och velat
veta hur vi gjort. Jag har också
rest runt och berättat om projektet, säger Barry Nash.
PATRIK LINDEN
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Ericsson Microwave Systems har länge samarbetat med Chalmers Tekniska
Högskola. Men nu har samverkan med utbildningsväsendet, på alla nivåer, tagit
extra fart. Påbyggnadslinjer till gymnasiet i mikrovågsteknik och elektronik,
medverkan i styrelsen för ny doktorandutbildning och omskolning av arbetslösa
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byggnadsingenjörer är några exempel. Dessutom bedriver
Ericssonföretagen i Västsverige ett ettårigt projekt gentemot grundskola, gymnasium och högskolor för att profilera såväl Ericsson som de tekniska yrkena.

Projekt inom
Ericsson
Microwave
Operatorsutbildning pä Fässbergsgymnasiet

Varje teknisk utbildning
ska länka
till nästa

• Ett års påbyggnad på Fässbergs
el- och teletekniska gymnasieprogram, framför allt inriktat på mikrovågsteknik.
Eleverna gör omfattande företagspraktik och personal medverkar i utformningen av läroplanen.

Elektroingenjörsutbildning
• Varvad påbyggnadsutbildning inom kommunal vuxenutbildning, för
dem med examen från 3-årigt gymnasteprogram.
Naturvetenskapligt basår erbjuds
den som gått samhällsvetenskapligt
eller ekonomiskt program. Ericsson
står som medarrangör och erbjuder
praktik.

Forskarskola

Civilingenjör - Tekniska
Högskolor (F.a. Chalmers)
Elektroingenjör KomVux (Hisingen)

LIC/Doktor Tekniska Högskolor
(F.a. Chalmers)

I Ericsson Microwave Systems utbildningskedja ska man kunna starta med
operatörsutbildning på gymnasienivå
och sedan gå vidare hela vägen till teknologie doktor, o m man så önskar.
Illustration: ANDERS JOHANSSON

• Representanter från företaget
deltar i styrelsen för en ny forskarskola som inrättas vi Chalmers
Tekniska Högskola I Göteborg,
Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm och Tekniska Högskolan
i Lund. Utbildningen finansieras av
före detta löntagarfondspengar via
Strategiska stiftelsen.

rneiianingenjor Chalmers
(Lindholmen)

• Ericssonanställda doktorerar
Chalmers, med bibehållen anställning men utan sedvanlig undervisningsskyldighet vid högskolan.

Gymnasieskola (Fässberg)
ricsson Microwave
Systems samarbetar med gymnasier
och vuxengymnasier, regionens tekniska högskolor främst Chalmers samt andra företag i
Västsverige. Länsarbetsnämnden stöttar i
bakgrunden vissa projekt.
Stora satsningar
Och det kan väl vara ytterligare en infallsvinkel på den höga prioritering av utbildning som Ericsson står för, där man satsar
flera miljarder varje år på att höja de an-

Lars Härenstam, personaldirektör pä
Ericsson Microwave Systems.

Nu har Ericsson Microwaves samverkan med
utbildningsväsendet tagit fart på alla nivåer
ställdas kompetens. Men denna artikel
skall handla om utbildning som till största delen äger rum utanför företaget.
- Dessa satsningar är avgörande för företagets utveckling, fastslår personaldirektör Lars Härenstam, engagerad och
involverad i samdiga utbildningsprojekt.
- Vi har samverkat länge med skolan,
om man räknar in prao, praktikplatser,
sommarjobb och naturligtvis Chalmers.
Men nu höjer vi ambitionsnivån och satsar på längre sikt Bland annat genom att
medverka till att tidigt väcka elevernas intresse för tekniska ämnen, vi har nu resurser avsatta för aktiviteter på grundskolenivå.
Ökar chansen att få jobb
Samarbetet är något som båda parter ska
vinna på. Skolan kan presentera utbildningsplaner som ökar elevernas möjlighet till arbete i framtiden, medan företaget får samarbeta med en stor och kompetent utbildningsapparat som på lång
sikt kan säkra industrins behov av välutbildad arbetskraft.
Vem som tagit initiativ till samarbetsprojekten varierar.
- Vissa utbildningar har vi känt ett
stärkt behov av, som elektroingenjörslinjen. När det gäller operatörsutbildningen
vid Fässbergsgymnasiet, en ettårig påbyggnadsutbildning, fick vi däremot en

förfrågan från skolan, berättar Lars
Härenstam.
Inte bara civilingenjörer
- Det är viktigt att påpeka att vi inte bara
ska rekrytera civilingenjörer. Vi behöver
också högskoleingenjörer och gymnasieingenjörer. Flera utbildningsalternativ
ger bättre anpassning mellan utbildning
och arbetsuppgifter. Därför vill vi gärna
knyta ihop gymnasieskolan, komvux och
de tekniska högskolorna i en utbildningskedja.
- 1 princip skall en person kunna ta sig
hela vägen från gymnasium till doktorandutbildning, via interna och inbyggda
utbildningar.
- Varje steg ger en utbildning som fungerar självständigt men som också kan fogas till nästa steg.
På frågan om risken är betydande för
alltför stor styrning av skolorna, svarar
Lars Härenstam att den är mycket liten.
- Ibland frågar skolorna vad vi vill att
de skall utbilda eleverna i, men vi kan inte ge exakta svar. Vi strävar efter en gedigen bas på elektronikområdet sedan får
specialistanpassningen göras på respektive arbetsplats. Näringslivets önskemål
kan och får inte vara så detaljerade att de
leder till en tidig spcialisering och begränsning.
Däremot är det positivt för skolan att

kunna erbjuda en utbildning - i vissa fall
till och med betald - som ger jobb efteråt.
Det gör skolan attraktiv.
Samverkan med andra företag
Okar universitetens och högskolornas intresse för att samverka med näringslivet i
takt med att produktutvecklingen blir
mer avancerad och närmar sig forskningsnivå?
- 1 framtiden ökar behovet av att anställa forskare. I dag har vi cirka 60 doktorer
och licentiater inom vårt affärsområde och
inom fem år bör vi ha dubbelt så många.
- Att låta andra företag delta i våra utbildningar leder till att regionens näringsliv samverkar bättre; utbildning är
ett enkelt sätt att komma igång och bra
att bygga vidare ifrån.
- Man kan till exempel låna ut specialistkompetens och personella resurser
mellan bolagen, intresset för detta började under lågkonjunkturen då man ville
dämpa konjunktursvängningarna genom
utbildning och utlåning av resurser, berättar Lars Härenstam.
- Vi samarbetar kring olika områden. I
framtiden skulle Ericsson kunna ha huvudansvar för elektronikutbildning och
Volvo för produktionsteknik till exempel.
I dag finns redan gemensamma projektledarutbildningar.
BRITT-MARIE W1HDÉN

Tre t e k n i k e r som f å r chansen
På Ericsson Microwave i Borås får
arbetslösa byggnadsingenjörer
chans till både omskolning och arbete. Hittills har närmare 30 personer fått fast anställning och det
hela sker i samarbete med arbetsförmedling och länsarbetsnämnd.

• Sommarpraktik för flickor
går tredje året på gymnasiets naturvetenskapliga linje, teknisk
»n.

• Kick off för 250 elektroteknikingenjörer från Chalmers på Ericsson Microwave Systems; ett led i
högskolans introduktionsprogram.

På fyra år har Ericsson Microwave Systems i Borås dubblerat antalet anställda. I
dag är 980 personer anställda. Framför
allt är det expansionen inom M i n i - L i n k verksamheten som lett till den kraftiga
ökningen av antalet anställda.

• Studiebesök av blivande lärare
från Lärarhögskolan i Mölndal.

- Behovet av nyrekrytering kvarstår
och det är för att kunna tillfredsställa detta behov som vi sedan ett år tillbaka satsar
på egen direktutbildning av arbetskraft,
säger Anders Glemfelt, personalchef på
Ericsson Microwave Systems i Borås.
22 veckor teori och praktik
Utbildningen vänder sig i huvudsak till
arbetslösa byggnadsingenjörer över 25 år
och sker i nära samarbete med den lokala
arbetsförmedlingen, med bidrag från
länsarbetsnämnden.
Totalt pågår utbildningen i 22 veckor
och innehåller både teori och praktik.
Bland annat studeras matematik, svenska,
engelska, analog och digital elteknik, förbindningsteknik, ekonomi och gruppsamverkan. Under de följande praktikveckorna på Ericsson får eleverna delta
direkt i produktionen.
- Utbildningen är grundläggande i
framför allt elteleteknik och är användbar

W

Från vänster Gustav Lundström, Tommy Linsemark och Stefan Olsson, tre före
detta byggnadsingenjörer som nu omskolas till etteletekniker på EMW i Borås.
Foto: CATHRINE ANDERSSON

inom all elektronikindustri, berättar
Elisabeth Linsten på personalavdelningen i Borås.
- Den är skräddarsydd för oss och eftersom vi har behov av välutbildad arbetskraft är detta ett utmärkt tillfälle att kunna
anställa just de personer vi behöver.
Första gången utbildningen arrangerades var i oktober förra året och totalt har
tio elever tagits in till varje omgång. Av
dessa har så gott som samtliga kunnat beredas anställning på företaget.
Tre som just nu gör sina sista fem prak-

tikveckor på innan det är dags att skriva
på anställningskontrakten är Gustav
Lundström, 35, Stefan Olsson, 27, och
Tommy Linsemark, 26. Samdiga hade
gått arbetslösa en längre tid när de fick
erbjudandet att omskolas till elteletekniker.
- Rena lyftet, konstaterar Gustav
Lundström, som gått utan arbete i närmare tre år innan han fick chansen till
omskolning.
- Bättre kan det inte bli.
CATHRINE ANDERSSON

• Ett regionalt nätverk for kompetensutveckling och samverkan där
Chalmers, utbildningsförvaltningen, olika arbetsmarknadsinstanser
och näringslivet ingår.
• Dessutom medverkar Ericsson
Microwave Systems, liksom andra
företag, i diverse arbetsmarknadsdagar och informationsdagar, bidrar med föreläsare inom tekniska
utbildningar på olika utbildningsnivåer, samt medverkar i de kompetenscentra som Nutek, närings! iv
och tekniska högskolor gemensamt
upprätthåier.
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Ryssland sträcker sig över elva tidzoner och omfattar en sjättedel av jordens yta med 155 miljoner invånare. Utvecklingen
går snabbt och investeringsbehovet i telekom är näst intill
oöverskådligt. Ericsson var stort i Ryssland före revolutionen
och börjar nu återigen bli en kraft att räkna med.

Ericssons
115-åriga
historia
i Ryssland
1 8 8 1 Första ordern frän
Ryssland, rörande telefonapparater till S:t Petersburg.

Ryssland över
alla tidzoner
ricsson som 1994
bildade ett ryskt bolag, Ericsson Corporatia AO, har stora
planer för framtiden.
Inom några år räknar
man med att Ryssland ska kvala in
bland Ericssons tio
största marknader.
- Under det senaste året har det hänt
mycket. Ericsson har haft en rad marknadsaktiviteter som kulminerade under 115-

procent. För publik telefoni är det lite svårare att mäta marknadsandelar men det rör
sig om cirka 1 2 - 1 5 procent med målet att
nå 30 procent på en starkt växande marknad.
För småväxlar typ MD110 har Ericsson
cirka en femtedel av marknaden men då har
man inte introducerat produkter för till exempel DECT och RAS 1000 ännu. Produktportföljen ska stadigt utökas.
- Vi finns etablerade över hela Ryssland.
Det gör att när investeringarna i telekom
kommer igång på riktigt finns vi beredda
över hela linjen, säger
Yngve Redling.
Idag finns det ryska
bolaget utspritt på tre
olika kontor i Moskva
plus två olika samriskbolag, bland annat med
Moskvas telekomuniversitet (se separat artikel här intill).
I S:t Petersburg finns det också ett representationskontor. Under 1997 hoppas man
kunna hitta en ny lokal som kan rymma all
Moskvaverksamhet.

Utvecklingen går snabbt och
investeringsbehovet i telekom
är näst intill oöverskådligt
årsjubileet i Kreml. (Kontakten nummer
14-96.) Nu är vi mer kända ute bland vanligt folk och andra sektorer av samhället än
telekom. Tidigare var det bara fackfolk som
hört talas om oss, säger Yngve Redling som
är vd för Ericssons ryska bolag.
Ericsson kom relativt sent till Ryssland,
många av konkurrenterna hängde ivrigare
på låset när Soyjetväldet föll. Men, Ericsson växer stadigt och erövrar allt större
markandsandelar.
Stora marknadsandelar
När det gäller mobiltelefoni har Ericsson
cirka 55 procent av marknaden för system,
där Ericsson är den enda leverantör som
kan tillhandahålla alla olika standarder. För
telefonerna ligger andelen på cirka 25 - 30

Novisibirsk nästa
Det kroatiska bolaget Ericsson Nikola
Tesla har också en stark närvaro, främst i
Rysslands asiatiska delar. Tillsammans
täcker man in större delan av landet.
- Vi är idag omkring 230 personer och
vill inte bli fler än 500 personer här i
Moskva. När vi expanderar måste vi göra
det i de 86 regionerna. Närmast har vi planer på att öppna i Novisibirsk. Vi måste vara nära kunden, om vi vill göra affärer, säger Yngve Redling.

A t t jobba och bo i Moskva
• Moskva är Europas största huvudstad.
Många i Sverige t r o r att det också är en av
de mest osäkra. Detta är något som de
många utlandssvenskarna bestämt förnekar. De är uppriktigt t r ö t t a på alla fördomar
om Ryssland de får höra från folk hemifrån.
Ryktena och f ö r d o marna o m livet i MosTore Emanuelsson
Arbetar m e d kundfinansiering vilket
är en viktig d e l vid
försäljning i
Ryssland. Tore har
varit har i drygt e t t och e t t halvt år
och bor m e d f r u och e t t nyfött barn i
Moskva. Tore menar a t t d e t var lätt
a t t f l y t t a hit och a t t ryssarna är öppna, lättsamma och sociala.

kva är inte helt grundlösa men de är kraft i g t överdrivna är den samlade bilden bland
Ericssons svenskar i Moskva.
- Här känner jag mig tryggare på gatorna
än i både Göteborg och i Stockholm, säger
Toomas Kaer, som arbetat i Ryssland åt
Ericsson i drygt ett år.
- A t t åka tunnelbana hem sent på nätterna som ensam tjej är inga problem i
Moskva. Hemma känns det mer tveksamt,
säger Camilla Lax som arbetat på Ericsson i
Moskva några månader och som varit mycket i Ryssland och i Östeuropa tidigare.
Maffian existerar i Moskva men utgör
inget hot mot enskilda personers säkerhet
förutsatt att man inte gett sig in i några
tveksamma affärer. Det våld som förekommer är i regel interna uppgörelser och drabbar inte oprovocerat och godtyckligt.

Jå

1 8 9 7 Ericsson öppnar verkstad för att montera och sätta
ihop telefonutrustning som
tillverkats i Sverige.
1 9 0 0 Tillverkning påbörjas
pa Samsonievsky Prospect i
S:t Petersburg
1 9 0 1 Lars Magnus Ericsson
inviger ny fabrik I
S:t Petersburg
1 9 0 4 Ericsson installerar världens största och mest moderna telefonväxel i Moskva som
kunde hantera 60 000 linjer,
ett rekord som stod sig i
mänga ar.
1 9 0 5 Ericsson bildar ett ryskt
bolag. Nu har man 650 anställda.

W4

Yngve Redling är chef för Ericssons ryska bolag. Det etablerades 1994 och har
idag över 200 anställda. Målet är a t t ino m kort komma med bland Ericssons tio
största marknader.

1 9 1 8 All Ericssons egendom i
Ryssland förstatligas i samband med den ryska revolu-

Behovet av telekominvesteringar är stort.
Problemet är hur finansieringen ska gå till.
- För att klara sig i Ryssland måste man
vara minst sagt flexibel när det gäller
finansiering. Vi måste ha en hel meny av finansieringsförslag. Det ryska banksystemet
fungerar inte tillfredsställande och det riskkapital som trots allt finns satsas inte tillräckligt långsiktigt för att komma oss tillgodo, förklarar Yngve Redling.
Som på de flesta marknader är telekominvesteringarna i Ryssland tätt förknippade
med landets ekonomiska utveckling. Inflationen för 1996 tycks vara under kontroll
och tros sluta på omkring 30 procent medan budgetunderskottet tenderar att öka.
Under valrörelsen utfästes en hel del löften
som nu ska infrias. Statens skatteintäkter
har inte kommit i närheten av vad man
budgeterat för.

1 9 8 0 E ricsson levererar ett
telexcenter till de olympiska
spelen i Moskva
1 9 9 2 Ericsson installerar sitt
första mobiltelenät i Moskva.
1 9 9 4 Ericsson öppnar kontor
i Moskva.
1 9 9 6 Ett filialkontor öppnas i
S:t Petersburg.
Den 16 september firas 115arsjubiléet av Ericssons närvaro i Ryssland med festligheter
i Kreml.

PATRIK LINDEN

Är ansvarig f ö r •
området Företagskommunikation och
Nät i Ryssland som nu j
utvecklas kraftigt.
Helmut har kanske
lättare a t t förstå situationen i
Ryssland efter a t t ha växt upp i
Jugoslavien; e t t samhälle som också
präglats av kommunismen. Han flyttade till Stockholm 1966 och har varit i
Ryssland sedan förra sommaren.
- Den största risken man utsätts f ö r här är
som gångtrafikant, eftersom moskvabornas
körstil lämnar en del övrigt att önska. A t t
flyga inrikes med Aeroflot kan också vara
något påfrestande för känsliga själar, säger
Toomas Kaer.
Hur bestämmer man sig då för att ta steget att flytta till Moskva för att jobba för
Ericsson?

- Jag var sugen på att prova ett utlandsjobb i ett lite mer komplicerat land. Det
öppnades en möjlighet här i Moskva och jaet
t o g chansen. Min fru var nästan mer entusiastisk än jag var så det var ett enkelt beslut,
säger Tore Emanuelsson. Han fortsätter; jag
tror att det är viktigt att den medflyttande
har något vettigt att göra och engagera sig
i. Min fru jobbade först för Ikea här i Moskva
och sedan vi fick vårt
Toomas Kaer
Arbetar med a t t
sälja Mintlink och
m e d typgodkånnaden för Ericssons
övriga produkter i
Ryssland. Toomas
sålde huset och segelbåten i Sverige
och flyttade med hustrun till Moskva
i juli förra året. I Sverige har de sina
vuxna barn och en bryggplats kvar.

barn har det tagit upp mycket av tiden. Man
ska också komma ihåg att Moskva ligger
närmare Stockholm än vad London gör. Man
flyger hem på ett par timmar om hemlängtan blir för svår.
- Jag har alltid trivts bra i Ryssland.
Tidigare pluggade jag här i Moskva och jag
har också jobbat för ett annat svenskt företag här. Det är roligt att vara med i ett land
där det händer så mycket som i Ryssland och
på Ericsson som har lite nybyggaranda över
sig här. Man har lättare att vara med och
påverka när man kommer in tidigt i ett bolags utveckling. Det är också roligt att träffa
alla andra utlandssvenskar. Det är en viss
typ av människor som söker sig ut, säger
Anna Werner.

Inte som i Stockholm
A t t arbeta i Ryssland är inte som att arbeta i
Stockholm, det är alla som Kontakten talat
med överens o m .

Anna Werner
Arbetar m e d a t t installera, och f å ordning på, ekortomiredovisningssystemet
Scata på Ericsson i
Ryssland. Anna studerade tidigare i Moskva och trivs
mycket bra i Ryssland. Hon t o g med
sig pojkvännen hit när hon fick fast
jobb här.

mindre marknadsinriktad, berättar Tore
Emanuelsson.
- Visst ska man erkänna att det inte är
som att jobba i ett västland. A l l t man ska
göra involverar flera myndigheter. Det är
fortfarande en hel del byråkrati. Det är oerhört intressant, o m än ibland påfrestande
a t t jobba här. Det kräver a t t man är en flexibel problemlösare, säger Camilla Lax.

överraskad. Nästan ingen talar heller engelska vilket kan vara e t t litet problem tills
man lärt sig ryska, säger Toomas Kaer.
- Det tar sin t i d a t t komma in i det ryska
systemet. Redovisningsrutiner är annorlunda. Det är en helt annan företagskultur
j ä m f ö r t med hemma. Å andra sidan så är
det j u olikheterna som gör det värt att j o b ba utomlands, säger Anna Werner.
TEXT OCH FOTO: PATRIK LINDEN

Annorlunda ledarstil
- Det är lite tuffare att jobba här. Man
måste hela t i d e n driva på för a t t något ska
hända. Stundtals kan det också vara svårt
a t t få förståelse i Stockholm f ö r de ryska
förhållandena. Lagar och myndigheter kan
ibland också vara en källa t i l l irritation. Ofta
står lagar i motsats till varandra. Det kan vara godtycke som avgör vilken lag som t i l l lämpas. Den ryska bokföringen är heller inte riktigt anpassad efter västeuropeiska behov. Den är mer produktionsanpassad och

- Ledarstilen i Ryssland är helt annorlunda.
Man har mycket lite delegering och e t t mer
utvecklat makt- och prestigetänkande än
vad vi är vana vid. Kostnadsmedvetande är
också något som inte riktigt slagit igenom.
På dessa områden finns det en del a t t göra,
säger Helmut Kegl, som ansvarar f ö r
Företagskommunikation och Nät på Ericssons ryska bolag.
- I Ryssland kan man utgå från a t t ingent i n g fungerar. Då blir man bara positivt

Camilla Lax
Började jobba m e d
marknadsföring
och försäljning a v
GSM i Moskva i juni
i år. Camilla har hela tiden siktat m o t
Ryssland. Hon läste internationell
ekonomi med inriktning m o t Ryssland
på universitetet och har tidigare arbet a t i olika östeuropeiska länder.
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Utbildningscenter för AXE
För knappt ett år sedan öppnade
Ericsson ett utbildningscenter i
Moskva. Främst för att utbilda
kunder i AXE, men också för
internutbildningar med bland
annat trainee-program.
Satsningen har varit en framgång
och redan om ett halvår kommer
man att expandera kraftigt och
öppna portarna till en nyinredd
byggnad på 5 500 kvadratmeter i
fem etage. På sikt vill Ericsson etablera samarbete i alla fyra ryska
städer där det finns telekomuniversitet.
- Idag har vi ett mycket nära samarbete
med Moskvas tekniska universitet för
kommunikation och informatik. Rent
praktiskt är det ett samriskbolag där
Ericsson har lokaler inne på universitetsområdet och ett samarbete med lärare
och professorer på universitetet, säger
Reidar Braathen som förestår Ericssons
utbildningscenter i Moskva.
Hög teoretisk nivå
Ericsson bidrar med labbutrustning och
sin kunskap till universitet. Här har man
verkligen sammanfört den akademiska
världen och Ericsson, något man ofta i
koncernsammanhang talar om som önskvärt.
- Den teoretiska nivån är av yppersta
världsklass här på universitetet. Det är
lätt att låta sig luras av slitna lokaler men
kunskapen som finns här är mycket respektingivande, säger Reidar Braathen.
- Vi har börjat att titta på de andra orterna där det finns lämpliga universitet;
Novisibirsk, S:t Petersburg och Samara.
Det finns inga färdiga planer på något
samarbete i dessa städer men det är
mycket intressant. Eftersom Ryssland är
så stort och sträcker sig över elva tidzoner går det inte att driva en verksamhet
från Moskva som ska täcka in hela
Ryssland.

På Ericssons utbildningscenter i Moskva får kunderna lära sig om Ericssons teknik. Drygt 60 procent av utbildningen här riktar sig till kunderna och resten är internutbildning och trainee-program.

Alla nya operatörer i Ryssland använder något telekomuniversitet som rådgivare. Det är där som kunskapen finns.
Dessutom kommer alla viktiga personer
på post- och telestyrelsen och andra instanser och myndigheter från något av de
fyra telekomuniversiteten. Därför är en
god relation till universitetet och professorerna mycket viktig för Ericsson.
I Ryssland är det en fördel att allt undervisningsmaterial finnas på ryska och

en stor del av undervisningen sker på
ryska. 11 av de 13 lärarna är inhemska
och ordförande i samriskbolagets styrelse är rektorn för telekomuniversitetet i
Moskva.
Ryssland fortfarande exotiskt
Lärarna är heltidsanställda hos Ericsson
men flertalet kommer från universitetet.
Eftersom Ericsson har bidragit med labbutrustning finns det en pool av universi-

tetslärare som är kunniga på AXE och
kan hyras in om det blir extra stor belastning.
- Här i Ryssland går utvecklingen rasande fort. Det råder lite av en Vilda-Ostern-stämning, fast i en positiv bemärkelse. Man hoppar över flera steg i samhällsutvecklingen. Ryssland är fortfarande exotiskt och överraskande, säger Reidar
Braadien som trivs mycket bra i Moskva.
PATRIK LINDEN

VimpelCom - den största mobilteleoperatören
På bara några få år har det ryska
VimpelCom byggt upp Rysslands
största mobiltelenät och har blivit
Ericssons största enskilda kund i
landet. I september skrevs ett avtal om den sjätte av mobiltelenätet som huvudsakligen finns i
Moskva med omgivningar.
- Att vi valde Ericsson som leverantör
berodde naturligtvis på att utrustningen
håller hög kvalitet men också på att
Ericsson trodde på oss, visade förtroende och var villiga att ta en risk i inledningsskedet, säger Valery Goldin som är
vice vd för VimpelCom som bland ryssar
är mer känt under varumärket "Bee
Line".
I Ryssland finns det idag tre olika parallella standarder. Det är N M T 450,
GSM900 och AMPS/D-AMPS. VimpelCom har ett AMPS/D-AMPS-nät som är
nästan helt digitaliserat. Det är också den
standarden som är mest spridd i Ryssland.
När standarden skulle bestämmas gick
man igenom de olika frekvenserna och
kom fram till att det fanns plats i spektrumet vid 800 megahertz. Det vill säga
den amerikanska D-AMPS-standarden.
900 megahertz, där det europeiska GSM
ligger, var till stora delar upptaget av an-

nan verksamhet, bland annat flygnavigering.
- Det blev en viss uppståndelse när vi
ville dra igång ett mobiltelenät med en
amerikansk standard, säger Valery
Goldin. Vår del av Ryssland ser sig ju
som europeiskt.
- På grund av frekvensbristen blev det
dock
den
amerikanska
AMPS/
D-AMPS-standarden som valdes, trots
roamingsvårigheterna med Europa.
VimpelCom etablerades av ett antal
radaringenjörer 1992, då marknadsekonomin började ta fart i Ryssland. Till en
början hade man ett ganska litet nät vilket drevs som ett pilotprojekt tillsammans med en liten amerikansk leverantör. Det var då den enda leverantör som
trodde på VimpelCom.
Satsar på kundvård
Pilotnätet var framgångsrikt och nådde
full kapacitet mot slutet av 1993 varvid
man gick ut med en större offertförfrågan.
- Att det blev Ericsson som tog hem
segern berodde mycket på riskvilligheten och att man trodde på vår idé. Idag
har vi 43 000 abonnenter runt om i
Moskva och efterfrågan är fortfarande
stor.

Idag är Ryssland en av de dyraste
marknaderna för mobiltelefoni. Priserna
är dock på väg ner i takt med att marknaden utvecklas. Då gäller det som operatör att hänga med för att behålla lönsamhet.
Abonnenttätheten i Ryssland är idag
mycket låg och potentialen därmed stor.
Hur expansionen kommer att utvecklas
är starkt kopplat till hur den ryska ekonomin utvecklas.
- Vi tror att Moskvaområdet där invånarna har fyra gånger så hög genomsnittsinkomst kan komma upp i 3 - 5
mobiltelefonanvändare per 100 invånare
vid år 2000, säger Valery Goldin.
45 AMPS-operatörer
Runtom i Ryssland finns det idag ungefär 45 operatörer som använder AMPSstandarden. VimpelCom har varit med
och bildat en samarbetsorganisation
mellan flertalet av dessa för att möjliggöra nationell roaming. Idag finns det roaming mellan 42 ryska städer.
- Vi är helt klart störst på marknaden
men det är långt ifrån någon monopolställning, säger Valery Goldin.
Idag sysslar VimpelCom enbart med
mobiltelefoni men har börjat att snegla
på accesslösningar med "Radio in the

Valery Goldin är vice vd för
VimpelCom, Rysslands största mobilteleoperatör. På ett fåtal år har man
vuxit från ingenting till över 500 anställda och 43 000 abonnter.

Local Loop" och satelittelefoni. Allt beror på hur marknaden utvecklas.
- Vi har på kort tid nått upp till fler än
500 medarbetare. Många har varnat oss
för en allt för snabb tillväxt men vi är
medvetna om situationen och vi tycker
att vi har bolaget under kontroll, säger
Valery Goldin.
PATRIK LINDEN

'
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Låna en högtalande
konferenstelefon
i två veckor

Ericsson Telecommunicate B.V. (Netherlands)
Telecom Institute
Veldhoven

trainers
Together with partners Ericsson Telecommunicatie B.V. aims to establish independent, famous Telecom institute. Ericsson has a long and broad experience in
telecommunication and its knowledge and experience will contribute to the
portfolio of technical training. By forming a partnership Ericsson has created a
solid foundation for the well being of the Telecom Institute.
The Dutch Marketplace and the typical local culture of education made it
necessary to search for a local partner. A professional training centre with an
outstanding reputation and recognised as such in the Dutch market. By working with an experienced partner with educational expertise re-inventing the
wheel will be avoided. This enables Ericsson to start on time with an experienced and fully operational organisation with the knowledge of the local
training market, customer and culture.
Ericsson trusts to have found this partner in CAP Gemini which has managed
the leading institute in IT training in the Netherlands for the past 25 years. A
partner with this reputation will ensure that the institute starts offering an
extensive programme at a high quality level from the start of January 1997. The
venture will be an Ericsson company.
For this training institute Ericsson is looking for trainers, coaches and educational Learning consultants. At Ericsson, we attach significance to teamwork as
well as networking and a strong customer focus. You will be the ambassadors
of our training institute. Guest management is of the utmost importance. We
are looking for colleagues who would like to grow with us and our clients.
Within the training institute we offer plenty of room for personal development.

Du kommer inte att
tro dina öron
Detta är en konferenstelefon med äkta full duplex.
Beskriver vi tekniken kommer du att tröttna på oss.
Beskriver vi ljudet kommer du att tro att vi överdriver.
Gör istället så här: Skicka in kupongen så får du helt
kostnadsfritt låna den i två veckor.
Du kommer inte att tro dina öron.
ERICSSON
För mer info: EDT.EDTRICL

L M E r i c s s o n Data A B

tel 08-726 25 00

I

1

F A X till Ericsson Data, Richard Lundmark 08-721 63 30

Contact:
Fred Kies, telephone: +31161 229682 (office) or +31 654 313118 (mobile):

| | Ja tack. Jag vill låna en Ericofon 5000 i två veckor.
Helt kostnadsfritt och utan något som helst köptvång.

Application:
Ericsson Telecommunicate B.V.
C.H. Zuidema, Resource manager
P.O. Box 8
5120 AA Rijen
The Netherlands
ETM.ETM.COZU

Namn:
Företag:
Adress:
Telefon:

ERICSSON

^
^

^

JOBBA VAR SOM HELST,
NÄR SOM HELST !
Vi underlättar dina kontakter!
Välj ditt modem för direkt kommunikation mellan
dator och mobiltelefon NMT eller GSM

*

Ericsson DC 23 (PC-kort modem)
och mobiltelefonen GH/GF 388 ger
dig den mest pålitliga och kompletta
kombinationen för ditt mobila
kontor.
Du kan sända och ta emot fax
på maximal GSM hastighet
(Grupp 3, klass l&ll). DC 23
har mycket låg strömförbrukning vilket möjliggör
ett verkligt mobilt kontor både med
PDA (Personal Digital Assistent) och
bärbara datorer.
För dataöverföring stödjer DC 23 både
synkron och asynkron överföring samt GSM ISDN.
Direkt från din laptop kan du sända och ta emot
textmeddelanden, SMS. En tillämpning av V.42bis
protokollet ger fyra gånger datakomprimering och
därmed lägre samtalskostnader. Du kan arbeta
var som helst, när som helst.

Ericsson V.34CC
(PC-kort modem), med
inbyggt linjeinterface och
Safejack koppling är ett av de
smidigaste och säkraste PC-kort
modemen du kan hitta.
V.34CC är framförallt ett stabilt och
pålitligt modem för uppkoppling mot det
fasta telenätet. Det kan också kopplas upp
mot Ericssons NMT telefon (NH 237 eller
NH 238). Allt du i så fall behöver göra är att
köpa till en specialkabel till din mobiltelefon och
ditt mobila kontor är färdigt!
Trio Fax och Dataprogram medföljer.
(Fax upp till 14.000 bps, data upp till 28.800 bps)

Välkommen in etter ring

Ericsson Mobile Communications AB, Sverige
164 80 Stockholm

Stockholm-Kista
Stockholm-Bredäng
Göteborg

Torshamrrsgatan 2 1
Murmastarvägen 25
Exportgatan I S
Boplatsgatan 3

08-757 20 24
0 8 * 8 03 05
031-58 68 00
040-31 18 00

Norrköping
Gävle
Sundsvall
Umeå

Koppargatan 18
Kaserngatan 1 1 1
Norra vägen 22
Kronoskogsvägen 6

011-16
026-15
060-13
09014

66
63
54
44

00
00
50
85

-\

•
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I de djupa Värmlandso

skogarna mellan Årjäng
och Töcksfors tar sig den
moderna elektroniska
infrastrukturen en luftfärd. Genom 21 kilometer självbärande optokabel högt upp i Gullspångs Krafts kraftledningar sänds telefonsamtal, data och bild på
den nya tidens motorväg. N u kan firman som
färglägger serier i ett gammalt skolhus i
Värmland skicka serieoriginalen till tryckeriet
via en ISDN-linje och slipper disketterna.

Mats-Olov Hedblom, koncernens miljöchef visar upp den nya miljöstationen som snart ska finnas väl representerad runtom på Ericssons anläggningar i södra Stockholm. Denna möbel ska lära oss att sortera olika slags
papper för återvinning.
Foto: PATRIK LINDEN

Miljötänkande
på nära håll

Telias kabeldragare får inte arbeta i högspänningsstolparna utan kabeln dras och
monteras av Gullspångs Krafts personal. För dem är optokabeln en "lätt match"
jämfört med de tunga el-ledningarna.

Foto: INGER BJÖRKLIND BENGTSSON

Infrastruktur
over Varml

t.

n gammal uttjänt
landskabel ligger i
ett smalt schakt i
bergig
terräng
mellan värmländska orterna Årjäng
och Töcksfors.
Dess ersättare
har blivit en 21 kilometer lång självbärande
luftkabel.
Den har hängts upp av Gullspångs Krafts
mannar i en ny 130 kilovoltsledning.
Telias Region Bergslagen har beställt jobbet och kabeln kommer från Ericsson
Cables-ägda bolaget Erifocas.
Avregleringen av telekommarknaden
har satt fart på nätbyggandet världen
över. Genom att använda kraftnäten runt
världens städer som "motorvägar" för fiberoptiska system kan nya telebolag
snabbt skaffa sig egna nät och konkurrera
på marknaden. I Sverige är 1ele2 en konkurrent till Telia, som gärna använder sig
av luftkablar i sin utbyggnad. Men mellan
Töcksfors och Årjäng är det Telia som
drar luftkabel, en sträcka som är en dellänk i Telias nätförbindelse mellan
Karlstad och Oslo.
Att hänga optokabel på egen stolpe är

inget nytt. Det finns ett sambyggnadsavtal mellan elverksföreningen och Telia
om sambyggnad i kraftledningar på upp
till 55 kilovolt. Ett godkänt sortiment
metallfri optokabel för maximala spannlängder på 150 meter finns redan. Samma
teknik med optokabel hängande under
kraftledning har redan använts på två
kortare sträckor kring Grums och Årjäng
på kraftledningar med lägre spänning.
Men det är första gången som Telia
hänger upp optokabel i en 130 kilovoltsledning. Det var Gullspångs Kraft som
tog initiativet och erbjöd Telia att hänga
kabel i denna "högspänningsledning",
som ersättning för den gamla landskabeln.
Luftkabel billigare alternativ
- Det skulle ha blivit "okristligt dyrt" att
spränga för en ny jordkabel, så därför har
vi valt alternativet med luftkabel i den nya
kraftledningen. Att hänga luftkabel, har
också den stora fördelen att man slipper
förhandlingar med markägare, berättar
Hans Andersson, nätprojektör för Telias
Region Bergslagen.
Närmare tätorterna väljer man jordförläggning av kabel och det gäller för både
kraft- och telekabel. Man gräver också

ERIFOCAS

ner fiber längs med järnvägen, men järnvägen går bara mellan Årjäng och Arvika,
väster om Årjäng finns ingen järnväg, förklarar Hans Andersson.
Kraftledningen mellan Årjäng och
Töcksfors har ett dubbelstolpsystem för
130 kilovoltsledning, vilket medför
spannlängder på 250 meter, hundra meter längre än längsta standardlängden.
Hos Erifocas hittade man en kabel som
passade för ändamålet.
Kabeln i fråga är en självbärande luftkabel, Skyspan, som hängs under de befindiga fasledarna och fästs mellan stolparna, en metallfri dubbelmandad kabel
med kevlar som dragavlastningselement
runt om. Den kan spännas över stolpavstånd på 400 meter.
Kabelbolaget Erifocas
Ericsson utökade för två år sedan sitt
kunnande inom kabel och nätbyggnad
med det brittiska företaget Focas produkter och bildade marknadsföringsbolaget
Erifocas, ägt till lika delar av Ericsson och
Focas Ltd. Ericsson hade telekomprodukter och markkablar, men saknade dessa specialkablar.
- För Telia är knappast detta luftkabelprojekt ett pilotprojekt. Den här sortens

kabel finns upphängd i många andra länder i Europa och även i USA, berättar
Anders Stenfelt, marknadsförare på
Erifocas.
Erifocas produkter säljs över hela världen och till hjälp i marknadsföringsarbetet har vi det världsomspännande nätet av
säljbolag som finns inom affärsområde
Ericsson Business Networks. Luftkablarna tillverkas av Focas men Ericsson
Cables i Hudiksvall har även tillverkningslicens och tillverkar luftburen fiberoptisk kabel i Hudiksvallsfabriken.
- På så sätt kombinerar vi starka produkter med en duktig säljorganisation
och kan snabbt ta marknadsandelar på en
växande marknad. Det är oftast nya operatörer som är beställare och de har friska
pengar, inga gamla investeringar som
tynger. Vi vill vara med och spela, understryker Anders Stenfelt.
Kraftnät-Tele2 storkund
Förutom Värmlandskabeln Skyspan, har
Erifocas ytterligare två kablar som de
kombinerar med telekomelektronik.
Skywrap lindas runt jord- eller faskabel.
Installationen kan ofta göras utan att bryta strömmen med en lindningshastighet
på en meter per sekund. Skylite är in-

byggd i kraftledningens jordkabel och används ofta för nyinstallation.
- Under 96 har vi för
Svenska Kraftnät-Tele2 levererat samtliga kablar och
komplett nätmaterial, installation samt arbetsledning för
sträckan Stockholm/Odensala
- Göteborg/Stenkullen samt
Odensala - Kolbotten, som
ansluter till en sjökabel mellan
Nynäshamn och Lettland.
I Göteborg anknyter kabeln Taktiksnack i Värmlandsskogen, från vänster Jan
till Danmark. Dessa sträckor Sjölinder/Gullspångs Kraft, installatör, Anders
Stenfelt/Erifocas, Hans Andersson/Telia Region
har byggts med Skywrap re- Bergslagen, Ingemar Ganse/Ericsson Cables
spektive Skylite.
Hudiksvall och ännu en installatör på fältet.
- 1 dagarna har vi fatt en order från Svenska Kraftnät-Tele2 på 70 större möjligheter att härja, påpekar
mil mellan Stockholm och Göteborg. Hans Andersson från Telia. Och företagTele2-nätet är nu sammanknutet i en tri- en kan nu köra data så det ryker i 2,5 giangel mellan Stockholm, Göteborg och gabitsystemet.
Malmö. Huvuddelen av sträckan komLyckligtvis klarar sig Värmland ännu
mer att byggas med Skywrap-metoden.
från problemet som sprider skräck på den
Med den nya anslutningen har Arjäng- amerikanska västkusten, där nätsurfare
Töcksfors delen av Värmland praktiskt snart kan orsaka kollaps av hela telefontaget gränslös kapacitet i sitt telenät. nätet. Syndafloden väntar om inget görs,
Tidigare landskabel var mycket åskkäns- men till Värmland kommer den nog inte
lig och när den slog ner blev det stopp på
ännu på ett tag.
sträckan. Med optokabel far åskan inga
INGER BJÖRKLIND BENGTSSON

• Focas bildades av tretton ingenjörer i oktober 1987 i samband med en
omorganisation av brittiska företaget
Raychem.
FOCAS står för Fibre Optic Cables.
Accessories and Sensors. Företaget
har kontor i England (Swindon); USA
(Atlanta) och Hongkong med fabriker
i Swindon och Atlanta. Focas är ett
helägt dotterbolag inom Cookson
Group Plc.
Det ökande behovet av telenät där
kraftbolag kommer in som nya aktörer, både som byggare och ägare av
den nya infrastrukturen, motiverade
Ericsson att 1994 sammanföra Focas
och Ericssons kunnande i kabel- och
nåtbyggnad i bolaget Erifocas, till
lika delar ägt av Ericsson och Focas.

Erifocas produkter
De tre kabelprodukter som Erifocas
kombinerar med telekomelektronik
är Skywrap, Skyspan och Skylite.
• Skywrap lindas runt jord - eller faskabeln. Installationen kan ofta göras
utan att man behöver bryta strömmen, och med en hastighet av cirka
en meter i sekunden.
• Skyspan är en självbärande luftkabel som hängs under befintlig kraftkabel och fästs mellan stolparna.
Installationer kan spänna över stolpavstånd på 400 meter.
• Skylite är inbyggd i en kraftlednings jordkabel (används därför oftast
vid nyinstallation).

• Högst 30 meter. Längre än så ska det
inte vara till kontorets miljöstation.
Och, det är inte vilket skrotupplag som
helst. Utan en vacker trämöbel som är
en prydnad för sin plats. Här ska vi kunna bli av med olika slags papper och andra restprodukter. Före nyår ska detta
vara verklighet vid Telefonplan och till
våren följer resten av Ericsson i södra
Stockholm efter.
- Tidigare har man riktat in sig mot
avfallshanteringen i produktionen, men
i takt med att Ericsson blir ett allt mer
tjänsteproducerande företag är det
dags att vi gör något åt kontorens miljöpåverkan, säger Mats-Olov Hedblom
som är koncernens miljöchef.
Det är Ericssons fastighetsbolag som
genomför detta som ett led i sin miljösatsning.
- Byggnaderna är för gamla för att
vara miljöanpassade. Därför har vi tagit
fram specialbyggda miljöstationer som
vi sedan placerar ut så att de ska smälta
in i kontorsmiljöerna, berättar Göran
Alfhagen på Ericssons fastighetsbolag.
Idag finns det en provstation utställd.
Först var personalen skeptisk till att ha
den mitt i fikarummet men nu är alla
övertygade om att den ska vara kvar.
- Vi har tillsammans med ett snickeri
tagit fram denna möbel i tre olika träslag för att den ska kunna passa in med
inredningen av det övriga kontoret, säger Göran Alfhagen.
På flera avdelningar och enheter har
fastighetsbolget också engagerat miljöambassadörer som ska hjälpa sina kollegor tillrätta och svara på frågor om källsorteringen.
Folk är ibland skeptiska till att sortera
sopor. Vad det egentligen handlar om
är att aldrig blanda restprodukter.
Mycket av miljöarbetet går ut på att betrakta restprodukterna som en resurs.
- En miljöprofil är idag en affärsfördel. Det är inte bara något för eldsjälar.
De olika leverantörernas produkter blir
mer och mer lika varandra. Det som avgör en affär är helhetsintrycket, då kan
miljön vara en konkurrensfördel, säger
Mats-Olov Hedblom. Dessutom är det
ett sätt att locka unga medarbetare till
Ericsson. Ungefär hälften av Ericssons
anställda är 30 år eller yngre. I denna åldersgrupp är miljömedvetandet ofta
mer utvecklat. Många unga vill helt enkelt inte arbeta för en arbetsgivare som
inte visar att den tar ansvar.
PATRIK LINDEN
Fotnot: Ericsson i norra Stockholm har redan
påbörjat källsortering för kontoren vilket vi
kunde läsa om i Kontakten nummer 15, där den
ansvarige för detta porträtterades.
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Med fokus på snabbhet
Förkortade ledtider från ett år ner
till en månad, nästan 100 procents
leveransprecision och hela den
gamla teknikfilosofin ställd på huvudet. Det är målen och strategin
för den nya enheten för logistik
och kundanpassning av driftstödssystem i Linköping som lovar att
allt ska vara genomfört inom föga
mer än ett år.
Den 11 oktober invigde Kurt Hellström,
chef för affärsområde Radiokommunika^tion, den nya Linköpings-enheten som
sysslar med att utveckla driftstödssystem
till alla de GSM-system (GSM 900, DCS
1800 och PCS 1900) som sålts världen
över.

-

«

Ett nytt sätt att arbeta
Invigningen markerar startpunkten för
ett helt nytt sätt att arbeta. Ett sätt som
betyder att man vänt på flödet och utgår
från kunden, förenklar alla rutiner, skapar
begripliga säljobjekt med mera. Med resultat att leveransprecisionen ökar från
idag en okänd siffra (dock ej så bra) till
bortåt hundra procent. Det som mäts är
när kunden tar över, inte när produkten
lämnar Ericsson.
- Viktigast av allt är kanske att vi nu
samlat totalansvaret för orderflöde, inköp, utleverans och installation hos en
enhet, säger projektledaren för den nya
organisationen, Hans Hammarfors. Det
är till stor del där, som det tidigare brustit
i effektivitet.
- En annan viktig del är att göra om hela produktstrukturen och sätta enhetliga
priser. Det är viktigt att kunden vet precis
vad vad han behöver, beställer och betalar

Det är de som ska göra det, få hanteringen av leveranser att bli mer "postorderlik". Helena Centrell, inköpare, Jonas Örjestam, koordinator, Torbjörn Fredricsson, chef, samt Linda Li, leveransbevakare.
Foto: SÖREN JOHANSSON

för. Det kommer att underlätta för
Ericssons underleverantörer.
- Starten har gått mycket bra och vi har
fått bra stöd både internt och från våra
underleverantörer, berättar Torbjörn
Fredricsson, chef för den nya enheten.
- Vi är också mycket angelägna om att
komma in så tidigt som möjligt i kedjan
och samarbeta med säljarna.

World Class Supply-programmet
...drivs på Ericsson Radio, affärsenheten för GSM, NMT och TACS. I programmet,
som leds av Christer Jungsand, direktör f ö r Supply Management, ryms nu drygt 30
delprojekt, som alla konvergerar mot tidpunkten december 1997. Då ska affärsenheten vara världsbäst när det gäller leveranser till kund, dvs att snabbt få ut produkterna, att hålla avtalade leveranstider och att få ner kostnader och bundet kapital. Info o m WCS kan fås på http://www-rmog.ericsson.se

LARS CEDERQUIST

från förr

Lars Magnus
utställning
en succé
Lars Magnus Ericssons jubileumsutställning blev en succé, och
finns nu i de flesta receptioner
inom Ericsson.

(

*

•

Det finns ett fatal kvar, hör av er till
Ericsson Communications, memoid:
LME.LMEEXHIB eller fax:
+46 8 744 4282 (att. Elsie Henriksson).
• Vikt 7 kg. Storlek i monterat skick:
210 cm (b) x 7 cm (d) x 227 cm (h).
• Pris SEK 7 000.

marknadsplatsen

köp • sälj • hyr • byt »ge bort
gratis tör anställa S Ericsson

Sänd in din annons på memo till LME.LMEPRG. 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.
UTHYRES:
Sälerv-Tandådalen/Hundfjället - centralt och
vackert läge, 700 m till liftarna (33 st) i Tandådalen/Hundfjället, nya fräscha stugor med 4/6/8
bäddar, alla bekvämligheter. Rök- och djurfritt!
Tel. 08-719 32 27,08-704 90 50,
memo: LME.LMERISE

d

ÖNSKAS HYRA:
önskas 2 - 3 ROK m balkong i Solna, Sundbyberg
el Sollentuna. Ev byte mot 2 ROK, HR i Märsta på 67

kvm. Stor balkong, 5 min gångväg till Märsta C och
station.
KI/RSA/B/UV Daniel Edstam, memo: RSA.RSADAED

TILL SALU:
Gävle/Sandviken: Bostadstätt i Forsbacka
Herrgård säljes. 2 ROK, 99 kvm. 1700-tals bruksmiljö vid Storsjön, ca 16 km från Gävle och 6 km till
Sandviken. Goda bussförbindelser. Sjöutsikt, stor
träterass, garage samt båtplats. Nära till tvättstuga
och bastu. Klinkers med golv-värme i hela lägenheten. Bör ses.

Månadsavgift: 5 722 kr.
Pris: 50 000 kr vid snabb affär.
Tel arb: 026 - 157 057, Tel hem: 026 - 300 32
MEMO: ERAD.ERALASM

ÖNSKAS HYRA:
Jag önskar hyra en 1 - 2:a i innerstan,
Sundbyberg eller Solna, gärna möblerad.
Kontakta: Roger Karlsson, tel: 404 40 69 eller
memo: ERAC.ERAROKN

Kobran var
modellen
på 60-talet
1960 föreskrev modet denna utstyrsel. Upptill syns två Ericofon
500-telef oner, mer kända som kobror. Modellen kom ut 1956.
Under dessa ser vi en dialogtelefon med knappsats som aldrig
blev särskilt vanlig till skillnad
från den röda "Dialogen" som
fanns i nästan varje hem. I nederkant syns också en Diavox högtalartelefon. Den fungerade enbart
som en sådan och saknade lur.
Foto: LENNART SÄÄF

National Semiconductor®, ^ ? ® och .Moving and shaping the future" är varumärken som tillhör National Semiconductor Corporation. ©1996 National Semiconductor Corporation. Alla rättigheter är reserverade.
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PARAMETRISKT
SÖKVERKTYG

Försöker du hitta rätt komponent? Du kan lägga ner
• 4000 DATABLAD
massor av tid på att leta igenom databöcker och

• GRATIS PROVER
•

applikationsexempel tills du äntligen kommer till ett

1500 APPLIKATIONSEXEMPEL

• GRATIS A N A L O G A

resultat. Men nu finns det ett snabbare och effektivare

DATABÖCKER
sätt för dig att hitta det du söker; databöcker,

•

P R O G R A M V A R A FÖR
KONSTRUKTION

applikationsexempel, prover, pris och tillgänglighet.
Och det är öppet dygnet runt!
Sätt ett bokmärke på www.national.com och du
hamnar direkt på vår websida. Där är du aldrig mer än
fyra musklick från den information du behöver. Vi har

Sökningen är snabb och enkel och databasen hålls
kontinuerligt uppdaterad.

byggt in ett parametriskt sökverktyg som ger dig tillgång

Vill du se hur enkelt det är - prova

WWW.NATIONAL.COM

till mer än 14000 olika produkter.

/co nd u c
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IN ENGLISH

Under de senaste åren har vi
samarbetat med över 900
Ericssonanställda i verksamhetsanpassad utbildning i affärsengelska.
Om du behöver utföra Ditt arbete på
engelska, kontakta oss.

GLÖM JOBBIGA INVtl&ERINGAR!

HYR DIN PC AV OSS!
Låt inte stora investeringar stoppa din verksamhet
Kort- eller långtidshyr PC, Notebook, skrivare
och OH-plattor från oss.

O

Business English

D

Personal ENGELSKA

0

English for Managers

Q

English for Marketers

D

English for Presentations

O

Business English Writing

1 I English for Executive Secretaries
and Administrative Assistants
Namn

T

Företag

ACCELERATOR
TaEFON08 735 30 00.fAX08735 60 30.E-P0STinfo@accelefatof.se

m

Telefon

Advanced

Skicka talongen WL Advanced Business Commiiucatiwi AB
Box 70396,107 24 Stockholm. Tel 08-700 tt 33. Fax 06-10 S311

Communication

UPDATE Radi

V

Seminarier och miniutställning, 4 - 6 december, Stockholm
STF arrangerar UPDATE-seminarier inom radiokommunikaton med
miniutställning den 4 - 6 december på CitykonFerensen, Stockholm
Seminarie nr 3. Onsdag 5 dec. 96

Modern HF-kommunikation

Accessnätir2000

- renässans för kortvågsradio

-Accessnätet - lokalnätet är fortfarande den
tyngsta delen

• Inledning • Vågutbredning och kanalegenskaper • Dataprogramför prediktering • Modulaton och kodning • System,
nät och automatisering • Produkter på marknaden

• Tjänster i framtidens accessnät* Användning av dessa
tjänster i verksamheten • ATM-teknik ger fexibilitet i användningen • Fibernätlösningar • Koppar/Koaxnät som bas för
bredbands accessnät • Radio i accessnätet • Wireless
local loop • Olika alternativ för snabb Internetaccess

Seminarie nr 2. Onsdag 5 dec. 96

STF Ingenjörsutbildning AB är ledande i
Skandinavien inom kvalificerad teknisk fortbildning
och tillhör Civilingenjörsförbundet

BOE]
Vi för tekniken vidare
STF Ingenjörsutbildning AB
Tel: 08 - 613 82 00 (vxl), Fax: 08 - 21 29 82
E-post: it.info@stf.se, WEB: www.stf.se

- Bredbandsaccess till hemen

Rymdbolaget
- Framtidens mobilkommunikaton - Satellit

Telia
- Bredbandig radio för multimedia

Opplysningar
CitykonFerensen, Malmskillnadsgatan 46

Bredbandig radio

PriS: 3.780 per seminarium, inkl dokumentation
lunch och kaffe. Moms tillkommer.

Utveckling och status för mobil och
fast radioaccess

Mobilkommunikation i samma system överallt
pajorden
•Systemöversikt •Satelliter för mobilkommunikation
• I C O , Global Communications •Orbcom-for global mobilkommunikation* Integration av satellitnät i det publika
telenätet »Handburna terminaler*Marknadsöversikt

Ericsson Telecom

Seminarie nr 4. Onsdag 6 dec. 96

Satellitsystem för mobilkommunikation

H

Miniutställning 5 - 6 dec. 1996

Seminarie nr 1. Onsdag 4 dec. 96

Faxa in kupongen nedan eller ring STF
på tel 08 - 613 82 17, Gunilla Englund. Anmälan är
bindande fram till 2 veckor före start.

•Teknik och systemaspekter för bredbandig radio »FRAMES
förslag för UMTS • Framtidens GSM • Utvecklingen kring
DECT* Wireless ATM, LMDS och övriga bredbandsapplikationer över yttäckande PMP-system

Gunilla Englund, e-post: ge@stf.se

ANMÄLAN/PROGRAMBESTÄLLNING UPDATE Radio 1996
• J a g anmäler mig till seminarium nr

nr.

nr

•

Sänd mig detaljprogram på hela UPDATE Radio

Namn:

Avd

Företag:.

Adress:.

Postnn...

Ort:

Telefon:

. Fax:.

S

I
E-post:

Faxa till STF pa 08 - 2 3 55 00
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Nytt huvudkontor
i Madrid invigt

Ny anläggning

• Ericssons spanska bolag, som nästa år firar 75årsjubileum, invigde nyligen ett nytt huvudkontor utanför Madrid. Den fjorton våningar höga
byggnaden kallas Torre Suecia (Sverigetornet)
och invigdes officiellt av HKH Felipe av Borbön
under närvaro av bland andra koncernchef Lars
Ramqvist och den svenska ambassadören Tomas
Bertelman.
Den spanska ledningsgruppen under ledning
av Raimo Lindgren kommer tillsammans med
mobiltelefoniverksamheten. Företagskommunikation och Nät och 500 personer inom
forskning- och utveckling att ha sitt dagliga arbete i byggnaden. Sverigetornet har ritats av
den kände spanska arkitekten Enrique Bofill.
Under sin vistelse i Spanien besökte också
Lars Ramqvist Baskien där Ericsson ska öka sin
produktion av analoga mobiltelefoner och utrustning för ETACS-systemet. Indelec som fabriken heter, kommer att bli Spaniens största och
Europas näst största tillverkare av denna typ av
radioutrustning.
Fabriken kommer att sysselsätta upp till 300
personer. Indelec är kompetenscenter för
Ericssons utveckling av accesslösningar av typen
Radio in the Local Loop.

I slutet av oktober invigde
Ericsson i USA en ny huvudanläggning för forskning och utveckling av mobiltelefoner.
Utvecklingscentret kommer att
bli arbetsplats för cirka 700 anställda och ligger i Triangle
Park, North Carolina.

Anläggningen är uppförd för
Ericssons behov och är på drygt
23 000 kvadratmeter. Ericsson
har länge funnits i området fast i
fyra olika byggnader. Nu kan
man samla alla resurser inom
mobiltelefonutveckling till en
och samma byggnad.
Arkitekten har tagit fasta på
Ericssons svenska arv och specialisering på kommunikationslösningar. Den ljusa, öppna och luftiga interiören med trä och glas
ska inbjuda till samarbete och ett
enkelt utbyte av idéer och tankar
mellan de anställda.

mobiliUSA

^^^l^

Investing in T*e F u t u r «

ERICSSON

Foto: Jack Radgowsk i

Ericsson Radio Systems AB

SYSTEMS MANAGEMENT
- SERVICE CONTROL AND MANAGEMENT
Ericsson's 85,000 employees are active in more than 100 countries. Their combined expertise in switching, radio and networking makes Ericsson a world
leader in telecommunications.

The product unit Digital Switching Systems and Applications (DSA) provides
competitive switching, service control and application products for GSM/DCS/
PCS operators through Ericsson/RMOG marketing and sales channels.

The product area Service Control
and Management (SCM) is responsible for nodes controlling the network like the HLR (Home Location
Register) in GSM. In addition to
own products, SCM is responsible
for the DSA requirements towards
"external" products like the IN
infrastructure, SCP (Service Control
Point) andSDP (Service Data
Point). The central system managementfor SCM now have a few
challenging positions open.

primarily interested in people who
have been working with Intelligent
Networks (IN) and GSM. You have
probably at least two years of relevant experience and like to work as
a generalist and co-operate with a big
contact network all over Ericsson.
You are used to take own initiatives
and and enjoy working within
a unit where new tasks constantly
comes up.

We believe you are an experienced
system engineer, or similar, with
experience within O&M/Service
management. We consider knowledge about UNIX platforms and
management systems as a merit.
Por further information please contact:
Anders Blomgren,
phone+46 8 75712 8 1 ,
ERAC.ERAABLO
Lennart Andersson,
phone +46 8 75712 86,
ERAC.ERALNT

System Manager/
Senior Specialist,
Service Management

Systems Manager, Mobile
Intelligent Networks (MIN)

With the introduction of new services and network elements within
the GSM/PCS solutions and the
rapidly increasing number of subscribers in our customers networks
the need for efficient support for
service management increases.
We are now looking for YOU who
can technically be a leading star in
the service management area. You
will get an excellent opportunity
to extend your contact network
and gain competence in the rapidly
increasing areas of GSM/PCS and
Service Management. The tasks will
involve participating in and leading
technical studies as well a close cooperation with product management,
RMOG design units and other
Ericsson units working in the area.

We will extend our System management/OPM team for Mobile IN
platforms with one person.
In this position you will have a tremendous opportunity to extend your
contact network and to gain competence in the rapidly growing area of
Intelligent networks and GSM/PCS.
Your work will consist of tasks like
technical support to Market Operations, support to Strategic Product
Management for clarification of
requirements as well as customer
presentations etc, work with characteristics and benchmarking activities
for Mobile IN, and manage & participate in different kind of Mobile
IN related technical studies.
We are a team of young and ambitious system engineers and we are

For further information please contact:
Anders Blomgren,
phone + 46 8 75712 8 1 ,
ERAC.ERAABLO
Ulrika Carlsson,
phone+ 46 8 757 13 13,
ERAC.ERAUCAR

System Generalist, Service
Control & Management (SCM)
GSM/PCS
We are looking for an experienced
systems manager to strengthen our
resources within Service control &
Management for GSM/PCS.
Your role will be to work with SCM
Network architecture and platform
aspects/requirements when introducing new features and applications
to the GSM/PCS networks. Typically
the work is done in Scenario-, quick
and pre-study for the GSM/PCS
development. You will also be
involved in planning of and participation in standardisation within the

SCM area. You will work closely
together with product management,
the design centres throughout the
world in a systems management
network, and even with strategic
customers.
You are systems engineer, or similar,
interesting to work with total solutions. Broad Experience of GSM/PCS
as well as general network issues and
broad implementation experience
from AXE and other platforms are
considered as merits.
For further information please contact:
Anders Blomgren,
phone +46 8 757 12 8 1 ,
ERAC.ERAABLO
Erik Lönnheim,
phone +46 8 757 12 80,
ERAC.ERAERLO
For all positions:
Ingela Bonnevier, Human Resources,
phone +46 8 4 0 4 7 8 4 1 ,
EXTR.QRAINBU

Send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
LK/HS Mia Hjertén
164 80 Stockholm

ERICSSON
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Hemma bra, borta bäst
När man inom Ericsson talar om att jobba utomlands
på kontrakt är det ofta
svenskar som jobbar utomlands man tänker på.
Denna grupp är visserligen
störst men nästan hälften
av alla kontraktsanställda
är medarbetare som kommer till Sverige för att jobba eller Ericssonmedarbetare som flyttar mellan andra Ericssonländer.
Kontakten har träffat några
Ericssonanställda som arbetar
på kontrakt i Sverige för att höra
vad de tycker o m att arbeta här
och vad de tycker o m oss svenskar.

- Den långa, mörka och kalla
vintern var värre än väntat.
Kanske inte så mycket kylan
men mörkret var svårt att vänja
sig vid i synnerhet det andra
året. Det första året är man fortfarande så fascinerad av att se
snön som trots allt lyser upp en
del, säger Oliver Staunton från
Irland. Han får medhåll från de
andra.
- Jag var förvånad att det faktiskt gick att genomleva vintern
med någon behållning. Att livet
trots allt gick vidare som vanligt,
säger José Luis Ruiz Martinez
från Spanien om sin första vinter i Sverige.
Svenskarna följer vädret
Alla är överens om att svenskar
är mycket väderberoende och
att lynnet följer årstidsväxlingarna. När våren kommer blir
svenskarna som förbytta är det
samlade omdömet.
Det är inte bara vädret som
gör Sverige speciellt, utan även
hur vi beter oss på arbetsplatsen.

- För svenskar i allmänhet är
arbetstider, semester och helger
nästan heliga. Få kan tänka sig
att flytta på ledighet om det
händer något på jobbet. Det tror
jag är typiskt för Sverige, säger
Oliver Staunton som dock påpekar att det finns exempel på
svenskar som jobbar mycket extra.
José Luis Ruiz Martinez håller med.
- Jag tror att lojaliteten mot
arbetsgivaren är större på dotterbolagen. Där har man också
ofta bättre kontakt med marknaden och kunderna, säger han.
Ibland kan man märka att
många i Stockholm arbetar
långt från kunden.
Annorlunda ledarstil
- Ledarstilen i Sverige skiljer sig
en hel del mot vad jag är van vid,
fortsätter José. Här ska allt diskuteras och alla ska alltid vara
överens. Det är sällan det blir
några snabba klara besked.
Detta ständiga konsensussökande kan i bland vara frustrerande.
Att man hamnar i Sverige kan
bero på många saker.
- Jag såg ett intressant jobb
här. Det var nog mest en slump
att det blev just Sverige, säger
Steve Banner från Australien.
- Jag hade varit i Stockholm
några månader på ett kortare
jobb och trivdes bra. Så fort ett
lämpligt jobb dök upp sökte jag
mig hit, berättar Oliver Staunton.
- Vi passade på att komma till
Sverige så fort vi fick en chans.
Det är inte så ofta som vi ute på
dotterbolagen får chansen att
komma ut så här, säger Carmen
Martinez och Patricia Acevedo
från Mexiko.

På kontrakt i Sverige: från vänster: Carmen Martinez från Mexiko, Steve Banner från Australien,
Patricia Acevedo från Mexiko, Oliver Staunton från Irland, José Luis Ruiz Martinez från Spanien och
Attila Mathé från Ungern.

Det är långt ifrån alla som
passar på att lära sig svenska när
de är här. Attila Måthé från
Ungern är en av de som verkligen tagit sig tid.
- Man får ut så mycket mer av
tiden i Sverige om man lär sig
språket, säger han. Man kommer närmare svenskarna.
Mycket jobb
- När man jobbar på kontrakt så
här är det ofta ganska mycket
jobb och då är det tyvärr ont om
tid för att gå språkkurser, säger
Oliver Staunton som gått en
sexveckors svenskkurs men inte
riktigt haft tid att följa upp den.
Vad är det man berättar för
dem därhemma?

- Trafiken är fantastisk här i
Stockholm och luften är så ren,
säger Carmen Martinez som annars arbetar i Mexico City där situationen är något annorlunda.
- Tunnelbana och bussar fungerar också fantastiskt bra här.
Det är få städer där tunnelbanan
kommer så på minuten som här,
säger José Luis Ruiz Martinez.
Alla är också överens om att
Stockholm och Sverige är mycket rent och att det är relativt lätt
att leva här. Allt är dock inte bara bra.
- Skatterna var något som förvånade mig, säger Steve Banner.
Jag hade i förväg fått information om skattesystemet men jag
trodde att jag hade räknat fel in-

Fler och fler söker sig utomlands
Fler och fler av Ericssons
anställda arbetar på långtidskontrakt utomlands.
De senaste två åren har
antalet ökat med cirka 30
procent årligen och för i år
spås en liknande utveckling. Idag är det 2 600 personer inom Ericsson som
på detta vis jobbar utanför
sitt hemland. Drygt hälften
av dessa är svenskar. Tillsammans utgör dessa ungefär tre procent av koncernens anställda och representerar 54 olika länder.

v»

- Att det blivit så många som
jobbar på kontrakt beror på att
det nu går så bra för Ericsson på
många nya marknader med nya
produkter. Dessutom har vi nu
en globaliseringstrend. Ericsson
som koncern uppmanar också
medarbetare att ta utlandsuppdrag, säger Bo Eriksson, chef
för enheten för utlandsuppdrag
(International Assignments) på
moderbolaget.
Det är inte alla utlandsjobb
som räknas som långtidskon-

trakt. Upp till 60 dagars tjänst
utomlands betraktas som tjänsteresa och uppdrag på upp till
ett år brukar kallas korttidskontrakt. Bägge dessa typer av uppdrag sköts av de enskilda bolagen. Det är för kontrakt på
minst ett år, så kallade långtidskontrakt, som enheten för utlandsuppdrag blir inkopplad.
För dessa längre kontrakt
finns det gemensamma policies
och rutiner för hela koncernen
som enheten ansvarar för, dessutom ansvarar enheten för de
individuella kontrakten.
- Vi kommer in först när
rekryteringen har gjorts. Vi är
med och reder ut lönesättning
och andra villkor.
Praktiska frågor
Förutom själva kontraktsskrivningen informerar och assisterar enheten så att den som ska
åka ut på bästa sätt kan förbereda utlandsvistelsen. Det är
många praktiska frågor som ska
ordnas före utresan. Inte minst
viktig är den mentala omställningen för att klara av den nya
miljön utomlands.

Det finns många skäl till att
folk söker sig utomlands. Ofta
är det flera faktorer som samverkar.
- När vi frågar de anställda
varför de vill arbeta utomlands
brukar de vanligaste skälen vara;
äventyret, personlig utveckling
men även språklig utveckling,
att uppleva nya kulturer och att
ta större ansvar, att det ses som
meriterande men även den högre lönen uppges som skäl av en
del, berättar Bo Eriksson.
Fördelaktig lön
Lönen för utlandskontrakt är
ofta fördelaktig, men man måste
se till hela bilden. Man kan inte
räkna med att den medföljande
får jobb i det nya landet.
Länder delas upp i fem nivåer
beroende på hur komplicerat
det anses att bo och verka där.
Västeuropa och andra i-länder
återfinns i den ena änden av skalan medan Nigeria, Libyen och
Indien finns i den andra och
kvalificerar till den största kompensationen, till exempel i form
av fler hemresor och mer semester.

Lönen sätts individuellt och
med ambitionen att de olika
ländernas relativa lönenivåer
ska uppfattas som rättvisa. Detta
påverkas dock av inflation och
varierande växelkurser.
- De som arbetar i länder med
en instabil valuta får lönen uppdelad i två delar. En del i lokalvaluta och en valutasäkrad del,
förklarar Bo Eriksson.
För att kunna hantera alla
kontraktsanställda finns det sexton personer i Bo Erikssons enhet varav tio är handläggare som
har hand om olika delar av världen.
Tjänstledig
- När man arbetar på kontrakt
är man i regel tjänstledig från
sin hemmaenhet, som också under kontraktstiden har ansvar
för den långsiktiga utvecklingen.
- Därför bör det vara en öppen process med din chef om du
söker jobb utomlands. Tanken
är att du under hela tiden ska
hålla kontakten med hemmaenheten, säger Bo Eriksson.
PATRIK LINDEN

nan jag insåg att skatterna faktiskt var så höga.
Ångrar ingenting
Flera instämmer i att skatterna
känns lite höga. När man jobbar
på kontrakt betalar man samma
skatt som svenskar men man utnyttjar inte de förmåner som
följer menar de, barnomsorg,
pensioner etc.
Ingen av de som Kontakten
talat med ångrar att de åkt på
kontrakt till Sverige. De är överens om att en tid utomlands är
utvecklande både personligen
och för jobbet.
PATRIK LINDEN

Utlandsjobb
i kalla siffror
• Antal personer och från
vilket land medarbetare på
långtidskontrakt, mer ån
totv månader, kommer ifrån.
1 4 1 4 f r å n Sverige
242 f r å n Storbritannien
9 6 f r å n Australien
93 f r å n Finland
92 f r å n Irland
80 f r å n Danmark
74 f r å n USA
62 f r å n Mexiko
4 8 f r å n Norge
4 8 f r å n Tyskland
• Antal personer som tjänst
gör på långtidskontrakt, mer
än tolv månader, i respektive
land.
423 i USA
3 1 4 i Sverige
284 i Kina
148 i Japan
129 i Storbritannien
119 i Indien
116 i Tyskland
78 i Kanada
74 i Malaysia
6 8 i Australien
Fotnot: Utöver detta finns det
många som jobbar på kortare
kontrakt ån ett år. Dessa finns inte
med i den koncerngemensamma
statistiken.
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DUBBEL LINJÄR REGULATOR
MED LÅG DROPOUT:
200mV VID 250mA
MAX8862
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Max12Vinspänning
Utgångar för 250mA och 100mA
Arbetsström på 200LIA - även vid dropout!
Shutdown-ström på <1pA
Interna PFET-switchar på 0,8 Q och 1,6 Q.
Skydd mot felvänt batteri
Termiskt överbelastningsskydd
Inställbara eller fasta utsignaler:
4,95 V i L-version
3,18 V i T-version
2,85 V i R-version
• 16-bens smal SOIC-kapsel

VÄLJ DE BASTÅ REGULATORERNA
MAX8862
250mA & 100mA
OUTPUTS
INI D I
SHDN1 en
PWR0K1 Ca
GND EU
GND ca
0UT2 en
SET2 ca
H.c. n i

in
in
in
in
in
in

N.c.
SET1
0UT1
GND
GND
RBF2
in SHDN2
IN2

Max 12 V in

MAX8865/6
DUAL
100mA OUTPUTS
0UT1
IN
GND
0UT2

O

SET1
SHDN1
SHDN2
SET2

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

MAX8863/4
SINGLE
100mA OUTPUTS
SHDN [rf
GND H
IN DC

f H SET
S
ID OUT

O m endast en utsignal
behövs använder du
MAX8863/4 i 5-bens
SOT23-kapsel.

GRATIS! Design Guide för strömförsörjning - inom 24 timmar!
Innehåller datablad och kort för gratisprover
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kontakten
Ericsson, HF/LME/I, Rum 811023, 126 25 Stockholm

POSTTIDNING A

- Människors önskan och behov av att på ett enkelt sätt kunna tala med
varandra oberoende av avstånd. Det är grunden för min vision om framtidens
mobiltelefon. Den mänskliga rösten, som förmedlar känsla och närhet, är och
kommer att förbli det viktigaste sättet att kommunicera. Det säger Nils Rydbeck, chef för Ericssons globala mobiltelefonutveckling och nyligen hedrad
med rVA:s, Ingenjörsvetenskapsakademiens, guldmedalj.
*

Man med visioner
motiveringen till utmärkelsen
sägs bland annat att Nils
Rydbeck får utmärkelsen
"särskilt för utveckling av de
tekniska specifikationer och
för organiserandet av det
komplicerade ingenjörsarbete som varit av avgörande betydelse för Ericssons framgångar med mobiltelefoner i världen".
- Naturligtvis är jag mycket glad och
hedrad men utmärkelsen omfattar inte
bara mig utan också de hundratals ingenjörer runt om i världen, som arbetar med
utveckling av våra telefoner. Bland annat
gäller det mina tre tidigaste medarbetare
Paul Dent, Leif Brunström och Michael
Kornby, som varit med från allra första
början och tillsammans med många
andra fortfarande är nyckelpersoner i utvecklingsarbetet, säger Nils.

Flyttade till Lund
Som nybliven teknisk doktor 1975 kom
han från Lund till Stockholm och
Svenska Radioaktiebolaget, det som senare blev Ericsson Radio Systems. Han
började med utveckling av personsökare
men rätt snart blev han ansvarig för utveckling av truppradio. 1985 flyttade han
till Lund som chef för den utvecklingsenhet för mobiltelefoner, som då började
byggas där.
- Det var ett klokt
beslut av Ericsson
Radio Systems dåvaH rande vd Äke Lundqvist, att inte lägga
mobiltelefonutvecklingen i Kista, där
systemutvecklingen
tog alla resurser, säger Nils. Vi kunde
bygga upp verksamheten från grunden
och skapa resurser i Lund. Samtidigt hade jag ett bra kontaktnät i Kista och det
drog vi naturligtvis nytta av.
Redan vid utvecklingen av den första
mobiltelefonen arbetade Nils och hans
medarbetare efter rullande långtidsplaner
och så sker också idag. Samtidigt som man
jfr arbetade med de analoga telefonerna började den första utvecklingen av GSMtelefoner och det var så tidigt som 1987.
"

vigdes ett nytt stort forsknings- och utvecklingscenter.
Från att ha varit ett helt okänt företag i
USA börjar nu Ericsson bli mer känt.
- Men det är långt kvartillsvi blir kända
hos allmänheten. Därför är den fotbollsarena, som vi sponsrar i North Carolina
och som nu kallas Ericsson Stadium, viktig, förklarar han.

Kreativiteten måste styra
På en fråga om varför Ericssons mobiltelefoner har så stor framgång svarar Nils:
Till North Carolina
- Vad vill människor ha, jo, en telefon
I maj 1990 flyttade Nils till Reseach som är liten och lätt att använda. Det förTriangle Park, RTP, i North Carolina, stod vi från början och vi var först med att
för att bygga upp ett utvecklingscenter lansera en verkligt liten mobiltelefon.
för utveckling av mobiltelefoner främst Man måste ha en vision om vad folk vill
för den amerikanska mobikelefonstan- ha och den visionen ska man sedan förverkliga. Det är den mänskliga aspekten i
'-• darden.
- När jag gjorde de första anställning- mina visioner som är drivkraften för mig,
sintervjuerna skedde det på en bänk ute i tillägger han.
<& parken eftersom kontoret ännu inte var
- Visioner är viktiga och det finns så
klart, minns han. Idag har Ericsson cirka många kreativa medarbetare runt om på
900 medarbetare i RTP och nyligen in- Ericsson. Det är viktigt att dessa personer

får gehör för sina idéer och att visionerna
inte försvinner till förmån för byråkrati
och administration.
Internet - ett tekniksprång
När samtalet kommer in på framtiden
och Internet låter Nils entusiastisk men
också en aning bekymrad när han svarar.
- Med Internet har vi tagit ett tekniksprång framåt och att tala om revolution
är ingen överdrift. Tidigare visste företagen inom telekombranschen åt vilket håll
utvecklingen skulle gå eftersom televerk
och standarder angav riktningen. Så är
det inte längre, idag vet ingen vad Internet egentligen kommer att innebära för
framtiden.
- Ericsson står nu inför sin svåraste utmaning. Det gäller att ha visioner om
framtiden och att få hela organisationen
att bli medveten om de nya möjligheter
som dyker upp. Den förändring som
krävs måste ske snabbt, framtiden väntar
inte, den är redan här.
GUNILLA TAMM

Tack för
det BSI!
e senaste veckornas
te har för oss på koncernredaktionen i hög grad
präglats av det faktum att vi stått på
tur får ISO-revision. Eftersom vi är
en ung enhet - en del av supportenheten Ericsson Communications inom
moderbolaget - var vi helt obeprövade i ISO-sammanhang. Tanken på att
hela moderbolaget i koncernen kunde
mista sin ISO-certifiering om vi inte
klarade revisorernas granskning har
inte tett sig särskilt lockande.
Vår vardag präglas av ett högt tempo med en rad tidningsproduktioner
som ständigt är i gång, pressreleaser
som ska göras i ordning och skickas
ut, adressregister som ska uppdateras, JobbNytt-araionser som ska redigeras för Nytt och Kontakten, grejor som ska %t^å World Wide Web,
osv. Därför ärdet lätt att administrativa uppgifter får ligga på is ibland.
Men en ISO-revision sätter sannerligen fart också på jobbet med att få
ordning på de administrativa rutinerna.
Redan första gången jag själv upplevde en ISO-revision, det var på
Koncerninformation för tre år sedan,
tog det inte lång tid att inse nyttan av
det hela. Efter några dagars stånkanden och stönanden över allt som ska
göras och gnäll om att "det här har vi
ju egendigen inte tid med", vände
opinionen också på redaktionen. Det
är verkligen bra för verksamheten att
ha den väl dokumenterad. Och det
känns mycket tryggare att jobba när
ens arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter väl kommit på pränt.
Jag tror att alla på redaktionen och
den övriga supportenheten är överens om att ISO inte är någon obehaglig börda att bära på, utan att det
är ett av våra främsta hjälpmedel för
att komma framåt och förbättra
verksamheten.
Som du förstår gick revisionen bra.
Ett par små hemläxor fick vi - mycket nyttiga sådana som kommer att vara ett viktigt stöd för oss när vi klarat
av dem om ett par veckor. Vi blev rejält granskade på redaktionen, och
kan nu glädja oss åt att till och med
den noggranne revisorn från den internationella revisionsfirman BSI var
nöjd med det sätt vi jobbar på. Terry,
som han hette, fick med sig några
nummer av Contact och Connexion
att läsa på hotellrummet eller resan
hem. Jag hoppas han gillade dem för det är ändå den yttersta avsikten
med vårt jobb;
att producera
bra publikationer som alla våra snart
90 000 kompisar i Ericsson har glädje
av.
LARS-GÖRAN HEDIN

• Här finner du aktuella
lediga tjänster inom
Ericsson. Tjänsterna utannonseras också i Nytt, där
listan uppdateras varje
vecka. För införande av
annonser, skicka manuset
till Memo-brevlådan
LME.LMEJOB.
• Nästa utgåva:
28 november 1996.

UPPDATERAD 4 NOVEMBER

PLATSANNONSER I KONTAKTEN NR 17 1996
Kontakta: IT-chef Johan Lundkvist, tfn 013-28 71 85 eller
personalman Ulrika Björk, tfn 013-28 71 03.
Ericsson Radio systems AB, Linköping

INKÖP

IT MEDARBETARE

• Vi behöver förstärkning till vår inköpsenhet. Idag är vi
15 medarbetare vars främsta uppgift år att säkerställa
fabrikens försörjning av produktionsmaterial och ansvara för att lämpliga avtal upprättas med våra leverantörer.

• Vi behöver förstärka fabrikens IT-team, som idag består av elva personer. De arbetar med support till användare av fabrikens stödsystem för planering, materialhantering och kvalitetsstyrning, huvudsakligen i VMS/ALPHA-miljö med RDB- och Oracledatabaser. IT-gruppen ansvarar även för PC- och nätverksdrift.

APPLIKATIONSANSVARIG
• Vi söker en applikationsansvarig som ska svara för underhåll och utveckling av fabrikens huvudplaneringssystem CM.
Vi tror att Du har en högskoleutbildning med inriktning IT och tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Som person är Du serviceinriktad, initiativrik och Du
har analytisk förmåga. Goda kunskaper i engelska krävs.
Det år en merit om Du har kunskap om och erfarenhet av
RDB- eller Oracledatabaser. Vi lägger stor vikt vid
teamwork och grupputveckling.

PC/LAN TEKNIKER
• I denna befattning kommer Du att arbeta med utveckling och underhåll av fabrikens NT-baserade PC-nätverk. Du kommer också att ingå i användarsupport via
vår helpdeskfunktion.
Du som söker har eftergymnasial utbildning med inriktning IT och med erfarenhet från drift och support av
NT-baserade PC-nätverk. Vi värdesätter personliga egenskaper som samarbetsförmåga och att kunna ta egna initiativ. Du är också serviceinriktad och har analytisk förmåga och goda kunskaper i engelska.

KVALITETSSÄKRARE
• Till vår inköpsenhet söker vi en kvalitetssäkrare för
tillsvidareanställning, omfattande heltid.
Du är gymnasieingenjör med flerårig erfarenhet från
kvalitetsarbete inom produktion och/eller konstruktion.
Du behärskar engelska i tal och skrift.
Exempel på arbetsuppgifter är: utveckla och dokumentera arbetssätt för kvalitetssäkringsarbetet samordning av externa revisioner och leverantörsuppföljningar,
uppföljning och rapportering av leverantörskvalitet både internt och externt, att fungera som resurs både internt och externt i kvalitetssäkringsarbetet.
Kontakta: inköpschef Hans Öberg, tfn 013-28 71 66 eller
personalman Roger Eriksson, tfn 013-28 76 65. Håkan
Stärner, CF, tfn 013-28 70 58 eller Tommy Jahrl, SIF, tfn
013-28 71 45. Ansökan senast 961125: Ericsson Radio
Systems AB, Personalenheten PL/H, Box 1248, 581 12
LINKÖPING.
Ellemtel Utvecklings AB, Arsta

DISTANSARBETE OCH MULTIMEDIAKOMMUNIKATION ÖVER IP
• Utmaningar för Dig som vill arbeta med tjänsteutveckling inom nya heta områden, där Telekom,
Multimedia och Internet smälter samman.

Vi är ett team inom Ellemtel som jobbar med att ta
fram nya tjänster baserade på kommunikation via IP-nät,
såväl Internet som lokala nät. Vi arbetar i de inledande
faserna i denna process, dvs behovsstudier, specifikation,
prototyping och fältprov, men överlämnar den slutliga
tjänste- och produktutvecklingen till våra beställare
(Telia, Ericsson).
JOBBET: Vi står inför att starta nya projekt kring sammankoppling av intranet, interoperabilitet i audio/video/data-telefoni, katalogtjänster i IP-nät, telefax över IP
m m och behöver därför nya medarbetare. Arbetet spänner från övergripande systemnivåer ned till kablar, kort,
paket och protokoll.
DU: Vi behöver dig som trivs med att tänka framåt och
vara med i skapandet av de tjänster som kommer att efterfrågas i en nära framtid. Du har en teknisk- eller
systemvetenskaplig högskoleutbildning och konstruktionserfarenhet från t.ex. datakommunikationsteknik.
Du kan uttrycka Dig väl i tal och skrift på såväl svenska
som engelska. Förmågan att kunna arbeta med tekniska
lösninga r samtidigt med helheten är meriterande.
Kontakta: Theo.KanterEellemtel.se, tfn 08-681 2219,
Mobil: 070-622 7304, Claes.Friskeellemtel.se, tfn 08-681
2065, Mobil: 070-6339483 eller Rabbe.Fogelholmeellemtel.se, tfn 08-681 2921, Mobil:070-6339471. Ansökan:
Ellemtel Utvecklings AB, Postal: MG/EUB, S-12625 STOCKHOLM, Sweden Visitors: Årstaångsvägen 24-26, floor 4,
Liljeholmen-Årstadal
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kungens Kurva

DATATEKNIKER
TILL VÅRT UNIX-SYSTEM

övervakningssystem för telekommunikation. Enheten
består av sex resultatansvariga produktenheter.
• Vi söker en datatekniker till vår enhet Sourcing &
Support. Vi befinner oss idag i en expansionsfas där vi
kraftigt satsar på att modernisera och snabba upp vår
UNIX-baserade konstruktionsmiljö. För denna satsning
behöver vi nu ytterligare utöka vår Unix-supportgrupp
med en person.
Arbetet kräver att du har en ingenjörsexamen från
teknisk högskola med Unix-inriktning alternativt erfarenhet från att arbeta med Unix. Du är en serviceinriktad
problemlösare som vågar ta ansvar och kan arbeta självständigt. Eftersom tjänsten ger dig många interna samt
externa kontakter förutsätter vi att du har en god samarbetsförmåga.
Kontakta: Bertil Johansson, telefon 08 - 721 6882, memo EKA.EKABJOH eller Ia-Pia Emanuelsson (personal), telefon 08- 721 7461, memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast
961130: Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg, 164 81 KISTA STOCKHOLM
LM Ericsson Data AB, Älvsjö

MEDARBETARE TILL TELE-SUPPORT
Inom enheten Network Operations arbetar vi med att installera och underhålla ECN som är Ericssonkoncernens
globala nätverk för data - och taltrafik.
Nätet är uppbyggt kring: Multiplexorer (IDXN). Routers, i huvudsak för TCP/IP (CISCO). Paketförmedlare X.2S
(ERIPAX). Radiolänk (MINILINK). Telefonväxlar (MD110)
där drygt 70 000 abonnenter är uppkopplade.

Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför
• I vår grupp för Tele-Support arbetar vi med Voice och
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr- och
MD110 i en miljö som präglas av utveckling och dynamik.

Ericsson utvecklings AB arbetar med forskning och utveckling

FÖRSTÄRKNING INOM
APPLICATION PLATFORM DEVELOPMENT
Ericssons 85-000 anställda är verksamma i mer 100 länder. Deras samlade
expertis i nätbyggnad gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.
Ericsson Utvecklings AB vidareutvecklar AXE-systemets plattform för att

Till enheten
Application
Platform development söker vi
nya medarbetare för att möta
de framtida krav som vi ställs
inför. Vi ansvarar för "Resource
Module Platform", RMP, och
"Application Service Interface",
APSI (en central del i den senaste generationen av AXE system).
Vi bar ett nära samarbete
med
vara dotterbolag i utlandet och
vi driver ett flertal projekt tillsammans. Vi finns centralt i Älvsjö. Vi söker nu
medarbetare
inom dessa
områden:

Programvarukonstruktion
& verif iering
Inom designområdet söker vi personer som vill arbeta med programvarukonstruktion av våra

produkter. Produkterna är realiserade i programspråket PLEX och
är kärnan av APT plattformen
inom AXE 106.
Inom SMT (System Module Test)
söker vi dig som är intresserad av
provning/felsökning i emulerad
och verklig miljö. Erfarenhet från
AXE 10 funktionsprovning är
meriterande
Kontakta: Christer Nilsson
tfn 08-727 4093, E-mail:
Christer.Nilsson@uab.ericsson.se

System verif iering
Vi är ett gäng trevliga provare
som arbetar med att verifiera
Applikations Plattformen tillsammans med de olika applikationerna. Vi verifierar nya funktioner
och mäter plattformens egenskaper. Det är en dynamisk miljö där

stärka Ericsson världsledande ställning inom telekommunikation. AXEsystemet år grunden för såväl mobil som fast telefoni. Vårt utvecklingsarbete
omfattar områden som processorer, väljare, IO-utveckling, styrsystem, stödsystem och systemarkitektur.

man får tillfälle att arbeta med
hela AXE-systemet. Arbetet ger
dig en helhetsbild och en bra
plattform för framtiden. Vi söker
både erfarna och icke erfarna
medarbetare.
Kontakta: Christos Xanthopoulos
tfn 08-727 4139, E-mail:
Christos.Xanthopoulos@uab.ericsson.se

RMP systemledning
Inom systemledning söker vi dig
som vill arbeta med kravhantering, utgåveplanering och systemkonstruktion. Samtidigt som du
vill verka för att förbättra våra
processer och metoder.
Kontakta: Jolanta Wielburski
tfn 08-727 4184, E-mail: Jolanta.
Wielburski@uab.ericsson.se

AXE 106 System ledning
Vi ansvarar för koordinering av
system som är baserade på AM
konceptet. Detta innebär bl.a.
ansvar för AM arkitekturen.
Verksamheten är under uppbyggnad och nu behöver vi förstärkning med duktiga systemkonstruktörer.
Kontakta: Björn Borgström tfn 08727 4216,
Björn. Borgstom@uab. ericsson.se
Skicka din ansökan tillEricsson Utvecklings AB,
ÄI7UAB/P, Nina Jaki,
Box 1505 125 25 Älvsjö.

ERICSSON
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Till denna funktion söker vi nu 3 serviceinriktade perso>
ner som i grupp vill arbeta med orderhantering av olikaa
produkter/tjänster, via terminal. Arbetet kräver ej erfairenhet av programmering.
Kontakta: Mikael Svärdh, 08-726 30 02, memoid EDTrMIKS eller Michael Clingbjer, 08-726 34 12, memodi EDTCLI. Ansökan: Johanna Karling, Personal, ÄL/EDT/OH.

JOBBNYTT
de. Nytänkandet måste dock ha sin grund i kunskap och
erfarenhet
Därför söker vi nu duktiga medarbetare till vår enhet
inom arbetsområdena; förvaltning, service samt ny- och
ombyggnad. Till befattningarna inom Data/TeleKommunikation och Säkerhetssystem söker vi:

Projektledare, Installation

Projektledare, Tekniska program
SYSTEMPROGRAMMERARE - KOMMUNIProjektledare, Kommunikationsnät
KATION till sektionen för nätsystem
,. Projektledare, Säkerhetssystem
Sektionen för Nätsystem ansvarar för den stordatorbaserade delen av Ericsson Corporate Nework (ECN), '-avseenSystemtekniker, Data/Telekommunikation
de datakommunikationssystemens design och tekniska
i
implementering. ECN är ett världsomspännande kommuiVI förutsätter att Du har tekniskt gymnasium eller motnikationsnät för data- och taltrafik som Ericsson Data
i- drisvarande och minst 6 års relevant erfarenhet.
ver på uppdrag av Ericssonkoncernen. Idag är vår:-verk- Som Du förstår är dessa arbeten mycket omväxlande
samhet centrerad kring en stor etablerad och relativti- sta-och ställer krav på initiativförmåga, drivkraft, flexibilitet
tisk SNA-miljö, samt en växande TCP/IP- miljö. En >stor
del språkkunskaper. Att Du dessutom är intresserad av
/ och
av arbetet framöver kommer att fokuseras på APPN.
att arbeta i team samt är lyhörd för kundens behov, är en
självklarhet.
• Vi söker en kollega som är kreativ, ansvarskännande,
och lyhörd för våra kunders behov. Du ska dessutom haa
Kontakta: Björn Kvastad, 08-719 4406 eller Håkan Österii
man, 08-757 0058. Ansökan senast 961130: LM Ericsson
• ntresse, erfarenhet och kunskap om de uppgifterna som
oeskrivits ovan. Lämplig bakgrund är systmeprogrammeFastigheter AB, Ingegerd Grundström, HF/REM/PS, 12625
rare, kommunikation.
Stockholm.

medla numrerings- och åndringsregler och lägga upp informationsstrukturer till att följa upp och göra revision
av kvaliteten på enhetens dokumentation och tillämpning av dokumentationssystemet. Arbetet innefattar
även vissa sekretersaruppgifter.
Vi söker Dig som vill arbeta som Teknikadministratör
på skivtillverkningen. Du har teknisk utbildning och/eller
dokumenterad erfarenhet av teknikadministration samt
förmågan att arbeta självständigt. Vi söker Dig som är resultatinriktad, praktisk, noggrann, utåtriktad och har erkänt god samarbetsförmåga.
Kontakta: Olle Westblom, produktionschef, tfn 087574150 eller Ludvig Enger, personalenheten, tfn 087574323. Ansökan, märkt "Teknikadministratör -NR/B":
Ericsson Components AB, P/PL Monika Hemlin, 164 81
Kista-Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

ADMINISTRATÖR/SEKRETERARE

KONTAKTEN NR 17 1996

Administration av resebeställningar, reseräkningar och
övriga arrangemang runt resor. Administration av nyanställda. Tidrapportering. God kännedom om Ericssons rutiner (kontorshandbok, reseregler). Sekreterarmöten.
DHL-post. Bokning av konferenser och kurser. Allmänna
kontorsgöromål samt ansvar för arkiv och kontorsmateriel.
Kontakta: Juhan Kaaman, tel 08-404 5433, memoid
ERA.ERAJUK, Christine Bokelund, tel 08-404 6704, memoid ERAC.ERACBOK eller Solveig Vallentin, personal, tel
08404 5619, memoid ERACERASOLO. Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, U/HA Maria Nygren, 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

ADMINISTRATIV HJÄLP
Projektanställning 6 månader
Processerna för Marketing & Sales, Implementation och
Customer Services Supply bildar tillsammans The
Customer Supply Flow. Vardera processen har en huvudprocessägare och en huvudprocessutvecklare med
syfte att koordinera och driva utvecklingsarbetet inom
respektive process.
Huvudprocessutvecklarna, tre stycken, behöver omgående administrativ hjälp.

• Vi behöver förstärka vår produktledningsenhet med
en administratör/sekreterare som ska administrera affärsenhetens patent. Förutom de ordinarie sekreteraruppgifterna så som att skriva brev och protkoll, kopiering
och distribution av dokument telefonpassning m m
kommer du att ansvara för uppdatering och nyupplägg
av patent i vår databas, skriva rapporter m m.
Kontakta: Jan Holm, 08-726 27 32, memoid EDTH.
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg
• I arbetsuppgifterna ingår: Underhåll av databaserna
Ansökan: Johanna Karling, Personal, ÅL/EDT/OH.
Sales Document Bank (SDB) och Process Developers Tool
Du som vill arbeta med oss är serviceinriktad, flexibel
(PDT). Arbete i Power Point Word och Excel miljö.
DECT Access (EBOG) är en nystartad expansiv enhet inom
och nyfiken på att prova på nya arbetsuppgifter.
Anordnande av seminarier och konferenser. Allmänna
Telefon AB LM Ericsson, Ericsson Treasury Services
Ericsson Business Networks AB med totalansvar för Eftersom
DRA
vi arbetar med den amerikanska standarden
1900, en radiobaserad produkt för publik telekommuni-för mobirtelefoni är det mycket kontakter med USA och kontorsgöromål såsom utskrifter, kopiering, distribuerAB.Telefonplan
ing och arkivering.
kation vilken utnyttjar DECT-standarden och som erbju-Kanada. Därför behöver du ha goda kunskaper i engelsder abonnenter teleförbindelse via radio i stället för viaka.
För arbetet krävs, förutom datavana och goda kunSYSTEMADMINISTRATÖR/
det trådbundna nätet. Vi söker nu:
skaper i engelska, mycket stort ordningssinne och nogKOORDINATOR
grannhet samt servicekänsla.
Kontakta: Kasim Alfalahi, 08-4044548, memoid ERA.ERSPECIALIST
Ericsson Treasury Services AB år Ericssonkoncernens
inAKALF. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, AH Anette
ternbank och finansförvaltning. Vi är 23 personer som ar--NETWORK RELIABILITY
Spångberg, 164 80 Stockholm.
Kontakta: Katarina Mellström, tel 08-757 5817, memoid
oetar i en spännande och resultatinriktad miljö, med anERAC.ERAKAMM eller Solveig Vallentin, personal, tel 08svar för bl a internbanksfunktionen, förvaltningen av• Arbetsuppgifterna innebår att Du ska arbeta med att
404 5619, memoid ERACERASOLO. Ansökan: Ericsson
Ericsson Components AB, Energy Systems
koncernens kassa och valutaexponering. Vi arbetar akRadio Systems AB, U/HA Maria Nygren, 164 80 Stockholm
ta fram modeller, metoder och hjälpmedel för att predikDivision, Kungens Kurva
tivt mot våra svenska och utländska dotterbolag medtera tillförlitlighet och tillgänglighet i första hand för
cash-management och valutariskhantering. För att för-EBOG radioaccessystem DRA 1900.
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg
SEKRETERARE
stärka vår organisation söker vi nu en
Kompetenskrav: Civilingenjör, teknisk lic. eller teknisk
Systemadministratör I koordinator.
doktor med mycket goda kunskaper inom området
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför
Affärsenheten Network Engineering & Construction arströmförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr-betar
och med stora turn-key projekt där kunden efterfrågar
systemtillförlitlighet. Tidigare erfarenhet från telekomövervakningssystem för telekommunikation. Enheten
fullt ansvar för genomförandet från leverantören. Dessa
• Du kommer att ha en avgörande roll i arbetet med att
munikationsområdet är önskvärd men ej ett krav.
består av sex resultatansvariga produktenheter.
projekt är ofta stora, komplexa och innehåller många
höja driftssäkerhet och prestanda i vår komplexa miljö
olika produkter och tjänster, både från
med affårskritiska system. Nätverket har 50 PC-klienter
Kontakta: Gert Eric Lindquist, 08-764 3252, EBC.EBCGREricssonkoncernen och externa leverantörer. Till vår avkopplade till Novell och UNIX-servrar. Vi har realtidsfeeLl. Ansökan: Cecilia Walman (08-764 0039), SL/EBC/ZR,
• Vi söker till vår produktenhet OEM Power en sekretedelning. System Development söker vi nu en
der av marknadsinformation, utnyttjar electronic-banmemo EBC.EBCCWAL.
rare som ska arbeta ansvara för enhetens sekretariat, utking system och har gruppbolag uppkopplade för remoskrifter, distribution, resebokningar, tidrapportering och
SEKRETERARE
te dealing. Du kommer att samarbeta med Ericsson Data,
dessutom utföra vissa administrativa uppgifter inom enEricsson Business Networks AB, Sundbyberg
som ansvarar för drift och underhåll på konsultbasis, och
heten exempelvis rapport generering. Du skall fungera
• Arbetsuppgifterna innebär att stödja och hjälpa tre
övriga leverantörer samt administrera delar av miljön
som spindeln i nätet och vara enhetens kontaktperson
sektionschefer samt övriga på avdelningen vad gäller adSYSTEM DESIGNER
självständigt.
såväl inåt som utåt.
ministration. Du skall skriva och korrekturläsa doku- MULTISERVICE NETWORKS
ment boka resor, konferenser och hantera reseräkningDu har erfarenhet från liknande befattning.
Arbetet kräver att du har en gymnasieexamen, gärna
ar. Du följer upp tidsskrivning för avdelningen samt viss
The System Development department has the responsibi-med påbyggnad av sekreterarutbildning, samt några års
arkivering. I samband med nyanställningar till avdelningan
av sekreteraryrket Ericssonerfarenhet är meKontakta: Håkan Lundgren, TSSHLUN, tfn 08-719 09 78. lity for system design for multiservice networks. This is erfarenhet
en får Du också ansvar för att ordna rum, beställa datoarea which is becoming increasingly important since the
riterande. Du bör behärska officepaketet internet samt
Ansökan senast 961108: Telefonaktiebolaget, LM
rer, telefon etc.
deregulation of the telecommunications markets in ma-engelska i tal och skrift. Vidare är du flexibel och har ett
Ericsson, HF/LME/P Anna Berggren, 126 25 Stockholm
ny places all around the world opens up opportunitiesglatt lynne.
Kompetenskrav: treårigt gymnasium eller motsvaranfor
de samt några års erfarenhet.Goda engelska kunskaper i
LM Ericsson Data AB, Västberga
i new types of operators of telecommunication services. One important new market is the use of cable-TV Kontakta: Barbro Kårvall, telefon 08 - 721 7271, memo
tal och skrift. Ekonomikunskaper och/eller kunskap om
<
networks for voice and data services.
Internet är meriterande.
EKA.EKABAR eller la-Pia Emanuelsson (personal), telefon
Var finns entreprenörerna inom koncernen?
'
08- 721 7461, memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast
961115: Ericsson Components AB, Energy Systems
tasks will focus on assisting the Solutions
Service Unit Intranet har som främsta fokus att utveckla• The
<
Kontakta: Ingrid Pichler, tfn 08/764 31 39. Ansökan:
Division, KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg, 164 81 KISTA at the Marketing and Sales department with
Ericsson Data Groups Intranet Infocenter. I arbetet med Managers
I
Cecilia Walman 08-764 0039, SL/EBOZR, memo EBC.EBCSTOCKHOLM.
design of the new types of multiservice networks
att göra detta är det viktigt att vi ligger i framkanten av system
s
CWAL
den tekniska utvecklingen och tar till oss alla de nya in the
i tender and engineering phases. The work would
also include
system development for pilot projects and fi- Ericsson Mobile Communications AB, Lund
idéer som finns ute på marknaden. SErvice Unit Intranet
;
Ericsson Radio Systems AB, Kista
startade i juli 1996 och i vår fortsatta expansion söker vield ttrials and following the general technology trends.
nu två nya kreativa personligheter som vill vara med och There
1 will also be opportunities for project management
ASSISTENT ID KOORDINATOR
SEKRETERARE
tasks.
påverka uppbyggnaden av sektionen.
t
We are looking for somebody who has an M.Sc. deEricsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer eochVi söker en sekreterare till Direktionen. Arbetet är
1. PROJEKTLEDARE INTRANET
, in electrical engineering, computer science or simi- marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår omväxlande och består bl a av textbehandling, telekomgree
lar.
• 'arbetet med utvecklingen av vårt intranet behöver vi
I You should preferably have experience in one or momekanikenhet i Lund söker vi en Assistent ID munikation inkl memo, rese- och mötesservice, konfeen projektledare som kan vara vår specialist på nya
rre of the following areas; data network design, cable-TV Koordinator.
rens- och besöksarrangemang samt inköpsärenden.
transmission,
client/server technology, digital video,
tillämpningar. Tycker du att det finns ett antal funktiot
Vi söker Dig som har minst 3-årig gymnasieutbildning
ner som vi skulle kunna erbjuda via vårt intranet men
IiInternet/Intranet or network management. Additionally
• i Dina arbetsuppgifter ingår att hålla i industridesignsamt några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
som ännu inte finns där, då kan du vara rätt person för
i'it would be beneficial (not a requirement) if you would
schemat, sköta fakturering/inköp, beställa film samt disDå arbetet innebär mycket såväl interna som externa
det här jobbet. Har du dessutom en generellt intresse
rhave some experience in software design.
tribuera bilder och presentations-material. Du skall även
kontakter måste du vara utåtriktad och ha god samarkring utvecklingen inom Inter/intrnetområdet och känIt is important that you have good communicational
vara stand in för vår koordinator når denne år på affärsbetsförmåga. Det är också viktigt att Du är stresstålig,
ner att du verkligen vill satsa helhjärtat på detta områ- sskills and the ability to work autonomously. Since the
resor samt sköta det administrativa arbetet vid våra egna
har ansvarskänsla och tycker om att ge god service. Du är
det är du troligen den vi söker. Din bakgrund innehåller
vwork include a lot of international contacts, you should
projekt.
van att jobba med PC och behärskar engelska i tal och
säkert någon form av akademisk utbildning kombinerat
rhave good skills in English both orally and in writing.
Din bakgrund är minst gymnasium med några års erskrift.
med några års erfarenhet av t ex projektledning.
farenhet av liknande arbetsuppgifter. Dina viktigaste
egenskaper är att Du är servicinriktad och självständig. Vi
Contact: Ragnar Kåhre, Multimedia Services and
Kontakta: Eva Kallberg, tel 08-40423 81, Memo, ERAEV2. ERFAREN HTML-KOMPETENS
'
förutsätter att Du behärskar engelska i tal och skrift.
Networks,
+46-8-7643397, memoid: EBCEBCRAKA or
KG. Ansökan: KI/ERA/I/KS Inger Scherdin Larsson.
• Inom sektionen bedriver vi avancerad utveckling av CCecilia Walman, Human Resourses, +46-8-7640039, meweb-sidor. För detta arbete letar vi efter dig med läng errmoid: EBCEBCCWAL
Kontakta: Lotta Wessman. tfn 046-19 37 44 eller Per
Ericsson Telecom AB, Switching and Network
farenhet av HTML, Java, Shockwave, VRML etc. Vi vill
Holmberg, 046-18 12 79. Ansökan: Ericsson Mobile
Systems,
även på denna sidan ligga långt fram i utvecklingen och
Communications AB Håkan Fridh, 223 70 Lund.
behöver dig med spetskompetens inom något av områADMINISTRATIV ASSISTENT
dena ovan.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
• Till enheten Operations Control inom "Operations
Kontakta: Per Larsson, 726 3579, EDT.EDTPLAR, per.larsand Complete Customer Projects".
SEKRETERARE
sondedt.ericsson.se.
Ansökan: Johanna
Karling, EEricsson Components AB,
Bland dina arbetsuppgifter, ligger tonvikten på uppÄL/EDT/OH, 125 82 Stockholm.
fMikroelektronikdivisionen, Kista
U är en Market Operations enhet inom RMOG med
an- följning av budgeten med rapportering av dess avvikelsvar för marknadsföring, försäljning och implementeringser till enhetens chef samt ansvar för enhetens verksamLM Ericsson Fastigheter AB, Enheten för
av mobiltelefonsystem typ GSM, NMToch TACS inom re-hetssystem.
TEKNIKADMINISTRATÖR
Kommunikation &Säkerhetssystem
gionerna USA Kanada och Latin-Amerika.
För övrigt, kommer Du att assistera chefen och enheSektor RF-produkter, utvecklar, tillverkar och marknadsten i de flesta av ordinarie administrativa uppgifter. Du
för integrerade kretsar för telekommunikationsområ- O Enheten för Global Produkt Ledning PCS söker Dig
förutsätts vara mycket intresserad av att bygga upp en
SVAGSTRÖMSPERSONAL
det. Vår verksamhet expsanderar kraftigt med ökandesom har sekreterarutbildning, goda kunskaper i engelska
god kunskap om vår verksamhet för att därigenom kunförsäljningsvolym, nyutvecklade produkter och nyaoch gärna erfarenhet inom Ericsson Radio. Du bör vara
• Att arbeta med Ericssonkoncernens många bolag som
na avlasta enheten administrativt samt ansvara för självmarknadsinbrytningasr.
uppdragsgivare år både krävande och mycket stimulepositiv, stresstålig och social då arbetet innebär många
ständiga arbetsuppgifter.
rande. Kraven på funktionsriktiga arbetsplatser bidrar
kontakter både internt och externt.
Vi söker en person med god administrativ förmåga
till att höja bolagens effektivitet samtidigt som det möj• Arbetsuppgifterna omfattar allt från att hjälpa till
I arbetsuppgifterna ingår: Korrespondens på svenska
och datavana i Windows samt goda kunskaper i engelsliggör deras koncentration på egen kärnverksamhet och
med uttag av nya produkt-, process-, projekt- och dokuoch engelska inklusive memo och fax. Telefonservice.
ka. Du har minst gymnasieutbildning och har tidigare
gör att vårt arbete är en ständig utmaning till nytånkanmentnummer i PRIM, registrera dokument i PRIM, förArbete i Power Point Word och Excel miljö.
Ericssons erfarenhet av liknande arbete.

FT. nrrTTTT^ rrn nrmr

Kontakta: Stefan Molander, tfn 9 S377, Memoid
ETX.ETXMOLS eller Salwa Zeitoun, tfn 9 8385, Memoid
ETX.ETXSAZE. Ansökan: TB/ETX/X/OH Salwa Zeitoun, 126
25 Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

ENHETSSEKRETERARE/ASSISTENT
• Vi söker till vår enhet, Operations Support, ERA/LF/P,
en enhetssekreterare som kan bistå vid uppbyggnaden
och utvecklingen av verksamheten, som startade nu i oktober.
Enheten ska stödja lokalbolagen i Västeuropa vid deras introduktion av nya produkter, göra prognoser för leveranser och resursbehov i regionen, arbeta med verksamhetsutveckling av ERA/LF, och finna lämpliga IS/IT-lösningar för det arbete som sträcker sig från ERA/LF och ut
till lokalbolagen.
Du som är intresserad och lämplig har stor erfarenhet
av kvalificerat sekreterararbete, förmåga att arbeta med
flera parallella arbetsuppgifter, initiativförmåga, samt
läggning åt ordning och reda, förmåga att arbeta självständigt en läggning som innebär möjlighet/intresse av
att arbeta med om- växlande uppgifter, tvärfunktionellt,
stor PC-vana på våra vanligaste tillämpningsprogram
(Word,...), goda kunskaper i engelska, stor erfarenhet av
Ericsson- (och helst ERA)arbete, intresse av att arbeta
som enhetschefens assistent.
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KONTAKTEN NR 17 1996

kunskaper är det en fördel. Du är också initiativrik och
känner Dig väl hemma med att arbeta i PC-miljö.
Kontakta: Ulla Fredricson, HF/LME/C tfn 08-719 3679,
memoid LMEULLA, eller Per Svahn HF/LME/P tfn 08 - 719
8037, memoid LMEPSVA. Ansökan: Telefonaktiebolaget
LM Ericsson, HF/LME/P Per Svahn, 126 25 Stockholm.

rarmgrmnn
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MANAGER MARKETING
AND SALES SUPPORT

• We are offering you the challenge of you lifetime!
Customer Services within RMOG is expanding very fast.
Our working field is all RMOG-markets. Customer
Services is a new and very exiting unit within RMOG. If
you are the right person this position can take you as far
as you like!
We are looking for a manager to our unit for
Marketing and Sales Support at Customer Services within
RMOG. The task for the unit is to provide support to both
marketing units and the local companies by ensuring
that the service product is implemented and that all business opportunities are fully explored.
Your mission is to lead the work within the unit
Kontakta: LF/PC Christer Lundberg, 08-757 0729, memo- Marketing and Sales Support, the areas that the unit
id ERAC.ERALUN eller LFH Gogo Landen, tel 08-75 72242, work with are; Product Marketing ensuring that our
complete product range constitutes a homogeneous and
memoid ERAC.ERAGOGO. Ansökan: Ericsson Radio
competitive offer. Marketing Support ensures that our
Systems AB, KI/ERA/LFHS Amanda White 164 80
marketing and sales personnel are well equipped for selStockholm
ling our services, Business Support providing firm support to the marketing and sales organisation. And finally
Ericsson Radio Systems AB, Kista
the Customer Services Internal Communications function.
SEKRETERARE
We are looking for a person who has good manageU är en Market Operations enhet inom RMOG med an-ment skills, a genuine knowledge of Ericsson and our
products together with useful contacts within the comsvar för marknadsföring, försäljning och implementering
pany. We want you to have experience from marketing
av mobiltelefonsystem typ GSM, NMT och TACS inom reand sales. It is an advantage if you also have experience
gionerna USA Kanada och Latin-Amerika.
from either product management, hardware, software
Vi söker en person vars arbetstid ska fördelas mellan
or from service marketing.
personalfunktionen och enhetschefen för U.
We require that you can both speak and write English
fluently, knowledge in other languages is qualifying.
• I arbetsuppgifterna ingår: Personaladministrativa rutiner. Administration av ansökningshandlingar. Arbete i
You must be a high performer, be result oriented and
Power Point, Word och Excel miljö. Anordnande av semibe able to work with other people. Our organisation is
narier och konferenser. Allmänna kontorsgöromål såsom
fast changing, so you have to be very flexible. You must
utskrifter, kopiering, distribuering, arkivering.
also have good communication skills and be a good decision-maker.
För arbetet krävs, förutom datavana och goda kunskaper i engelska, mycket stort ordningssinne och nogYou will report to the General Manager of Customer
Services within RMOG.
grannhet samt servicekänsla.

Development, ingår i BU Broadband Network Systems. Vi
är ett hundratal personer som utvecklar olika typer av accessnätsprodukter till hushåll och små företag för framtida integrerade tjänster såsom Multimeda, Video on
Demand och datakommunikation förutom konventionell telefoni.
Du är en erfaren linjechef från teknisk verksamhet
som är van vid att samarbeta internationellt och som ser
en härlig utmaning i Bredbandsaccess.
Kontakta:
Anders
Samuelsson,
Enhetschef,
KK/ETX/B/AA, Tel: 719 7752, Memo: ETXASAM eller
Catarina Larson Åstrand, Human Resources, KK/ETX/B/A,
Tel: 719 0836, Memo: ETXLCAT.
Ericsson Components AB
Mikroelektronikdivisionen, Kista

CHEFER, ELFÖRVALTNING
OCH FASTIGHETSDRIFT

kel, från produktkoncept och strategier till lansering på
marknaden.
Det innebär att Du från ett gediget teknik- och marknadskunnande kombinerat med ett aktivt lönsamhetstänkande ansvarar för: lägga upp produktstrategin, skapa en konkurrenskraftig produktportfölj på divisionsnivå, uppföljning av produkternas lönsamhet, stödja våra
marknadskanaler med produktinformation och säljargument.
Du som söker är ingenjör. Ditt arbetssätt är färgat av
ett tydligt kundfokus. Du är van att arbeta i en internationell miljö och har en ambition att utvecklas inom organisationen. Du är utåtriktad och har lått att knyta kontakter i nya kulturer och miljöer.
Kontakta: Carl Karta, 08-721 6697, EKAKARA, eller av
Cecilia Söderstörm, 08-721 6708, EKACT, personal.
Ansökan: KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg eller via memo.
Ericsson Business Networks AB - Sundbyberg

Avdelningen har idag ansvaret för drift och underhåll avANSVARIG FÖR
produktionsspecifika lokaler vid Ericsson Components
PROJEKTEKONOMIENHETEN
anläggning i Kista. Detta inkluderar de mediasystem som
krävs för de olika produktionsavdelningarnas behov.Affärsenheten Network Engineering ansvarar bland anDessa media består t ex av renvattentillverkning, avloppnat för projektering, marknadsföring och försäljning av
svattenrening, gasdistribution, gasdetektering, kemikanyckelfärdiga projekt i hela världen.
liedistribution, kyla, ventilation, luftfiltrering m fl
system.
• Till vår projektavdelning söker vi nu en person som
Avdelningen ansvarar även för yttre miljö inkluderan-skall ansvara för en grupp ekonomer som arbetar med
de reningsanläggningar för frånluft map lösningsmedelallt vad gäller ekonomiska frågor i projekten, vilket
och syror. Fr o m 1 januari 1997 övertar Ericssonbland annat omfattar budget, estimat, bedömningar av
marginaler och utfallsredovisning.
Components ansvaret för hela fastighetens drift och underhåll. För att klara detta kommer vi att behöva anstäl- Arbetet spänner över hela spektrat av ekonomifrågor,
la nya medarbetare och har bildat två nya sektioner, en och ger Dig en unik inblick i våra projekt över hela värlför elförvaltning och en för fastighetsdrift.
den. Det förekommer även en del resor i samband med
projekten.
• Vi söker nu en chef för respektive sektion där arbetet
Du bör ha flera års erfarenhet från ekonomiområdet
innebär att arbetsleda de medarbetare som finns anställsamt ledarskapserfarenhet. Du är ansvarstagande och
da och de entreprenörer som kommer att anlitas för olimotiverande gentemot Din personal. Att Du talar och
ka installationer mm.
skriver engelska utan problem är en självklarhet.
Du som söker bör vara elektriker resp. fastighetsskötare med lång erfarenhet samt gärna kunskap om fastigAnsökan: Cecilia Walman, SL/EBC/ZR, EBC.EBCCWAL eheten i Kista. Du måste också se som en utmaning att vamail ebc.ebccwaiemesmtpse.ericsson.se.
ra med att bygga upp de nya enheterna. Tidigare erfarenhet av arbetsledning är en fördel och att Du är öppen
Ericsson Radio Systems AB
och har lätt för att samarbeta ser vi som en självklarhet
då arbetet innebär kontakter med många olika männiSERVICE MANAGER, HW REPAIR
skor och enheter.
• The Maintenance and Support Services unit for
Kontakta: Frank Renebo, tfn 08-7574747, memoid: EKAProduct Management Services is looking for a Service
FR. Ansökan: Lise-Lotte Bergenholm, N/P, tfn 08-7574720,
Manager Hardware (HW) Repair. You would be responmemoid: EKALLBE.
sible for service management for hardware repair and
for coordination with the Global Service Organization
Ericsson Radio Systems AB, Kista
for hardware repair for RMOA. As the Service Manager
HW Repair, you would ensure that the hardware repair
Kontakta: Solveig Vallentin, personal, tel 08-404 5619,
Contact: Kaj Snellman, phone 08-404 2024, memoid
services are developed and maintained in accordance
CHEF LOKAL PRODUKTLEDNING
memoid ERAC.ERASOLO eller Berit Weimer, tel 08-757
ERAC.ERASNEL or Lena Hellberg, Human Resources, phowith requirements, and that the associated activities are
1320, memoid ERAC.ERABW. Ansökan: Ericsson Radio
ne 08-404 5421, memoid ERAC.ERALEAX. Application:
Enheten ansvarar för lokal produktledning för mobilte-conducted in a quality, timely, and cost-efficient manner.
Systems AB, U/HA Maria Nygren, 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Att: LY/HC Lena Hellberg,
lefoni för Telia Mobitel och består idag av ca 10 personer. Service management involves product definition, proTorshamnsgatan 23,164 80 STOCKHOLM.
Vår ledstjärna är att som bästa leverantör och i samarbeduct requirements and development, profitability, proTelefonaktiebolaget LM Ericsson,
te hjälpa Telia Mobitel att nå sin vision.
duct methods and tools, product quality and efficiency.
Koncernledningsfunktion Revisionoch Säkerhet
Ericsson Radio Systems AB, Kista
You would also establish and maintain global decision
• Din uppgift blir att leda produktledningsenheten viland discussion forums for hardware repair.
The position requires formal education in electrical
SEKRETERARE
MANAGER STRATEGIC PRODUCT MA- kens uppgift är att tillgodose Telia Mobitels behov av
idéer, lösningar och produkter inom mobiltelefoniområengineering/computing/telecommunications plus a miniNAGEMENT O&M GSM/TACS/NMT
Koncernsäkerhet samordnar säkerhetsarbetet i koncerdet och erbjuda en öppen, kreativ och kompetensutveckmum of 6 years experience, with the emphasis on your
nen, tar fram direktiv, instruktioner, rekommendationer
Within the unit LYIF, O&M Engineering, we are looking
lande miljö för medarbetarna på enheten.
experience. At least two of these years should be wormm inom säkerhetsområdetinklusive ansvarar för resefor a Strategic Product Manager.
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper, gedigen
king for Ericsson in a technical or technical management
och personsäkerhet. Enheten driver även gemensammaThe SPM function is the driving force for the develop-produktkunskap inom mobiltelefoni, ett bra nätverk inrole. Management experience in financial issues and
projekt.
ment of new Services as well as the definition of the om och utom Ericsson samt en förmåga att skapa goda
customer contact is needed.
longterm strategy for Service Development within thepositiva relationer. Erfarenhet av arbete hos en operatör
The ideal candidate would also be fluent in English.
• Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av allmänt
area of Network Operation & Maintenance.
är meriterande.
Other languages, particularly Spanish, would be an adsekreterararbete till säkerhetschefen samt administrativt
vantage. The ideal candidate would also have strong
stöd till säkerhetskoordinatorn. Bl.a. hantering av
• You will be responsible for: profitability of the services
Kontakta: Orvar Parling, tel. 08-7572174, Memo
communication skills, understand the work flow within
LME/DAs WEB-sidor. Arbetet innebär många kontakter
as well as proritize their development, produce productERAC.ERAOPG eller Christer Ahlner, personal tel 08the Business Unit and Business Areas, and have proven
både externt och internt varför dedet är viktigt med flexplans based upon the developments within the
4048407 Memo ERAC.ERACRAR. Ansökan: Ericsson Radio
management skills.
ibilitet och srvicekänsla. Enheten har ett omfattande löGSM/TACS/NMT systems, compile and handle requireSystems AB, KI/ERA/LFHS Amanda White, 164 80
pande arbete men hanterar också uppdykande händelments produced by LPM's at MLC/LC as well as the deveStockholm.
Contact Jan Söderblom, phone 08 757 2416, memo I.D.
ser och krisgruppsarbete varför Du ska kunna hantera
lopment of existing- and new services, contacts with
ERA.ERAJSB. Application: Ericsson Radio Systems AB
tillfälliga arbetstoppar.
PU's, customer presentations/seminars.
Ericsson Telecom AB, Broadband Network
KI/ERA/AH Anette Spångberg 164 80 Stockholm
Vi söker Dig som är självständig, ordningsam, har en
We believe that the SPM manager needs to have:
Systems, Kungens Kurva
mycket god administrativ förmåga, harvflerårig sekreteMaster Degree in Engineering. Experience within mobile
rarvana och Ericssonerfarenhet. Du ska behärska MS-oftelecommunication. Experience as a product manager.
CHEF - PRODUKTLEDNING TJÄNSTER
ficepaketet och gärna också HTML-programmering.
Business Interest.
Engelska behärskar Du, både i tal och skrift. Intresserad?
Working experience from Telecom Operators is of ad• Vi utökar vår tjänsteverksamhet och behöver någon
vantage. You should be fluent in English both speaking
som är intresserad av både operativa och strategiska fråKontakta: Ingrid Udén-Mogensen, koncernsäkerhetand writing. Working together with other organisations
gor och dels kan leda expansionen av våra utförandeenEricsson Radio Systems AB, Kista
schef,
tel
7199335,
memo
LME.LMEUDEN.
and people is one of your strong capabilities!
heter globalt, dels initiera ett idéflöde av nya affärsmöjPersonalfrågor: Mats Bjerlöv, tel 7199253, memo
ligheter och omsätta det i nya tjänster.
FINANCIAL CONTROLLER
LME.LMEBJEL. Ansökan senast 961115: Mats Bjerlöv.
Contact Bernhard Nijenhuis, phone +46 8 4044702, meVårt verksamhetsområde är transportnät för bredTelefonaktiebolaget LM Ericsson, HF/LME/P, 126 25
moid ERAC.ERAHUIS eller Thomas Bastin, phone +46 8
bandskommunikation vilket spänner över både tele och
• Till enheten för finansfrågor, som ingår i ERA/ECS:s
Stockholm.
404 7022, memoid ERAC.ERATBAS. Application: Ericsson
datakompetenser, och du har förmodligen jobbat med
Ledningsfunktion Finans och Bokslut, söker vi en controlRadio Systems AB, LYH Charlotta Rydgren, memoid
båda, gärna hos en operatör.
ler. Finansenheten består i dag av 11 personer och ansvaERACERACHAS, Torshamnsgatan 23, 164 80 STOCKLM Ericsson AB, Ericsson Contract Guarantee & L/C
rar bl.a. för:
HOLM.
Centre
Kontakta: ETX.ETXMLM Michael Aim eller ETX.ETXTHG
Att säkerställa en effektiv finansförvaltning genom
Thomas Åhberg, personal. Ansökan: KX1/ETX/B/TH
att optimera företagens betalningsflöden och därmed
Vi är en supportenhet inom LME som hanterar och an- Ericsson Telecom AB, Access Product Provisioning
Thomas Åhberg.
minimera de finansiella riskerna. Att öka kunskapen om
svarar för koncernens behov av kontraktsgarantier samt
ProductDevelopment, Kungens Kurva
företagens finansmodell genom kvalitativ informarådgivning i samband med rembursupphandling.
Ericsson Componenst AB, Prod.enhet Power
tionsspridning och utbildning.
Enheten består idag av 4 ekonomer i stort behov av
Systems, Kungens Kurva
Vi söker nu en erfaren civilekonom, som har arbetat
CHEF FÖR SYSTEMS MANAGEMENT
administrativ support och avlastning.
med internationella affärer ur finansiell synvinkel och
• Du ska ansvara för vår globala systemledning för
vars erfarenheter kommer att innebära en förstärkning
PRODUKTCHEF - LIKRIKTARE
• Dina arbetsuppgifter blir att självständigt ansvara för
bredbandsaccessprodukter inom vårt ANx-program.
för enhetens arbete med finansiellt affårsstöd till markkontroll av betalningskrav, utdebiteringar, registrering i
Inom systemledningssektionen är du direkt linjeanProduktenhet Power Systems utvecklar, marknadsför och
nadsenheterna inom de båda bolagen. Arbetsplatsen är
datasystem samt allmänna administrativa arbetsuppgifsvarig för ca 20 personer. Tillsammans med dessa samt
producerar kompletta strömförsörjningssystem för telebelägen i Kista.
ter. Dina kontakter kommer att bestå av finansiella intersystemansvariga på samarbetande LDCer har du det
kommunikationsapplikationer. Inom området produkt- Arbetsområdet innebär identifiering och säkring av
nationella institutioner, marknadsavdelningar, ekonomiövergripande ansvaret för systemarkitektur, egenskaper,
och marknadsledning behöver vi nu ytterligare förstärk-korta finansiella risker, dvs. valutarisker och kreditrisker,
avdelningar samt Major Local Companybolag.
kravhantering, produktstruktur, utvecklingsplaner samt
ning.
såväl politiska som kommersiella. Du bör ha stort intresse
stöd till produktledning och marknadsföring vid kundDu år en stresstålig, socialt utåtriktad, ansvarstagande
för att medverka direkt i affärsflödet. God kunskaper i
kontakter.
person med ekonomisk gymnasieutbildning samt talar
engelska krävs.
• Din arbetsuppgift blir att ansvara för vårt likriktarprooch skriver engelska flytande. Har Du ytterligare språkVår enhet, Access Product Provisioning Product
gram. Du ansvarar för alla faser av produkternas livscyDu bör tycka om att arbeta i team, att ha många kon-
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takter såväl internt som externt samt vara flexibel och
gilla ett snabbt arbetstempo. Välkommen med Din ansökan om Du tycker att denna beskrivning stämmer med
Din person. Tveka inte, sök idagl

memoid ERA.ERARLI. Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB, BR/I Eva Kållberg, 164 80 Stockholm.

Kontakta: EF-Finans, Gun-Britt Lundberg, tel. 757 05 03
eller Ann Ryberg, tel. 404 68 07. Personal, Eva Kållberg,
tel. 404 23 81. Ansökan: KI/ERA/1/KS Inger Scherdin
Larsson.

EKONOMIASSISTENT

Ericsson Mobile Communications AB, Lund

• I Ditt arbete kommer Du att granska och kontera garantiersättnings- och kreditfakturor. Andra arbetsuppgifter blir att sammanställa rapporter för aftersales-verkTelefon AB, LM Ericsson, Treasury Services AB,
samheten, hantera prislistor, bearbeta diverse försäljTelefonplan
ningsstatistik samt ta fram presentationsmaterial.
Din bakgrund är en ekonomisk gymnasieutbildning
med några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
CHEF BACK-OFFICE
Har Du dessutom erfarenhet av databashantering är detta inmeriterande. Som person är Du serviceorienterad,
Ericsson Treasury Services AB är Ericssonkoncernens
noggrann och flexibel. Du har god vana av PC/terminaternbank och finansförvaltning. Vi är 23 personer som arlarbete och behärskar engelska i tal och skrift.
betar i en spännande och resultatinriktad miljö, med ansvar för bl a internbanksfunktionen, förvaltningen av
koncernens kassa och valutaexponering. Vi arbetar akKontakta: Michael Weichselbaumer, tfn 046-18 10 31 eltivt mot våra svenska och utländska dotterbolag medler Dick Rytterdahl, tfn 046-19 38 84. Ansökan: Ericsson
cash-management och valutariskhantering. För att förMobile Communications AB, Håkan Fridh, 223 70 LUND
stärka vår organisation söker vi nu en chef för vår backoffice funktion.
Ericsson Telecom AB, Kungens Kurva
• Du kommer att ansvarar för all affärsadministration
inom såväl valuta- som penningmarknad. Du har även
ansvar för back-office funktionerna i vårt treasury system
samt för kontakten med våra interna och externa motparter.
Du har minst 3-årigt gymnasium och gedigen back-office erfarenhet av valuta- och penningmarknad på bank,
kommissionär eller större företag, gärna som ansvarig
för ett eller båda områdena. Du måste kunna driva egna
projekt och samtidigt organisera gruppens arbete samt
ansvara för dess utveckling. Engelska behärskar Du i tal
och skrift.
Kontakta: Håkan Lundgren, TSSHLUN, tfn 08-719 09 78.
Ansökan senast 961108: Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, HF/LME/P Anna Berggren, 126 25 Stockholm,
Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems .Midsommarkransen

ADMINISTRATOR
OF SUBCONTRACTING
• If you want a job within finance with new tasks every
day and lots of international contacts - this is the job for
you.
Within our unit Business Control we have a team that
is our focal point concerning time reporting and invoicing of subcontracted design from our 25 Local Design
Centres around the world. We are now looking for a new
member for this team.
You need to have a financial education and it is favourable if you are experienced in Ericssons financial
routines. The work demands a flexible person who is
fluent in English.

BUSINESS CONTROLLER
• Product Line ANx, part of Access at Broadband
Network Systems in Kungens Kurva, requires a Business
Controller.
Main tasks include working to secure the Product
Line's financial objectives e.g. return maps and product
contribution models, establishment and follow-up of
budget/estimates, establishment and monitoring of assignment structure as well as handling the unit's general
financial matters.
ANx is an access system for telecom operators as well
as cable-TV operators to introduce new type of high
speed services to the home. Possible services will be high
speed internet home working, different video services
and all other future type of services possible to transfer
over a network. We work with Ericssons future main stream products today.
We are looking for an individual who is outgoing and
result oriented, and who will enjoy working to improve
the Product Line's profitability awareness. In return we
offer you a challenging and stimulating work environment with large potential for personal development.
Come join us! Looking forward to receive your call are
Contact Product Line manager, Per-Olof Sjöberg, phone
90491, memo ETXPOSS, Business Line Controller, Annika
Gedda, phone 96613, memo ETXGEDD or Human
Resources, Catarina Larson-Åstrand, phone 90836, memo
ETXLCAT.

mm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Contact: Liisa Uitti, ETX/X/DE, phone 08-719 2838 or
Magnus Karlsson, Human Resources, phone 08-719 9404.
Application by memo: Liisa Uitti, ETXT.ETXSLUI
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Telefonplan

SPRÅKKUNNIG GYMNASIEEKONOM
• Ekonomiavdelningen på LME söker vikarier som är redovisnings- och språkkunniga till gruppen för utlandsfilialer.
Som ekonom kommer Du att arbeta i en expansiv och
utvecklande miljö, där kreativitet och egna initiativ är
betydelsefulla egenskaper.
Arbetet innebär främst att handlägga redovisningar
för representationskontor och utländska filialer och kräver således fortlöpande kontakter med våra kontor runt
om i världen men också med olika affärsområden i
Sverige. I arbetsuppgifterna ingår även registrering, fakturering, remittering, faxnings- och kopieringsuppgifter.
Är Du Gymnasieekonom med erfarenhet av redovisning och behärskar engelska såväl i tal som skrift, har datavana, är flexibel och tycker att denna tjänst låter spännande:
Kontakta: Sektionschef Annelie Kjelldorff 08-719 1832.
Ansökan: Telefonaktiebolaget LM Ericsson, HF/LME/P
Anna Berggren, 126 25 STOCKHOLM.

INKÖPARE/EKONOM/
SEKRETERARE-VIKARIAT
• Till vår ekonomienhet på Customer Services (ERA/LY)
söker vi dig som vill jobba med olika saker inom det administrativa området. Du kommer att arbeta med inköp,
ekonomi och som sekreterare.
Du kommer att handlägga inköp av kontorsmöbler,
datorer och övriga produkter inom området Office
Supply. Inom området ekonomi kommer du att ansvara
för fakturering inom LY, orderuppläggning (I EPOS), bevakning av leverantörsfakturor, samt hjälpa till vid bokslut och estimatarbete.
I dina administrativa uppgifter kommer distribution,
lånerapportering, lunchkupongshantering samt övriga
förekommande administrativa arbetsuppgifter att ingå.
Det mesta av din tid kommer att gå åt till inköps- och
ekonomiarbete.
Vi vill att du har ekonomisk utbildning samt några års
arbetslivserfarenhet, gärna inom något av dessa områden. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Genom detta
arbete kommer du att ha mycket interna och externa
kundkontakter, vilket ställer krav på att du är flexibel
och serviceminded.
Tjänsten är ett vikariat på ungefär ett år och vi vill att
du skall kunna börja i mitten av januari.

Kontakta: LY/EC, Jonas Stringberg, tel 08-404 7428, memoid ERAC.ERAJOSG, LY/E, Susanne Wiclander, tel 08-404
4912, memoid ERACERASUER eller LY/H, Charlotta
Rydgren, tel 08-404 2807, memoid ERACERACHAS.
EKONOM
Ansökan: ERACERACHAS Charlotta Rydgren.
Serviceenheten Ekonomi inom ERA är den centrala operativa enheten för löpande redovisning och ekonomiadministration med ansvar för bolagen ERA och ECS. Totalt
finns Ca 50 personer anställda på enheten som finns i
Kista.
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg
• Vi behöver förstärka gruppen för driftredovisning. Du
bör ha produktionsekonomisk erfarenhet gärna från
TRANSMISSIONSKUNNIG INGENJÖR
Ericsson. Som person är Du nyfiken, noggrann och glad,
MED KOMMERSIELL INRIKTNING
samt van att arbeta självständigt, men även i team.
Arbetsbelastningen är stundtals hög varför det är viktigt
• Till
enheten
nätoperatörer
inom
Network
att Du är flexibel och ställer upp för gruppen når så beEngineering Division söker vi en ingenjör för marknadshövs.
föring av våra produkter och tjänster mot nya operatörer
i Sverige.
PC-vana i Excel- och stordatormiljö år ett krav, språkkunskaper meriterande.
Vår verksamhet omfattar större turnkey-projekt inom
telefoni samt transmissionslösningar innehållande: SDH
Kontakta: Bengt Fahlberg, tel 08-757 0766. memoid
samt PDH transmissionsutrustningar, fiberoptiska nät, radiolänkutrustning, komplexa inomhusnät.
ERA.ERABENK eller Raimo Lähteenmäki, tel 08-757 3096
Ericsson Radio Systems AB, Kista

riiFTiiwrr

Lämplig bakgrund är ingenjörsutbildning eller motsvarande med bred baskunskap inom telekommunikation och erfarenhet av marknadsföring. Erfarenhet inom
något eller några av våra produktområden är nödvändig
för att bygga upp en god relation med våra mycket kompetenta kunder. Befattningen kräver god förmåga att
uttrycka sig på engelska i tal och skrift.
Vårt huvudkontor ligger i Sundbyberg, med regionkontor i Malmö och Mölndal. Din placering är i
Sundbyberg men Du förväntas tillbringa mycket tid ute
hos våra kunder.
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marketing of the Personal Digital Cellular System (PDC),
CMS 30, both products and product-related services, to
existing and potential new customers in Japan or in any
other country.
For IN products we see an increasing market. There
are ongoing discussions and negotiations with a number
of cellular operators.

• This position requires both commercial and technical
competence. You should be able to translate the technical functionality of the products into clear and concise
commercial arguments. In regards of development and
marketing of IN, you will be responsible for coordination
Kontakta: SL/EBC/ZS/B Anders Rydström, tfn 08-764
of all activities through a marketing plan, co-ordinate
0739, EBCEBCANRY eller SL/EBC/ZR Kurt Trogen, tfn 08the formulation of sales objects, tender structure, price
764 0811, EBCEBCKUTR.
structure etc.
Ericsson Radio Systems AB. Kista
You should have a university degree, preferably M.Sc,
with a minimum of three years experience in the telecom
industry, preferably similar products. Fluency in English is
AREA MANAGER-BRAZIL
required.
Around the world, wireless and PCS markets are growing
rapidly. D-AMPSIAMPS systems today serve over 50%
of
Contact
Stefan Karlsson, phone 08-404 7729, memoid
the world's subscribers. Our mobile telephone system,
ERA.ERASEKA. Application: Ericsson Radio Systems AB,
CMS 8800, is the world's most sold system, all standards
J/HS Ann Beer 164 80 STOCKHOLM
considered.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
• We are now looking for an ambitious colleague as
Area Manager for specific customer accounts in different
AFFÄRSUTVECKLARE
parts of Brazil. We can offer an interesting position in an
G S M INDOOR SOLUTIONS
expanding business. You will be responsible along with
our local company for fulfilling our high customer expec/ takt med att framgången för GSM och KS sprider sig
tations in following areas: Marketing and sales activities
över världen krävs låsningar för nya tillämpningar där
towards one or more customer accounts. Consolidated
våra CME20ICME4O system används. Marknaden eftersales and order intake from the accounts. Establishment
frågar nu i allt högre grad systemlösningar anpassade för
of a long-term partnership between our customer and
inomhusmiljön i såväl affärs- som publik miljö.
Ericsson and to ensure excellent customer satisfaction.
Vi är en liten grupp inom produktenheten Base
This position will give you a wide understanding of
Station Systems (BSS) som ansvarar för att kunskapen om
our business development and company strategies.
våra framsteg inom detta område sprids samtidigt som vi
Qualification and experience: The applicant should have återhämtar erfarenheter från marknaden, ofta via fälta university degree (M. Sc, MBA or similar). Excellent
försök.
English, Spanish and Portuguese skills are required. At
Arbetet bedrivs i en internationell miljö, i samarbete
least 3 years working experience and ideally 2 years in te- med våra lokalbolag. Internt arbetar vi med ett brett
lecommunication industry and international business.
kontaktnät som ser till våra lösningar knyts ihop från plaAbility to build excellent relations and drive for results.
nering och installation till färdiga tillämpningar i enlighet med våra operatörers önskemål.
We will offer you a stimulating working environment
in a small team with the potential for good personal development.
• Tjänsten som AFFÄRSUTVECKLARE - GSM INDOOR SOLUTIONS innefattar att Du i samarbete med våra lokalbolag världen över kommer att utvärdera nya affärskonContact/Application: Göte Hedblom AH, Ericsson Radio
cept för inomhusmiljöer. Din huvuduppgift blir att inSystems AB, 164 80 STOCKHOLM.phone +46 8 7641727
hämta marknadsinformation om vilka krav och förväntningar som kommer att ställas på inomhusapplikationer
Ericsson Telecom AB, Liljeholmen
från vaggan till graven. Förstå de drivkrafter som kommer att vara avgörande för en stark utveckling av våra in£T5, verkar på en av världens först och mest avreglerade
omhuslösningar. Arbetet kommer att innebära en hel del
marknader där kontinuerligt nya lösningar för överförkontakter med olika aktörer på marknaden.
ing av tal, data bild och video prövas. Vårt huvudansvar
är att förse Telia AB i Sverige och utomlands med kon- Du är troligtvis civilekonom eller motsvarande. Du har
kurrenskraftiga nätlösningar, system, produkter och
ett utpräglat affärssinne och förmågan att självständigt
tjänster för publik telekommunikation. Ericsson Telecom
planera och genomföra kvalificerade åtaganden. Du har
Sverige har cirka 380 medarbetare. Verksamheten bekunskaper i mobiltelefoni. Tidigare arbete i kundprojekt
drivs från Årstadal, Nynäshamn, Göteborg och Sundsvall.
är meriterande.
Omsättningen för 1996 beräknas till 1 500 MSEK.

SKRIBENT/REDAKTÖR
TILL DYNAMISK MARKNAD
• Det är här och nu det händer!
På Ericsson Telecom Sverige är vi mitt i ett utmanande
och spännande skede. Vår kund Telia AB, som är en av
världens ledande operatörer moderniserar sina nät satsar på bredband och Internet samt söker sig ut på nya
marknader. Idag är hemmamarknaden Norden plus Österjöområdet.
Och - fler marknader står på tur. Ericssons produktportfölj innehåller många nya produkter och tjänster
som ofta kommer ut först på vår marknad. Vi har därför
vässat vår organisation och gjort den ännu mer kundoch marknadsinriktad.
Mot bakgrund av detta behöver vi öka vår kommunikationskraft.
VI söker Dig som skriver och agerar som journalist. Du
har mött Internet och är nyfiken på att arbete med
Pagemaker. Du använder Dig av engelska när det behövs, har förståelse för tekniken och marknaden. Du
känner Ericsson sedan några år tillbaka.
Ditt huvudansvar blir att vara redaktör för och göra
vårt veckoblad ETSnytt "navet" för kommunikationsarbetet för oss på Ericsson Telecom Sverige. Du ska också
arbeta med artiklar för vår kvartalstidning ETSaren samt
gå in som stöd i det övriga kommunikationsarbetet.
Tycker du om att arbeta i en dynamisk värld med varierande kommunikationsuppgifter? Vill du komma närmare marknaden och arbeta i en kundnära miljö? Hör då av
dig till oss!
Kommunikation är en strategisk fråga för ledningen
på Ericsson Telecom Sverige, varför kommunikationsteamets chef sitter i ledningsgruppen.
Vi arbetar i moderna och trevliga lokaler i Årstadal, Tbana Liljeholmen.
Kontakta: Informationschef Johan Wahlgren 08 - 719
0091 eller Josephine Edwall-Björklund 08-719 1698 eller
personalansvarig Britt Paju 08 - 719 5600. Ansökan senast
961125: Britt Paju, MG/ETX/X/NH, 126 25 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Kontakta: Michael Bjärhov tel 08-40442 03, ERA.ERAMBJA eller Britt Alexandersson, personal, tel 08-757 03 38,
ERA.ERABRIT
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SENIOR AREA MANAGER
-MAJOR ACCOUNTS US

Cellular Systems -American Standards is one of the fastest growing business units within Ericsson Radio
Systems. We are expanding rapidly. The US market is ou
most important market This is the market that takes a leading role in the development of new and future products. We have a very strong position in the US through
our customers. The market is expected to show a continued strong growth.
• You will be responsible along with our local company
for marketing and sales activities towards one or more of
our major customer accounts in the US. The responsibility includes consolidated sales and order intake and
establishment of a long-term customer partnership. The
task will include both technical and strategic commercial
activities. The goal is to ensure excellent customer satisfaction and long term profitability.
We offer you a stimulating working environment in a
small team with the potential for good personal development. This position requires both commercial and
technical competence with regards to switching and radio products. You have a B. Sc. or M. Sc. or similar.
Experience from the US or other international markets
are desirable.
Contact Mikael Nilsson, +46 8 404 7349 or Lars
Jehrlander, +46 8 404 7838. Application:Birgitta
Stavenow AH, Ericsson Radio Systems AB, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Mobile Communications AB, Lund

PRODUKTIONSLEDARE/
MARKNADSASSISTENT

Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer oc
marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår
enhet Marketing & Communication, globalt med placering i Lund, söker vi en Produktionsledare/ MarknadsBusiness Unit Japan (RMOJ) is a market oriented organiassistent.
zation in all areas. Marketing CMS 30 is responsible for

PRODUCT MARKETING MANAGER •
INTELLIGENT NETWORK (IN)

• Du kommer att producera trycksaker enligt globalt
koncept. En annan viktig arbetsuppgift blir att handha
och sköta distributionen av Marketing Communication
Handbook. Denna handbok, som innehavs av ett antal
personer vid olika Ericssonbolag runt om i världen, fungerar som en repro-bank ur vilken man kan beställa olika
typer av trycksaksmaterial. Din uppgift blir bl a att uppdatera handboken samt att kontinuerligt informera innehavarna om nyheter. I Ditt arbete kommer Du att ha
löpande kontakt med Ericssons alla dotterbolag, produktledning samt externa konsulter.
Du år reprotekniskt kunnig och har god PC-vana. Har
Du erfarenhet av arbete från reklambyrå är detta meriterande. Som person år Du serviceorienterad, ordningssam och initiativrik. Du har god teamkånsla och har förmåga att ta eget ansvar. Vi förutsätter att Du behärskar
engelska i tal och skrift.
Kontakta: Noni Tellbrandt-Engström, tfn 046-18 10 66,
mobil 070-5910386. för mer information kring tjänsten.
Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB Håkan
Fridh, 223 70 Lund.
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Kvalifikationer: Du har en positiv läggning, har en förmåga att ta egna initiativ och är "självgående". Du är
van att ta Dig fram via den "informella organisationen"
samt har högskoleutbildning eller motsvarande med fokus på marknadsföring och teknik, erfarenhet av mobil
kommunikation, dvs grundkunskap om teknologier och
förståelse för våra kunders mobilitetsbehov (önskemål,
ej absolut krav).
Erfarenhet av: samarbete med en produktutvecklingsorganisation, kundkontakt inom sälj- eller serviceorganisation.
Vi förutsätter att Du har lätt för att uttrycka Dig på ett
säljande sätt på såväl svenska som engelska i tal och
skrift.
Kontakta: Olle Svensson, tel 08/422 0511, EBC.EBCOSV
eller Susanne Pettersson, tel 08/422 0102, EBC.EBCSP.
Ansökan: Susanne Pettersson, NA/EBC/FHR Ericsson
Business Networks AB, 131 89 Stockholm

vår personalenhet i Kista söker vi en erfaren personal- Andelen tredjepartsprodukter inom AXE har ökat och
därmed ökar behovet av prognoser för dessa.
manlkvinna.
• Dina arbetsuppgifter kommer att spänna över de flesta områdena inom en personalfunktion. Du skall fungera som stöd och hjälp åt våra chefer i deras arbete med
personalfrågor. Eftersom vi växer så kommer tyngdpunkten under den närmaste framtiden att ligga på rekrytering och omfatta val av rekryteringsväg, annonsering, intervjuer, tester m.m. Du kommer också att arbeta med
kompetens och organisations utveckling, förhandlingar,
lönefrågor och allmänt personalarbete.
Vi arbetar i en snabb och expansiv miljö så du måste
vara flexibel och duktig på att hitta nya lösningar. Vi söker Dig som har en god yrkeskompetens, år van att arbeta självständigt och har en utpräglad social kompetens.
Din bakgrund är utbildning inom PA-området och Du
skall ha arbetat flera år inom personalområdet. Goda
engelska språkkunskaper, erfarenhet från Ericsson och
ett företagsinternt nätverk är en stor fördel.

Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kungens Kurva

• Som prognosansvarig ansvarar du för att ta emot och
analysera marknadsprognoser, sammanställa en plan och
kommunicera den till våra leverantörer. Arbetet som
prognosansvarig innebär mycket kontakter med olika
enheter inom ERA, med tyngdpunkt på marknad och
produktledning samt med andra Ericssonbolag och externa leverantörer.
Du bör ha en god analytisk förmåga samt vara självständig och noggrann. Eftersom kontaktytorna är
många är det viktigt att du har lätt för att samarbeta. Du
bör ha en övergripande kännedom om AXE samt erfarenhet av arbete med nyckeltal och prognosmodeller. Du
bör ha högskoleutbildning samt några års arbetslivserfarenhet.
Kontakta: Ulrika Leinmark. 08-757 5532 ERAC.ERAULEI
eller Britt Alexandersson (personal),08-757 0338,
ERACERABRIT. Ansökan : KI/ERA/LV/HS Kerstin Lundberg

Kontakta: Yvonne Areflykt, tfn 08-404 51 78, Memo
ECS.ECSYVAR.
Ansökan:
Ericsson
Mobile
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Communications AB, Yvonne Areflykt 164 80 STOCKMARKNADSANSVARIGA
HOLM
Produktenhet Power Systems utvecklar, marknadsför och
Ericsson Radio Systems AB, Kista
AREA MANAGER-ASIA
producerar kompletta strömförsörjningssystem för teleLM Ericsson Fastigheter AB, Telefonplan
kommunikationsapplikationer. Inom området produktAround the world, wireless and PCS markets are growing
IN GOES CELLULAR IN JAPAN
rapidly. D-AMPSIAMPS systems today serve over 50%och
of marknadsledning behöver vi nu ytterligare förstärkPERSONALMAN, VIKARIAT
ning.
the world's subscribers. Our mobile telephone system,
Business Area Radio will during summer 1997 launch a
CMS 8800, is the world's most sold system, all standards
• Till vår personalavdelning, som består av tre personer,
new cellular IN system, based on AM AXE Technology, for
NYCKELMARKNAD
considered.
mobile subscribers on the Japanese market. We are exsöker vi en personalvetare för ett vikariat ca 7 månader.
panding very rapidly with our cellular mobile system and
• Som marknadsansvarig blir Du produktenhetens inDu kommer att arbeta med samtliga förekommande
have now established operations in six different regions
terface till någon/några av våra nyckelmarknader.
• We are now looking for an ambitious colleague as
operativa personalfrågor inom vår södra förvaltningsenin Japan. Our headquarter is located in Tokyo. We have
Viktiga arbetsuppgifter är att för Dina marknader: löArea Manager for specific customer accounts in different
het.
open positions both in Japan and Sweden. Employment
pande studera/analysera lönsamhetsutveckling, kartlägparts of Asia. We can offer an interesting position in an
Du har examen från P-linjen och gärna några års erfain Sweden includes possibilities for future assignments in
ga marknadstrender (priser, konkurrenter etc), ansvara
expanding business. You will be responsible along with
renhet av personalarbete. Du har ett genuint intresse för
Japan. We are looking for people from all over Ericsson
för att marknadsönskemål hanteras effektivt av hemmaour local company for fulfilling our high customer expecmänniskor samt god förmåga att kommunicera.
to support us in this challenge.
organisationen. Du ska också förse våra markandsförare
tations in following areas: Marketing and sales activities
Vikariatet skall tillträdas snarast!
med underlag för en lyckad marknadsintroduktion i
towards one or more customer accounts. Consolidated
CMS 30 PRODUCT MANAGEMENT
form av produktinformation, prisrekommendationer
sales and order intake from the accounts. Establishment
Kontakta: Irene Vallin. 08-719 2029 eller Ulf Lagerkranz,
och säljargument.
of a long-term partnership between our customer and
08-719 6344. Ansökan: HF/REM/PS Ingegerd Grundström
• The work includes technical sale support and defining
Ericsson and to ensure excellent customer satisfaction.
requirements for the IN development based on closed
STRÖMFÖRSÖRJNINGSSYSTEM
This position will give you a wide understanding of
co-operation with market organizations and customers.
our business development and company strategies.
• Du kommer att ingå direkt i organisationen för +24V
Experience from IN, SMAS, AM Technology, AXE and
Qualification and experience: The applicant should have eller -48V. Ditt ansvar omfattar då ett tydligare fokus på
customer negotiations is required.
a university degree (M. Sc., MBA or similar). Excellent
att: analysera våra kunders behov och krav och därmed
Starting date: As soon as possible. Location: Kista,
English skills are required. At least 3 years working expeskapa en konkurrenskraftig produktportfölj, ta fram unEricsson Radio Systems AB, Kista
Sweden
rience and ideally 2 years in telecommunication industry
derlag för investeringar inom produktområdet samt
and international business. Ability to build excellent relauppföljning av produkternas lönsamhet, planera samt
Contact: Janallan Nordin, tel: 08-404 79 54, memoid:
INKÖP OCH LEVERANTÖRStions and drive for results.
aktivt implementera in/utfasning av produkter Du ska
ERA.ERAJNIN, Ola Hubertsson, tel: 08-76413 32, memoid:
UTVECKLING FÖR AXE10 PRODUKTER ERA.ERAHUBE, Anna Lindvall, t e l : 08-404 76 62, memoid:
också förse våra markandsförare med underlag för en
We will offer you a stimulating working environment
lyckad marknadsintroduktion i form av produktinformain a small team with the potential for good personal deanna.lindvall
6eraj.
ericsson.se.
Vi år en enhet inom logistik på produktenheten Base ERA.ERALIAN,
tion, prisrekommendationer och säljargument.
velopment.
Station Systems som ansvarar för huvudplanering avApplication: Ericsson Radio Systems AB, J/HS Ann Beer,
164 80 STOCKHOLM
AXE10 produkter för GSM, NMToch TACS. Produktfloran
Du som söker är tekniker med kommersiell påbyggoch leveranstörsbasen breddas förnärvarande vilket inContact Ulf Engberg, +46 8 404 6621 or Björn
nad. Du är van att arbeta i en internationell miljö och har
nebär att vi får alltfler externa leverantörer inom vårt
Berndtsson, +46 8 757 2232. Application: Göte Hedblom
en ambition att utvecklas inom organisationen. Du år
CMS 30 SYSTEM MANAGEMENT
område.
AH, Ericsson Radio Systems AB, 164 80 STOCKHOLM.
utåtriktad och har lätt att knyta kontakter i nya kulturer
och miljöer.
• The work includes system investigations and technical
Ericsson Electronic Distribution AB, Kista,
• Vi behöver därför förstärka vår enhet med ytterligare
support on and over all CMS 30 system level.
Stockholm
Kontakta: Carl Karta, 08-721 6697, EKAKARA, eller av
en person som skall ansvara för utveckling av leveranKnowledge and experience from IN, SMAS, AM
Cecilia Söderstörm, 08-721 6708, EKACT, personal.
törsgrånssnitten för våra nya leverantörer samt ansvara
Technology and AXE is required.
Ansökan: KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg eller via memo.
68 Topcomp electronics ingår i Ericsson Electronic
för inköpen mot dessa.
Starting date: As soon as possible. Location: Kista,
Distribution AB. Ericsson Electronic Distribution AB är en
Du bör ha erfarenhet av inköps och/eller logistikarbeSweden.
av de ledande distributörerna i Norden inom områdetEricsson Telecom AB - Marketing Africa, Kungens
te och det är en fördel om du har kännedom om AXE. Du
elektronikkomponenter/ datorprodukter. Ericsson
Kurva
bör vara initiativrik och självständigt kunna driva förContact Janallan Nordin, tel: 08-404 79 54, memoid:
Electronic Distribution omsätter drygt 1 miljard kronor
bättringsprogram. Eftersom kontaktytorna är många år
ERA.ERAININ, Ola Hubertsson, tel: 08-76413 32, memoid:
och antalet anställda är 220 personer. Vi har kontor i alla
Afrika är en spännande marknad där vi jobbar direkt motdet viktigt att du har lätt för att samarbeta och kan forERA.ERAHUBE, Anna Lindvall, t e l : 08-404 76 62, memoid:
nordiska länder. Vi söker en
kund, eller med hjälp av tekniska kontor och agenter. Nu
mulera dig klart i tal och skrift.
ERA.ERALIAN,
anna.lindvalieeraj.
ericsson.se.
behöver vi ytterligare förstärkning:
Application: Ericsson Radio Systems AB, J/HS Ann Beer,
INNESÄUARE
Kontakta: Ulrika Leinmark, 08-757 5532. ERAC.ERAULEI
164 80 STOCKHOLM
KUNDPROJEKTLEDARE
• Arbetet innebär aktiv försäljning av elektronikkomeller Britt Alexandersson, personal, 08-757 0338,
ponenter per telefon samt orderhanterig och samman• Du leder ett team som tar fram offerter till kund, du
ERACERABRIT. Ansökan: KI/ERA/LV/HS, Kerstin Lundberg
Ericsson Radio Systems AB, Kista
ställning av offerter. Du kommer att arbeta med våra
deltar även i förhandlingar och vid kontrakt ansvarar du
kunder i hela Sverige och tillsammans med våra fältsäljaför att kontraktets innehåll uppfylls mot kund. Du bör ha
Ericsson Radio Systems AB, Kista
PRODUCT MANAGER
re som har kund- och budgetansvar.
en god kännedom om Ericssons produktportfölj, fram- BASE STATION PRODUCTS
För att klara det hår arbetet bör Du ha teknisk utbildförallt switching och access, samt vara intresserad av ekoINKÖP OCH LEVERANTÖRSning på gymnasienivå eller ha annan motsvarande komnomi och lönsamhet.
• Do you work as an installation/maintenance engineer
UTVECKLING
FÖR AXE10 PRODUKTER today? If so, this could be an opportunity for you!
petens. Naturligtvis måste Du ha intresse för elektronik.
Kanske har du jobbat med teknik ett antal år, men vill
Goda kunskaper i engelska och terminalvana är också ett
nu orientera dig mer mot marknad och hur vi kan uppVi är en enhet inom logistik på produktenheten Base
We are looking for a Product Manager to handle our
krav. Har Du dessutom ett utåtriktat sätt och förmåga att
fylla kundernas behov med våra lösningar. Du bör ha en
Station Systems som ansvarar för huvudplanering avportfolio of site installation material such as shelters, poarbeta målinriktat, kontakta då oss.
teknisk utbildning, gärna med ekonomi som påbyggnad.
AXEI0produkter för GSM, NMToch TACS. Produktfloranwerplants and antennas. You will be responsible for the
Vi arbetar i nya fräscha lokaler i Kista.
Engelska är ett krav.
och leveranstörsbasen breddas förnärvarande vilket complete
inproduct offering including Ericsson manufacnebär att vi får alltfler externa leverantörer inom vårt tured products as well as products from external venKUNDINGENJÖR
Kontakta: Peder Signer, tel 08-757 5321 eller Bitte
område.
dors. A key part of the job is to analyse requirements
Rutberg, personal, tel 08-757 4712. Ansökan märkt
• Du är en del av teamet som jobbar med att ta fram of- • Vi behöver därför förstärka vår enhet med ytterligare
from our external and internal customers and to secure
"GBT": Ericsson Electronic Distribution AB, Att Anita
ferter till kund. Tillsammans gör ni ett produktval, med
en person som skall ansvara för utveckling av leveranprofitability for the whole product life cycle. You will
Forsman, 16481 KISTA-STOCKHOLM eller via elektroniskutgångspunkt från kundes krav. Därefter gör du en detörsgrånssnitten för våra nya leverantörer samt ansvara
work with our Product Managers as well as with operapost Memo id: EKA.EKEAFO, E-mail: eka.ekeafoe mesmtaljerad dimensionering, layout, kostnadskalkyl, etc för
för inköpen mot dessa.
tions department world wide to develop the product
tpse.ericsson.se.
anläggningarna. Din uppgift kan också vara att koordiportfolio.
Du bör ha erfarenhet av inköps och/eller logistikarbenera underofferter till våra system. Vid kontrakt specifite och det år en fördel om du har kännedom om AXE. Du
To be succesful in this position you should have expeEricsson Business Networks AB, Nacka Strand
cerar du projektfiler mot producerande enheter.
bör vara initiativrik och självständigt kunna driva fårrience from site engineering, network operations or siDu bör ha kunskap om AXE-systemet och kringprobättringsprogram. Eftersom kontaktytorna är många är
milar jobs.
dukter. Det år en fördel om du år intresserad av olika tydet viktigt att du har lätt för att samarbeta och kan forPRODUCT MARKETING MANAGER,
per av datahjälpmedel som kan underlätta arbetet.
mulera dig klart i tal och skrift.
Contact Ulf Hagström, phone 08757 0224, memoid
Consono MD110 Cordless PBX
Engelska är ett krav, franska år ett plus.
ERA.ERAFLU. Application: Ericsson Radio Systems AB, AH
Mobilitet är ett strategiskt viktigt område för Ericsson.
Kontakta: Ulrika Leinmark, 08-757 5532 ERACERAULEI
Anette Spångberg, 164 80 Stockholm
Marknaden för trådlösa företagslösningar är ännu i sin
Kontakta: Monica Hallberg tel. 08-719 3286 ETX.ETXeller Britt Alexandersson (personal),08-757 0338,
linda men beräknas växa snabbt. För att möta det ökanMOHA, eller Barbro Södergren (Personal) tel. 08-719
ERACERABRIT. Ansökan : KI/ERA/LV/HS Kerstin Lundberg
Ericsson Radio Systems AB, Kista
de behovet investerar vi just nu kraftfullt i Consono 5775 ETX.ETXBASO.
MD110 för att få fram nya optimerade trådlösa kundlösEricsson Radio Systems AB, Kista
SERVICE DEVELOPMENT MANAGER ningar.

nMMjMjir

msrnm—

• Vi behöver snarast en Product Marketing Manager för
Consono MD110 Cordless PBX. Som produktchef styr Du
vår Cordless satsning med ansvar för Analys av kund och
marknadsbehov. Produktplanering och kravställning av
önskade låsningar. Initiering och uppföljning av projekt.
Produktlönsamhet.
Du kommer att samarbeta med F-divisionens produktområden och såljkanaler, F-divisionens teknikorganisation, EMN i Holland samt i viss utsträckning BR och BX.

'IHMUiMl

PROGNOSANSVARIG FÖR AXE10 OCH
TREDJEPARTSPRODUKTER

TRANSPORT NETWORKS

Ericsson Radio Systems is moving into the future by creating new and unique customer services. Supporting all
Vi är en enhet inom logistik på produktenheten Base cellular technologies and standards, the BR Competence
Ericsson Mobile Communications AB, Kista
Station Systems som ansvarar för huvudplanering avCenter offers cutting-edge opportunities from the custoAXE10 produkter för GSM, NMT och TACS. Hårdvaranmers
i
point of view.
AXE10 står inför stora förändringar och detta kommer
PERSONALMAN/KVINNA
att innebära en utmaning för oss där vi kommer att han-• The Transport Network Services being developed at
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, marktera introduktioner och utfasningar för en stor mängd the BR Competence Center Provisioning will set the stannadsför och säljer mobiltelefoner över hela världen. Till
produkter.
dard for the coming services industry. The BR

6
Competence Center Provisioning creates services in the
transmission area in regards to planning, engineering,
implementing and optimizing a mobile radio network.
This involves identifying the service required, gathering
market requirements, creating a development project,
writing methods and processes, and developing any required tools.
If you have an engineering degree, experience with
transport networking, and a focus on customer satisfaction, you may be our next team member! The position require fluent English skills. International work experience
is preferred.
Contact: Ulf Uddsten, phone +46 8 757 32 12, memoid
ERA.ERAULFO. Application: Ericsson Radio Systems AB,
AH Anette Spångberg, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Product Unit Network
Management Systems, Kista

JOBBNYTT
• Vårt team är ansvarigt för alla produkter inom switchingområdet, såsom MSC, HLR, IN-produkter, Message
Center mm. Vi behöver nu förstärka oss med en eller två
produktledare för AXE plattformen och små växlar för
trådlösa kontoret. Som produktledare arbetar du med
produktstrategier, marknadskrav, business cases, life cycle management och kundpresentationer.
Du har troligtvis en akademisk examen, allmän telekom-bakgrund och kunskap om AXE. Arbetet innebär internationella kontakter.
Kontakta: Magnus Isaksson, tel 08-757 2678 (ERA.ERAMIN). Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, AH Anette
Spångberg, 164 80 Stockholm.
Ericsson Mobile Communications AB, Kista
Contact: Thomas Larsson, HF/ETX/X/UPP, +46-8-719 9062,
memo ETXT.ETXMASL or Henning Burvall, HF/ETX/X/UP,
+46-8-719 6817, memo ETXT.ETXHEBU. We will appreciate your CV. For more information, explore our job page:
ECS utvecklar, säljer och marknadsför mobiltelefoner
över hela världen. Till vår enhet för Phone Servers söker httpJAivww.hf.etx.ericsson.se/xu/nip/job/ on the Ericsson
intra net.
vi nu två produktledare.

PRODUKTLEDARE: CLIENT SERVERS

A new product unit has been established for providing
network management solutions to operators of multivendor mobile networks based upon the GSM, NMTand
TACS standards. The product unit is focusing on product • Du blir globalt produktansvarig för en av våra clientintegration and it has a total business responsibility for server produkter vilka sammanför datakommunikation
generic network management products with extensive
såsom Internet med biltelefoni.
multivendor capabilities.
Våra kommande produkter kommer att vara baserade
på standard OS såsom UNIX och Windows samt samtliga
BEING PART FROM THE START
gällande standarder för digital mobiltelefoni. Arbetet
kommer att medföra kontakter med såväl kunder som
- NMS PRODUCT MANAGEMENT
samarbetspartner och Ericssonbolag över hela världen.
Den kreativa och turbulenta utvecklingsmiljö kräver att
• We are now looking for you, who wants to work with
Du är målinriktad och har såväl god drivkraft som samarproduct management in a new organisation with all the
betsförmåga.
challenges and opportunities this means, both on an activity and personal level.
Din bakgrund är en akademisk examen med några års
As product manager you will play a key roll, since the
erfarenhet av produktledning från tele och datakommuproduct management unit has the product owner role
nikation, inriktning mot digital mobiltelefoni/mobil
and is responsible for the life-cycle profitability. Product
datakommunikation är en merit. Vi förutsätter att Du
management define the product portfolio, order studies
behärskar engelska i tal och skrift.
and development, prepare announcement and launch
the products. Product definitions are based upon operaKontakta: Göran Norlin, tfn 404 9536, memoid ECS.ECStor business processes. Product management shall act
GONO. Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB,
pro actively both to get the market signals early into the
ECS/HK, Yvonne Areflykt, Torshamnsgatan 27, 164 80
product definition and by checking definitions with the
Stockholm.
market. The product definition shall exploit business opportunities for selected market segments. Investment deEricsson Telecom AB, GPLM-Switching
cisions are made based on business cases prepared by the
product managers.
You shall take part in accomplishing this task, which
means you will focus on both the completeness of the
NMS area and on specific areas. We need product managers in the product areas;such as traffic management,
network planning and engineering, multivendor capabilities.product related services.
Qualifications: We want you to; be able to work as
both team leader and team player, have excellent command of English and an academic agree or equivalent.
Experience from product- or system management and
understanding or experience of operator business processes.is a clear advantage.

SENIOR SPECIALIST AXE PRODUCT
INFORMATION

• Within GPLM-Switching, unit System Handling we are
looking for a Senior Specialist. Unit System Handling,
within Product Line Control, covers
Cost rationalizations and capital reduction for System
Handling of AXE in Business Unit Switching. Business
planning that ensures the short and long term profitability of AXE system handling within the Business Unit
Switching. Product Area Management for the area
System and Docware Handling.
What is the job about? To work as a specialist within
the Product Management area.
Contact: Cecilia Uebel Blomgren, phone +46 8 404 82 61,
Specialising within information handling supporting
memoid: ERAC.ERACEUT. Application: Ericsson Radio
handling AXE from early phases to phase out. Taking
Systems AB, KI/ERA/LH/S, Jaana Norén, S-164 80 STOCKpart in projects aiming at achiving optimal handling of
HOLM
products and information and efficient methods and
tool support for all handling.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Managing a wide network of people to contact
within the area of competence and perform technical
PRODUCT MESSAGE COORDINATOR - presenations.
You need special competence in structuring of proPRODUCT MANAGEMENT
ducts and the information about them.to enable optimal
Business Unit Cellular Systems - American Standards support of different aspects of Product Management.
(RMOA) offers products for cellular and PCS networks in You also need special competence in handling of inforthe 800 and 1900 MHz frequency bands based on the di- mation of information during its whole life-cycle. In gegital D-AMPS standard. Our products are successfully be- neral your competence profile covers 8-10 years of experience in this area.
ing deployed in several countries in North and South
America, Asia and Oceania.
Your personal profile are ability to work independently according to general outlines, ability to solve problems and work as a part of a team.
• One of the responsibilities our product management
unit has is to define RMOA's strategies for future products. We are responsible for product plans and stateContact: Hans Erixon ,08-719 1352.ETXT.ETXHEX or
ment of directions used by marketing. We are actively taKerstin Halén, Human Resources, 08-719 2054,ETXT.ETXking part in the customer dialogue, to make sure that
KER. Application: by memo to Hans or Kerstin not later
our product development is focused on market needs.
than 961111.
When communicating, both internally and externally,
we have a common library of product information/straEricsson Telecom AB, Network Intelligence
tegies that all product managers share.
Platforms
As product message coordinator, you work with this
library. You make sure that all areas are covered and that
PRODUCT MANAGER
our visions/plans are communicated in an efficient way.
SERVICE SWITCHING FUNCTION (SSF)
You also take part in the planning of important customer
visits.
Service Switching Function (SSF) is the intelligent
You hold an academic degree and have a general unnetwork product that enables Intelligent Network serviderstanding of the telecom or computer business. You
ce control of an Ericsson local, transit or international exmust be interested in marketing and product strategies.
change.
Contact: Osborn Hogevik, phone 08-7573379, memoid
ERAOH. Application: Ericsson Radios Systems AB, AH
Anette Spångberg 164 80 Stockholm

to make state of the art network intelligence services.
Part of the work includes handling the releases of SSF in
different switching source systems as well as the customer driven requirements that affect the solutions and
the functionality differently in different markets. You
will do the planning and strategies for the evolution of
SSF. The planning and strategies must cover handling and
integration into other existing (ISDN, CENTREX, CELL)
and coming networks (ATM, Internet Access). You will
engage in customer and internal discussions globally.
You should have long experience from telecom
networks and switching systems. Knowledge of Product
Management Intelligent Networks, INAP, ISDN and
Business Com is valuable. You will be located in
Stockholm, HF.

• We are looking for a product manager responsible for
this core functional IN area to take on the challenge of
keeping Ericsson in the leading position of Network
Intelligence. This will require a visionary person able to
understand the whole telecom network including ISDN,
Ericsson Radio Systems AB, Kista
POTS, business, cellular and broadband switching
networks.
PRODUKTLEDARE SWITCHING
This means that You will penetrate and understand
Business Unit Cellular Systems - American Standards one of the telecom markets' most complex battle fields.
(RMOA) utvecklar och marknadsför produkter för mobil- The SSF is incorporated in many switching product lines
telefon- och KS-nät i frekvensbanden 800 och 1900 MHz and therefore understanding and coorporation with otbaserat på den digitala D-AMPS standarden. AMPSID- her product line managers will be required, mainly
AMPS är världens största standard för mobiltelefoni.
GPLM-S in ETX, EUS and RMOG in ERA.
Våra produkter finns i flertalet länder i Nord- och
You will be responsible for the service switching funcSydamerika, Asien och Oceanien.
tionality product, and the IN coupled switching functionality in charging, protocols, accesses etc that is needed

PRODUCT MANAGER
SERVICE MANAGEMENT SYSTEMS
• Service management application system (SMAS) and
Generic Service Adapter (GSA) are service management
and creation products for Ericsson Intelligent Networks
(IN). We are looking for a product manager responsible
for these key functional areas to take on the challenge of
keeping Ericsson in the leading position of Network
Intelligence. This will require a visionary person able to
understand the business and operational processes of a
business oriented operator utilizing IN to be competitive.
This means that You will penetrate and understand one
of the telecom markets' most complex battle fields and
take up the fight with competitors, applying state of the
art telecom and computer technology. You will engage
in customer and internal discussions globally.
You will be responsible for service management and
service creation products, plans and strategies. In order
to meet the future needs, the planning and strategies
must cover handling of other management systems, intelligent peripherals, charging and billing systems and
effective customer interface gateways. We are now looking at integrating Fixed and cellular networks and possibly covering more than the IN services.
You should have experience from management
systems, operator processes and preferably from the IN
area in general. Experience from service management of
Cellular, ISDN and POST networks is valuable.
Competence in service creation methods is desirable. You
will be located in Stockholm, HF.
Contact: Thomas Larsson, HF/ETX/X/UPP, +46-8-719 9062,
memo ETXT.ETXMASL or Henning Burvall, HF/ETX/X/UP,
+46-8-719 6817, memo ETXT.ETXHEBU. We will appreciate your CV. For more information, explore our job page:
http://www.hf.etx.ericsson.se/xu/nip/job/ on the Ericsson
intra net.

PRODUCT MANAGER NP & FMC
• Number Portability (NP) and Fixed Mobile
Convergence (FMQ
We have now 4 times more customers than our closest
competitor in Intelligent Networks. We are expanding
this strategic Ericsson product area 100% every year. We
are now looking for a few dynamic, highly motivated
and competent persons. Do You want to be globally responsible for platform strategies, profitability and development? This means that You will penetrate and understand one of the telecom markets' most complex
battle fields and take up the fight with competitors, applying state of the art telecom and computer technology.
You will engage in customer and internal discussions globally.
Within a few years it is expected that subscribers will
be able to switch between telecom operators while still
keep their telephone number - Number Portability. We
will now start to introduce this revolutionary capability
into Ericsson's product portfolio by means of Nl products.
At the same time our coming generation of platform
products also supports fixed/cellular network integration
and personal mobility. It is based on a variety of telecom
and computer technologies and supports total solutions
outperforming even our existing world leading global
application families like UPT and VPN in usability,
networking, functionality and management. We need to
increase focus on these two application areas: Number
Portability (NP) and Fixed Mobile Convergence (FMC); in
order to develop the right platforms. Do You see yourself
as a product manager leading this exciting application field?
We prefer applicants with general telecom and computer technology experience, as well as knowledge
about mobility concepts and/or management solutions.
We are located at HF/Telefonplan/Stockholm.
Contact Thomas Larsson, HF/ETX/X/UPP, +46-8-719 9062,
memo ETXT.ETXMASL or Henning Burvall, HF/ETX/X/UP,
+46-8-719 6817, memo ETXT.ETXHEBU. For more information, explore our job page: http://www.hf.etx.ericsson.se/xu/nip/job/ on the Ericsson intra net.

PRODUCT MANAGER
INTERNET PRODUCTS
• We are now celebrating passing 60 customers who has
ordered or installed Ericsson IN. We are now in the process to further expand our Network Intelligence portfo-
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lio into Internet applications in order to support our advanced operators.
The internet area has become an important business
opportunity for telecom operators - our customers. They
want to offer internet access service together with traditional telecom services. Ericsson is developing technologies to support high speed access mechanisms for this
need. In addition access controlling products and servers
are needed. Network Intelligence area has been appointed to manage authentication servers for internet access
in the switching network. These products will give the internet service providers (ISP) the possibility to handle
customers accessing internet via the telecom network
over ISDN, ADSL or modem. Our business idea is to combine this service with other value added services and in
the longer perspective merge internet with intelligent
network services and telecom services.
We need a responsible for the planning and strategies
for this developing area. You will work in close co-operation with system management functions and with the internet working group in ETX. You will be globally responsible for platform strategies, profitability and development in the internet server area. Management solutions strategies, network integration and customer segmentation and understanding will be part of your work.
You will be the driver to expand this area and set up new
product goals.
We prefer applicants with significant computer and
datacom technology experience. Knowledge of sourcing
and product management issues and general telecom experience is a plus as well as knowledge about internet solutions. You will engage in customer and internal discussions globally. We are located at HF/Telefonplan/
Stockholm.
Contact Thomas Larsson, HF/ETX/X/UPP, +46-8-719 9062,
memo ETXT.ETXMASL or Henning Burvall, HF/ETX/X/UP,
+46-8-719 6817, memo ETXT.ETXHEBU. For more information, explore our job page: http://www.hf.etx.ericsson.se/xu/nip/job/ on the Ericsson intra net.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTKORDINATOR
- G S M INDOOR SOLUTIONS
/ takt med att framgången för GSM och KS sprider sig
över världen krävs lösningar för nya tillämpningar där
våra CME20ICME40 system används. Marknaden efterfrågar nu i allt högre grad systemlösningar anpassade för
inomhusmiljön i såväl affärs- som publik miljö.
• Vi är en liten grupp inom produktenheten Base
Station Systems (BSS) som ansvarar för att kunskapen om
våra framsteg inom detta område sprids samtidigt som vi
återhämtar erfarenheter från marknaden, ofta via fältförsök.
Arbetet bedrivs i en internationell miljö, i samarbete
med våra lokalbolag. Internt arbetar vi med ett brett
kontaktnät som ser till att våra lösningar knyts ihop från
planering och installation till färdiga tillämpningar i enlighet med våra operatörers önskemål.
Tjänsten som PROJEKTKORDINATOR - GSM INDOOR
SOLUTIONS innefattar att Du kommer att hjälpa våra lokalbolag världen över att planera för en lyckad introduktion av inomhussystem i deras befintliga mobilnät. I första hand i form av fältförsök.
Du bör vara civil- eller högskoleingenjör och Du har
förmågan att självständigt planera och leda kvalificerade
uppgifter. Du har några års erfarenhet av projektledning
eller projektadministration. Gedigna kunskaper i mobiltelefoni och erfarenhet av arbete i kundprojekt är meriterande.
Kontakta: Michael Bjärhov, tel 08-4044203, ERA.ERAMBJA eller Britt Alexanderson, Personal, tel 08-757 0338,
ERA.ERABRIT. Ansökan: KI/ERA/LV/HS Kerstin Lundberg
Ericsson Components AB. Energy Systems
Division, Kungens Kurva

PRODUKTCHEF
Produkter för förstärkt tålighet mot nätstörningar
och åska. AC distributions paneler.
Produktenhet Power Systems utvecklar, marknadsför och
producerar kompletta ström försörjningssystem för telekommunikationsapplikationer. Inom området produktoch marknadsledning behöver vi nu ytterligare förstärkning.
• Din arbetsuppgift blir att ansvara för vårt program av
produkter för förstärkt tålighet mot nätstörningar och
åska och AC distributions paneler. Du ansvarar för alla faser av produkternas livscykel, från produktkoncept och
strategier till lansering på marknaden.
Det innebär att Du från ett gediget teknik- och marknadskunnande kombinerat med ett aktivt lönsamhetstänkande ansvarar för: lägga upp produktstrategin, skapa en konkurrenskraftig produktportfölj på divisionsnivå, uppföljning av produkternas lönsamhet, stödja våra
marknadskanaler med produktinformation och säljargument.
Du som söker är ingenjör. Ditt arbetssätt är färgat av
ett tydligt kundfokus. Du är van att arbeta i en internationell miljö och har en ambition att utvecklas inom organisationen. Du är utåtriktad och har lätt att knyta kontakter i nya kulturer och miljöer.
Kontakta: Carl Karta, 08-721 6697, EKAKARA, eller av
Cecilia Söderstörm, 08-721 6708, EKACT, personal.
Ansökan: KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg eller via memo.

Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kungens Kurva

PRODUKTCHEF - övervakningsutrustning
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KONTAKTEN NR 17 1996

nmmr
Ericsson Radio Access AB, Kista

starkare (RF PA) för samtliga mobiltelefonisystem inom
Affärsområdet Radiokommunikation. Produkterna är avsedda för frekvensområden från 400 MHz till 2 GHz med
effekter upp till flera hundra Watt. Marknadens behov
växer och vi behöver därför omgående utöka vår personalstyrka med kompetenta medarbetare.

[ 1
Ericsson Software Technology AB. Ronneby

Produktenhet Power Systems utvecklar, marknadsför och
REENGINEERINGKONSULTER
PROJEKTLEDARE TILL RBS-ENHETEN
DELPROJEKTLEDARE
producerar kompletta strömförsörjningssystem för tele•
Vi startar upp en ny intressant verksamhet nder nam• I ditt ansvar som delprojektledare kan allt från RF-dekommunikationsapplikationer. Inom omrédet produktAffärssegmentet för RBS - Radio Base Stations - utvecklar
net Ericsson Reengineering Center. Detta skall bli en
sign till mekanikdesign ingå, men tyngdpunkten ligger
och marknadsledning behöver vi nu ytterligare förstärkoch marknadsför radiobasstationer för ett flertal cellulävärldsledande organisation, där state-of-the-art metomot mekaniken. Du kommer också att driva egna utredning.
ra mobiltelefonisystem. Vi arbetar med det senaste inom
der som Clean-room, CMM och kontinuerlig process förningar och studier inom sektionens ansvarsområde.
radiotekniken och marknaden för våra produkter expanbättring utgör en naturlig del av verksamheten.
derar snabbt. RBS åren egen resultatenhet inom koncer-Du är civilingenjör (M) eller en erfaren gymnasie• Din arbetsuppgift blir att ansvara för våra produkter
Vi erbjuder Dig en unik möjighet att vara med och
ingenjör, med vana från att leda projekt samt känsla för
nens styrka. Vår verksamhet präglas av korta beslutsväför övervakning. Du ansvarar för alla faser av produkterbygga upp denna organisation, i vilken Du utvecklas i en
gar, flexibilitet och internationella kontakter. Vi söker om
nu något är producerbart. Om du har erfarenhet av menas livscykel, från produktkoncept och strategier till lanspännande och ny kultur där teamarbete och distribuekanikkonstruktion och Ericsson-vana år det ett plus, dock
Dig som vill vara med i denna dynamiska miljö.
sering på marknaden.
rat ansvar spelar en viktig roll. Din tekniska uppgift blir
inget krav.
Det innebär att Du från ett gediget teknik- och markatt tillsammans med experter från kundenarbeta med reDu är mycket teknikintresserad, ordningsam och dri• Du ska leda utvecklingsprojekt inom enheten mot
nadskunnande kombinerat med ett aktivt lönsamhetengineering för att ta fram bättre produkter.
vande.
uppställda mål avseende funktion, kvalitet, tid och koststänkande ansvarar för: lägga upp produktstrategin, skaDe produkter som vi i första hand kommer att arbeta
nad. Projekten skall drivas enligt RSA:s utvecklingsmopa en konkurrenskraftig produktportfölj på divisionsnimed är de olika delsystemen inom AXE-110. Vi söker bådell och RSA:s applikation av PROPS. Inom projektets ram Kontakta: Ulf Neuman, tel 08-404 6519 eller Anky
vå, uppföljning av produkternas lönsamhet, stödja våra
de tekniska experter, designers och testare. Du ska ha erskall projektdokumentation upprättas, uppföljning ske
Planstedt, personal, tel 08-757 1575. Ansökan: Ericsson
marknadskanaler med produktinformation och säljargufarenhet av att arbeta med AXE, och har en vilja att konav ekonomi samt resursutnyttjande rapporteras. Du skall
Radio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box 11, 164 93
ment.
tinuerligt förbättra organisationens arbetssätt. Vi kan eräven försäkra dig om lämpliga resurser i förhandling
STOCKHOLM
Du som söker är ingenjör. Ditt arbetssätt är färgat av
bjuda Dig ett tufft men intressant och utvecklande arbemed linjechef och uppdragsgivare. Som projektledare
ett tydligt kundfokus. Du är van att arbeta i en internate. Verksamheten kommer att bedrivas i Malmö/Lund rerapporterar du till chefen för produktkontoret
Ericsson Radio Systems AB, Kista
tionell miljö och har en ambition att utvecklas inom orgionen. Vill Du veta mera?
ganisationen. Du är utåtriktad och har lätt att knyta konDu är civilingenjör (E, F) eller motsvarande och har
takter i nya kulturer och miljöer.
minst fem års erfarenhet från utveckling av HW och 5W
PROJEKTLEDARE
Kontakta: Leif Ekman, tfn 0457-775 25, E-mail: Leif.
för radio eller telekom samt minst två års erfarenhet som
Ekman6epk.ericsson.se eller Peter Martinsson, tfn 0457projektledare och delprojektledare. Du har även god
BRfTR • Wideband Base Station Systems är en produktenKontakta: Carl Karta, 08-721 6697, EKAKARA, eller av
systemkunskap inom radio och telekommunikationsomhet för utveckling av nya system för bredbandig radio-775 30, E-mail: Peter.Martinsson 6epk. ericsson.se
Cecilia Söderstörm, 08-721 6708, EKACT, personal.
rådet samt goda kunskaper i engelska. Vi vill att du har
Ansökan: KK/EKA/K/P, Gudrun Söderberg eller via memo.
kommunikation. Organisationen består idag av ca 200
dokumenterad ledarskaps-förmåga.
personer primärt placerade i Kista.
JAVAKONSULTER till FRAMEWORKS
• Vi söker även ett antal personer till vår enhet
• Vi arbetar med de senaste teknologierna inom mobilFrameworks. Enheten består idag av ett femtontal kontelefoni och nu är l&V-sektionen under uppbyggnad. Vi
l.jJJLJLJLtJJMUULJjyi
sulter som arbetar med metoder coh höja kvaliteten på
behöver därför förstärkas med ett flertal medarbetare.
processer och produkter vid utveckling av mjukvara.
Du kommer att vara med från början vilket ställer krav
på initiativkraft och ger möjligheter att forma verksamFrameworks har bred kompetens inom programvaruEricsson Components AB,
heten.
teknik med nyckelområdena kvalitetssäkring, projektMikroelektronikdivisionen, Kista
Ericsson Radio Access AB, Kista
styrning, återanvåndning av mjukvara och erfarenheter
Dina arbetsuppgifter blir att arbeta som projektledasamt metodstöd inom stödprocesser.
re för Systemintegration och Verifiering.
PRODUKTIONSTESTINGENJÖR
PROJEKTLEDARE TILL ANP
Vi behöver nu utöka med personer som har erfarenDu har förmodligen arbetat som projektledare eller
het av Java, för att bygga upp ett kompetenscenter för
Inom vårt IC Assembly and Test Operations Center arbeAffärsenheten ANP - Antenna Near Products • har affär-delprojektledare tidigare. Har du flerårig erfarenhet av
denna teknik. Dina konsultuppdrag som Javaexpert intar vi med kapsling, elektrisk och mekanisk test av ICsansvar för sitt produktområde som omfattar delsysteml&V
i på systemnivå och vill ta större ansvar så hör av digl
nebär att införa ny teknik i Ericssons utvecklingsprojekt.
kretsar. VI hanterar hela back-end flödet från färdig waradiobasstationer till samtliga mobiltelefonistandarder,
Det krävs generalist- och expertkompetens samt förmåfer, via legokapsling i Fjärran Östern, testning, tejpning
exempelvis GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT,Kontakta:
PDC.
Göran Lyman, Memoid ERA.ERAGOLY e-mail:
ga att kunna kommunicera med andra experter och anoch leverans till våra kunder över hela världen.
Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och diGoran.Lyman6era-t.ericsson.se, tfn: 08-764 11 98
vändare.
gital HW, mekanik samt programvara. Utvecklingen och
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, BR/TR/H Mattias
Eriksson, 164 80 STOCKHOLM
• Vi söker Dig som vill arbeta som Produktions- produktifiering sker i nära samarbete med alla Ericssons
Du är civilingenjör, systemvetare eller motsvarande
affärsområden inom mobiltelefoni, då affärsenheten är
testingenjör Arbetet innebär att Ansvara för att våra
med erfarenhet från systemutveckling med Java. Du ä
kompetenscenter för mikrovågsfilter, combiners, lågprodukter testas i enlighet med aktuell testspecifikation.
extra intressant om Du har erfarenhet av Telecom och/e!
Ericsson Radio Access AB, Kista
brusförstärkare, radiotestloopar o d.
Vara sakkunnig för och följa upp såväl elektriska som
ler utbildningsverksamhet. Vill Du veta mera?
mekaniska mätprocesser. Ansvara för och utföra felsökHUVUDPROJEKTLEDARE
TILL
ANP
ning och reparationer av testutrustning. Ansvara för att
• Du kommer att arbeta som projektledare för mindre
Kontakta: PO Bengtsson, tfn 0457-775 35, E-mail:
SPS-underlag finns och efterföljs. Bevaka teknikordrar.
och medelstora projekt med fokus på tidplan och effekAffärsenheten ANP - Antenna Near Products - har affär-PO.Bengtsson6epk.ericsson.se eller Peter Martinsson, tfr
Delta i arbetet med nya produkter och testlösningar.
tivitet.
30, E-mail: Peter.Martinsson6epk.ericsson.se
sansvar för sitt produktområde som omfattar delsystem0457-775
i
Ansökan: Ericsson Software Technology AB, Att: Pete'
radiobasstationer till samtliga mobiltelefonistandarder,
Vi söker Dig med gymnasieingenjörsutbildning med
Du har högskoleutbildning med teknisk inriktning
Soft Center, 372 25 RONNEBY.
exempelvis GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT,Martinsson,
PDC.
el-teleinriktning och med högskoleutbildning 80 poäng
och har praktisk erfarenhet av projekt- /objektledning.
Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och diinom tele. Du bör vara resultatinriktad, praktisk, nogDu är effektiv med stark drivkraft och med förmåga
gital HW, mekanik samt programvara. Utvecklingen och
grann och har lätt att samarbeta med andra människor.
att hitta lösningar på problem. Vidare följer du upp och
Ericsson Mobile Data Sesign AB, Göteborg
produktifiering sker i nära samarbete med alla Ericssons
Arbetet sker i grupp och gruppen tar gemensamt ansvar
avslutar dina projekt.
affärsområden inom mobiltelefoni, då affärsenheten är
för produktionsmålen.
SYSTEMUTVECKLARE
kompetenscenter för mikrovågsfilter, combiners, lågKontakta: Jan Bohult. tel 08-757 3563 eller Anky
brusförstärkare, radiotestloopar o d.
Kontakta: sektionschef Kjell Eklund, tfn 08-7574215 elPlanstedt, personal, tel 08-757 1575. Ansökan: Ericsson
• Vi söker ett flertal medarbetare för vidareutvecklinc
ler Maria Palmskog, personalenheten, tfn 08-7575430.
Radio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box 11, 164 93
av basstationer och växlar för mobildatatjänster i de
Ansökan märkt "Produktionstestingenjör NR/Z", styrkt
STOCKHOLM
• Du kommer att ansvara för huvudprojektledningen av
amerikanska och japanska mobiltelefonisystemen AM
meritförteckning senast 96115: Ericsson Components AB,
GSM-projekt. Produkterna är de s k ANP-delarna i radioPS/D- AMPS (CDPD) respektive PDC samt tvåvägs person
P/PL Monika Hemlin, 164 81 Kista-Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
basstationen. Tjänsten år placerad i projektkontoret och
sökning (pACT).
du direktrapporterartill utvecklingschefen.
System kännetecknas av: Trådlös access till Internet
Ericsson Components AB,
Du är civilingenjör eller motsvarande samt har goda
Utnyttjande av standardprotokoll såväl internt som ex
ASSISTANT PROJECT MANAGERS /
Mikroelektronikdivisionen, Kista
kunskaper i engelska. Du bör ha sysslat med huvudproternt. Nätövervakning baserad på moderna standarder,
ASIA-PACIFIC
jektledning för utvecklingsprojekt med stora inslag av
första hand behöver vi förstärkning inom områden
6
month
employment
on
a
project
basis.
produktionsfrågor.
Du
har
kunskap
om
mobiltelefoni
Administration av radioresursen och Kommunikations
WS-TEKNIKER
The Market Operations Unit RMOG Asia-Pacific has asamt kan Ericsson.
protokoll.
Avdelningen har idag ansvaret för drift och underhåll av
geographical responsibility stretching from India via Du är mål- och resultatinriktad, har lätt för att komVåra arbetsformer kännetecknas av en öppen, stimu
produktionsspecifika lokaler vid Ericsson Components
South East Asia, Indonesia, Taiwan, Korea and the municera, känner ansvar och har förmågan att se helhelerande och kreativ anda. Utvecklingsarbetet bedrivs i
anläggning i Kista. Detta inkluderar de mediasystem som
Phillipines to Australia. Our task is to sell GSM, NMT and
ten.
projektform där samtliga medarbetare kan vara meo unkrävs för de olika produktionsavdelningarnas behov.
TACS systems in this region and to support our local comder stora delar av utvecklingskedjan, från tidigt syste
Dessa media består t ex av renvattentillverkning, avlopppanies many of which are going through a rapid expanKontakta: Berndt Doxner, tel 08-757 1828 eller Anky
marbete via design, programmering, funktions- och insvattenrening, gasdistribution, gasdetekteringkemikalision.
Planstedt, personal, tel 08-757 1029. Ansökan: Ericsson
tegrationstest till slutlig verifiering.
edistribution, kyla, ventilation, luftfiltrering m fl system.
Radio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box 11, 164 93
Det teknikområde vi arbetar inom är expansivt och utAvdelningen ansvarar även för yttre miljö map renings• LN/P is the unit resonible for implementing the
STOCKHOLM
vecklingsmöjligheterna är mycket goda. Vi söker dels Die
anläggningsar för frånluft lösningsmedel och syror. systems, for logistic issues and for support and build-up
med flerårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom data
of the local companies in the area of implementation.
Ericsson Radio Access AB, Kista
eller telekommunikation för övergripande systemu*
• Fr o m 1 januari 1997 övertar Ericsson Components anWe are now looking for two assistant project manaveckling, men också Dig med mindre erfarenhet för a'
svaret för hela fastighetens drift och underhåll. För att
gers whose main task is to support our customer project
bete med design och programmering. Vi tror att Du är ciPROJEKTLEDARE
TILL
ANP
klara detta kommer vi att behöva anställa nya medarbemanagers in their daily work on a project basis (6 month
vilingenjör eller har motsvarande kompetens. Då vare.
tare som ska arbeta med processinstallationer och WSperiod).
Affärsenheten ANP • Antenna Near Products - har affär-projekt ofta har internationella kontakter bör Du ha go
installationer.
Prefarably you have a Master of Engineering or equisansvar för sitt produktområde som omfattar delsystemda
i kunskaper i engelska.
Vi söker personer som ser som en utmaning att vara
valent
radiobasstationer till samtliga mobiltelefonistandarder, Kunskaper inom följande områden år meriterande
med att bygga upp denna nya enhet för fastighetsdrift.
exempelvis GSM, D-AMPS, DCS, KS, E-TACS, NMT, STREAMS
PDC.
programmering. Internet protokoll-svit. OSIFör arbetet som processinstallatör krävs WS-utbildning
Contact Mats Alendal LN/PC 08-757 26 90 or Carin
Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och diprotokoll. Utveckling av realtidssystem. Utveckling av
med specialinriktning mot rostfritt samt erfarenhet av
Kasberg LNH, 08-404 55 87. Application: Ericsson Radio
gital HW, mekanik samt programvara. Utvecklingen och
mobiltelefonisystem.
liknande arbete alternativt likvärdig kunskap förvärvad
Systems AB, Carin Kasberg LNH, 164 80 STOCKHOLM,
pmduktifiering sker i nära samarbete med alla Ericssons
genom lång yrkeserfarenhet. För arbetet med WS-inMemoid: ERAC. ERACASA.
affärsområden inom mobiltelefoni, då affärsenheten ärKontakta: Lennart Allinger, tel 031-703 6017, email lenstallationer krävs WS-utbildning och/eller erfarenhet
kompetenscenter för mikrovågsfilter, combiners, lågnart.allingerEeritel.se eller Mats Linden, tel 703 60 47
från liknande arbete.
brusförstärkare, radiotestloopar o d.
Ericsson Radio Access AB, Kista
email: mats.lindenEeritel.se. Ansökan: Ericsson Mobile
Har Du dessutom kunskap om fastigheten i Kista är
Data Design AB, Personalavdelningen, S:t Sigfridsgatar 89
det en fördel. Att Du är öppen och lätt att samarbeta
• Du skall leda utvecklingsprojekt som spänner över he412 66 GÖTEBORG, Tel. 031-703 60 00, Fax 031-703 60 33
AKTIVA RF PRODUKTER
med ser vi som en självklarhet då arbetet innebär konla området från produktutveckling till tillverkning.
takter med många olika människor och enheter.
• VILL DU JOBBA I EN LITEN, FLEXIBEL ORGANISATION
Du är civilingenjör E eller F med några års erfarenhet
CONFIGURATION MANAGEMENT
med korta beslutsvägar? Vi söker tekniker till AAP
inom projektledning. Du har Ericssonkunskap och gärna
Kontakta: Frank Renebo, tfn 08-7574747, meomid: EKA(Active RF Products) i Kista. AAP ingår som en affärsenerfarenhet från utveckling och tillverkning inom ra• Vi arbetar med integration av programvara, reviFR. Ansökan: Lise-Lotte Bergenholm, N/P, tfn 08-7574720, het inom Ericsson Radio Access med eget resultatansvar.
dioområdet.
sionshantering och byggande av exekverbara program
memoid:EKALLBE
Vi arbetar med allt från produktutveckling till marknadsDu är en mycket god ledare, kundorienterad, mål- och
Dessa ingår i basstationer, dels för datatjänster (CDPD)
föring/försäljning av våra produkter. F n är vi 40 anställda resultatinriktad och har förmågan att se helheten.
det amerikanska mobiltelefonisystemet (AMPS/D-AMPS)
i Kista och 15 i Gävle och vi är ett gång med god samoch dels för tvåvägs personsökning (pACT).
manhållning och kamratanda.
Kontakta: Lennart Berglund tel 08-404 4831 eller Anky
Du kommer att arbeta i olika projekt där Du ansvarar
AAP jobbar i mobiltelefonins tekniska framkant. Vår
Planstedt, personal, tel 08-757 1029. Ansökan: Ericsson
för integration och konfigurationsstyrning. Till Din hjälp
strategiska inriktning och ansvarsområde är utveckling
Radio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box 11, 164 93
finns moderna verktyg för revisionskontroll och Ericssons
av linjära RF effektförstärkare (MCPA) och RF effektförSTOCKHOLM
olika stödsystem för produkthantering.
Kontakta: Björn Dellås, tel 08-404 81 44 eller AnnaGreta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69 Ansökan:
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Christina Mattsson,
Box 11,164 93 STOCKHOLM
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Du kommer att få en central teknisk roll som ansvarig
för integration av programvara, revisionshantering och
byggande av exekverbara program. Dessa ingår i basstationer, dels för datatjänster (CDPD) i det amerikanska
mobiltelefonisystemet (AMPS/D-AMPS) och dels för tvåvägs personsökning (pACT).
Våra arbetsformer kännetecknas av en öppen, stimulerande och kreativ anda. Utvecklingsarbetet bedrivs i
projektform där samtliga medarbetare kan vara med under stora delar av utvecklingskedjan. Det teknikområde
vi arbetar inom är expansivt och utvecklingsmöjligheterna är mycket goda.
Vi tror att Du är gymnasie- eller mellaningenjör med
några års erfarenhet. Då våra projekt ofta har internationella kontakter bör Du ha goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Lennart Allinger, tel 031-703 6017, email: lennart.allingerEeritel.se. Ansökan: Ericsson Mobile Data
Design AB, Personalavdelningen, S:t Sigfridsgatan 89,
412 66 GÖTEBORG, Tel. 031-703 60 00, Fax 031-703 60 33

SOFTWARE ENGINEERING
• Vi behöver förstärka vår satsning på Software
Engineering. Företagets övergripande mål är att göra
konkurrenskraftiga system med högre kvalitet på kortare tid och till lägre kostnad. Software Engineering är ett
nyckelområde.
Du kommer att arbeta med frågor kring utvecklingsmetoder och verktyg. Aktuellt för oss är att genomföra
en "förenklad" CMM assessment, att behandla metodfrågor i samband med distribuerad utveckling och att
slutföra vårt förbättringsprogram för 1996. Viktigt är att
ta tillvara externa kontaktnät både inom och utanför
Ericssonkoncernen.
På sikt kan Du bli den som leder vårt arbete inom
Software Engineering.
Vi tror att Du har lång erfarenhet av programvarukonstruktion för inbyggda system och att Du har ett genuint intresse för Software Engineering.
Du har självklart goda kunskaper i engelska.

PS/D-AMPS som finns i mer än 85 länder. pACT är ett mobildatanät baserat på CDPD-standarden. Systemen kännetecknas av:
Acces till Internet över radio Standardiserade protokoll och gränssnitt som används såväl internt i nätet som
externt mot användarna Nätövervakning baserad på moderna standarder för Network Management
Produkter för de båda systemen är nu på väg att levereras till kund och vi behöver förstärka systemledningen
för att arbeta med framtida utveckling av nya funktioner.
Vi tror att erfarenheter från ett eller flera av nedanstående områden är en bra grund för att arbeta inom
systemledningen för CDPD/pACT: Design av WAN och
LAN. Nätövervakning. Mobildatadesign. Mobiltelefonidesign.
Vi söker Dig som har viljan att utvecklas från expert
inom något av ovanstående områden till att bli en generalist inom CDPD/pACT med betoning på nätaspekter. Du
kommer i första hand att arbeta med tekniska utredninga, specifikation av nya tjänster och system samt offertfrågor.
Kontakta: Henry Hellered, tel 031-703 63 63, email: henry.helleredEeritel.se eller Göran Carlsson, tel 031-703 60
35, email: goran.carlssonEeritel.se. Ansökan: Ericsson
Mobile Data Design AB, Personalavdelningen, S:t
Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEBORG, Tel. 031-703 60 00,
Fax 031-703 60 33.

PATENTINGENJÖR

• Patentverksamheten inom Ericssonkoncernen betraktas som ett av de viktigaste medlen för att stödja affärsstrategin och det pågår nu en satsning för att mer aktivt kunna använda patent som konkurrensmedel. Det
satsas stora resurser på utveckling av nya system, produkter och tjänster - tekniska lösningar som måste skyddas för att bibehålla vår konkurrenskraft.
Den medarbetare vi söker skall vara intresserad av att
deltaga i utvecklingsprojekt med uppgift att identifiera
och fånga upp patenterbara idéer och aktivt verka för
att dessa idéer går till patentansökan samt blir godkända
Kontakta: Björn Johansson, tel 031 703 60 62, email:
patent.
björn. johanssonEeritel.se. Ansökan: Ericsson Mobile
Data Design AB, Personalavdelningen, S:t Sigfridsgatan
Du skall hjälpa till med patent och konkurrensbevak89,412 66 GÖTEBORG, Tel. 031-703 60 00, Fax 031-703 60 ning av olika teknikområden inom både projekt- och lin33.
jeorganisation. Du kan också medverka i kvalitets och
standardiseringsarbete.
Vi söker Dig med examen från teknisk högskola, linje
SYSTEMLEDNING - MOBILDATA
D, E, F eller motsvarande utbildning. Vi ser gärna att Du
har erfarenhet från hantering av patentärenden inom
• Vi arbetar med de amerikanska mobildatasystemen
CDPD och pACT. CDPD är en mobildatatjänst som kan ad- data-, radio- eller telekommunikation.
deras till det amerikanska mobiltelefonisystemet AMArbetet kräver goda kunskaper i engelska samt för-

måga och intresse av att skriftligt beskriva tekniska idéer.
Vi tror att Du är intresserad av att arbeta i en dynamisk
miljö, leda och utbilda andra inom patentområdet samt
har förmåga att samarbeta med flera olika parter.
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samt har produktansvaret för de komponenter i systemet som utvecklas av tredjepartsleverantörer. Utveckling
av testverktyg förekommer i vissa fall.

• Vi behöver förstärka sektionen med ett flertal personer för att klara flera releaseprojekt parallellt inklusive
deltagande i utredningar av kommande releaser.
Dessutom finns det behov av att genomföra ett antal
"demo"- och "pilotinstallationer" över hela världen.
Vi vill att Du som söker är intresserad av att arbeta
med integrering och verifiering. Du trivs med med att ha
Erisson Mobile Data Design AB, Göteborg
en "stökig" och "pressad" arbetssituation. Du kan också
tänka Dig att resa en del i arbetet. Du är utåtriktad och
SYSTEMINTEGRATION/
trivs med att ha mycket kontakter.
SYSTEMVERIFIERING
Vi tror att Du är civilingenjör eller har motsvarande
Sektionen "System Verification" planerar och genomför
kompetens Då våra externa kontakter är internationella
verifiering av produkter på systemnivå. Vi arbetar med
krävs att Du har goda kunskaper i engelska.
flera olika system inom ramen för "Mobil Data" och är
delaktiga i utvecklingsprojektens alla led, från förstudier
Kontakta: Roger Nilsson, tel 031-703 61 04, emaikrovia projektgenomförande till i vissa fall acceptanstester
ger.nilssonEeritel.se. Ansökan: Ericsson Mobile Data
hos slutkund. Vi bedriver även utveckling av testverktyg.
Design AB, Personalavdelningen, S:t Sigfridsgatan 89,
Totalt sett ger dessa arbetsuppgifter oss en bred och 412
ge- 66 GÖTEBORG, Tel. 031-703 60 00, Fax 031-703 60 33.
digen kunskap om mobildatasystem samt om data- /telekommunikation. Flertalet av sektionsmedlemmarna verEricsson Utvecklings AB, Älvsjö
kar även som projekt-ldelprojektledare.
Ansvaret för att AXE får de egenskaper som marknaden
• Eftersom vi nu fortsätter att utveckla sektionens ankräver ligger på enheten Systems Management. Vi söker
svars- och verksamhetsområde söker vi ett antal personer
nu ett antal
som vill ha ett spännande arbete med verifieringsinriktCIVILINGENJÖRER/AKADEMIKER
ning, främst på systemnivå i utvecklingskedjan.
Vi tror att Du är civilingenjör från E, D eller F (nyutex- • både erfarna och nyutexaminerade, till de områden
aminerad eller erfaren) samt att Du har förmågan att
som beskrivs nedan. Gemensamt för dem alla är att du
kombinera detaljkunskap med en god teknisk överblick
som medarbetare kommer att driva egna utredningar
på systemnivå. Du är flexibel och har lätt för att samaroch arbeta mot utvecklingsprojekt och marknadsinstanbeta. Vi ser gärna att Du är drivande och vill vara med om ser i Stockholm och ute i världen. Vi vill därför att du är
att starta upp nya verksamheter, eftersom vi f .n. planerar
initiativrik och har lätt att kommunicera i tal och skrift,
starta upp en ny spännande verksamhet inom mobildabåde på svenska och engelska.
ta-området.
Ansökan: Ericsson Utvecklings AB AL/UAB/B/U Marina
Kontakta: Jan Karlsson, tel 031-703 60 79, email: jan.kar- Kallen
IssonÉeritel.se. Ansökan: Ericsson Mobile Data Design AB,
Personalavdelningen, S.t Sigfridsgatan 89, 412 66
SYSTEMSTUDIER 1
GÖTEBORG, Tel. 031-703 60 00, Fax 031-703 60 33.
• Vi bedriver kvalificerade tekniska förstudier för att utEricsson Mobile Data Design AB, Göteborg
veckla AXE:s styrsystem för nya krav och tillämpningar.
För närvarande arbetar vi med mekanismer för helt störningsfri drift av AXE. Vår grupp behöver utökas med 1-2
NETWORK INTEGRATION
personer som har kunskap om kommersiella realtidsoperativsystem och kommunikationsprotokoll. Tidigare utSektionen arbetar i huvudsak med systemintegration och
är också en fördel. Du erbjuds goda
systemverifiering av mobildatasystemet CDPD. CDPDredningserfarenhet
är
möjligheter att påverka den tekniska utvecklingen av
en paketförmedlingstjänst som kan adderas till mobilteAXE:s datorsystem.
lefonisystemet AMPSID-AMPS. Sektionen ansvarar också
för genomförande av första installation ute hos kund
Kontakta: Sten Sjöberg, tel 031-703 60 59. email:
sten.sjobergEeritel.se. Ansökan: Ericsson Mobile Data
Design AB, Personalavdelningen, S:t Sigfridsgatan 89,
412 66 GÖTEBORG, Tel. 031-703 60 00, Fax 031-703 60 33.

AXE Systems Management
Ericsson Utvecklings AB vidareutvecklar AXE-systemets plattform. Den är grunden i Ericssons system för såväl mobil som fast telefoni.
Vårt utvecklingsarbete omfattar områden som processorer, väljare, I/O-system, operativsystem, stödsystem och systemarkitektur.
Ansvaret för att AXE får de egenskaper som marknaden kräver ligger på enhe- Stockholm och ute i världen. Vi vill därför att du är initiativrik och har lätt att
ten Systems Management. Vi söker nu ett antal civilingenjörer/akademiker,
kommunicera i tal och skrift, både på svenska och engelska. Enheten har just
både erfarna och nyutexaminerade. Som medarbetare kommer du att driva flyttat in i nya fräscha lokaler i Älvsjö, som ligger i södra Stockholm och har
egna utredningar och arbeta mot utvecklingsprojekt och marknadsinstanser i utmärkta kommunikationer.

Systemstudier
Vi bedriver kvalificerade tekniska förstudier för att utveckla AXE:s styrsystem för nya krav och tillämpningar.
För närvarande arbetar vi med mekanismer för helt störningsfri drift av
AXE. Vår grupp behöver utökas med
1-2 personer som har kunskap om
kommersiella realtidsoperativsystem
och kommunikationsprotokoll. Du
erbjuds goda möjligheter att påverka
den tekniska utvecklingen av AXE:s
datorsystem. Kontaktperson:
Björn Kihlblom, 08/727 2565,
memo: ETXT.ETXBJL

Vi bedriver också studier för att
utveckla AXE:s arkitektur för tillämpningarna inom fast och mobil telekom
och datakom. Just nu behöver vi en
person med kunskap om datakommunikationsnät och erfarenhet av utredningsarbete. Kunskap om AXE:s
tillämpningar är önskvärd men inte
nödvändig. Kontaktperson:
Lars Borg, 08/727 3473,
memo: EUA.EUALBG

Belastningsreglering
Det är av yttersta vikt att telenätet fungerar även då det utsätts för en plötslig
överlast. Vår grupp har under ett antal
år studerat och vidareutvecklat mekanismer för belastningsreglering och
överlastskydd. Ständig funktionstillväxt gör att mekanismerna hela
tiden måste vidareutvecklas. Vi behöver därför ytterligare medarbetare och
vänder oss till dig som är intresserad
av att studera, vidareutveckla och
tillämpa simuleringsmodeller på praktiska problem.
Kontaktperson:
Hans Alberg, 08/727 2511,
memo: ETXT.ETXHAAL
Kapacitet
Nya typer av tillämpningar och större
noder ökar kraven på kapacitet. Vi är
två grupper som arbetar med att prediktera, mäta och analysera kapacitetsbehov, men också med expertstöd till
designprojekt. Den ena gruppen arbetar mot tillämpningarna och den andra
mot styrsystemet och båda grupperna
behöver nu förstärkas. Arbetet ger
mycket goda kunskaper om hela AXE-

systemets uppbyggnad och funktion,
liksom om verksamheten inom andra
delar av koncernen. Du bör ha goda
kunskaper inom programvaruutveckling eller datorteknik.
Kontaktpersoner:
Soli Liu Viking 08/727 2546,
memo: ETXT.ETXSOL
Kjell Bristrand, 08/727 3870,
memo: EUA.EUABELL
Programvarutillförlitlighet
Tillförlitlig programvara är en grundförutsättning för att komplexa system
ska fungera tillfredsställande. Vår
grupp arbetar med metoder för förbättrad programkvalitet, för felprediktering
och felanalys. En del av arbetet
bedrivs i samarbete med universitet
och högskolor. Vårt kunnande sprider
vi genom kurser och handböcker samt
praktiskt stöd till utvecklingsprojekt.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av programvarukonstruktion och
skulle se arbete med programvarutillförlitlighet som en intressant vidareutveckling. Kontaktperson:
Staffan Karlberg, 08/727 4280,
memo: EUA.EUASKG

Felåterhämtning
System med höga krav på tillgänglighet måste klara att automatiskt återhämta sig vid fel. Åtgärderna kan
sträcka sig från avstängning av en
enstaka process till omstart av hela
systemet. Vår grupp arbetar både med
vidareutveckling av tekniken, informationsspridning genom kurser och handböcker och praktiskt stöd till utvecklingsprojekt. Vi söker en person, gärna
med tidigare erfarenhet av programvaruutveckling. Kontaktperson:
Staffan Karlberg, 08/727 4280,
memo: EUA.EUASKG
Verkar det intressant? Hör då snarast
av dig till någon av kontaktpersonerna.
Din handlingar skickar du till:
Ericsson Utvecklings AB
ÄL/UAB/B/U Marina Kallen,
Box 1505,
126 25 Stockholm
Senast 29 november vill vi ha ditt svar.

ERICSSON
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Kontakta: Björn Kihlblom, 08/727 2565, etxbjIÉuab.ericsson.se
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• Vi bedriver också studier för att utveckla AXE:s arkitektur för tillämpningarna inom fast och mobil telekom
och datakom. Just nu behöver vi två personer med kunskap om datakommunikationsnät och erfarenhet av utredningsarbete. Kunskap om AXE:s fasta och mobila
tillämpningar är önskvärd men inte nödvändig.

tavetenskaplig utbildning. Det är viktigt att du har lätt
kommunicera med dina medarbetare och kan arbeta
självständigt. Eftersom arbetet innefattar mycket internationella kontakter måste du också ha goda kunskaper
i engelska.
Kontakta: Ragnar
eebc.ericsson.se.

Kåhre, 08-764

3397, ebcraka

Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Söderhamn

Kontakta: Lars Borg, 08/727 3473, eualbgÉuab.ericsson.se

PRODUKTIONSTEKNIKER
TILL OEM POWER

KAPACITET

• Till avdelningen Produktionsteknik söker vi Produktionstekniker för arbete med effektivisering av ytmonteringsprocessen.
Arbetsuppgifterna för Dig som Produktionstekniker
innefattar bl a: framtagning av produktionstekniska underlag, investeringsunderlag, processdokumentation
och arbetsinstruktioner, förbättringsarbete med avseende på processkvaliten, säkerställande av producerbarheten på nya produkter under konstruktionsfasen.
Vi söker Dig som trivs med att arbeta med teknisk problemlösning i datormiljö. Du skall ha erfarenhet och/eller
specialkunskaper inom de aktuella områdena. Du behärskar engelska i tal och skrift.
Du som söker är utbildad gymnasie- högskoleingenjör
eller motsvarande, med inriktning mot produktion.
Om Du har lätt för att samarbeta, kan ta egna initiativ
och kan driva frågor på egen hand kan Du vara den person vi söker.

• Nya typer av tillämpningar och större noder ökar kraven på kapacitet. Vi är två grupper som arbetar med att
prediktera, mäta och analysera kapacitetsbehov, men
också med expertstöd till designprojekt. Den ena gruppen arbetar mot tillämpningarna och den andra mot
styrsystemet och båda grupperna behöver nu förstärkas.
Arbetet ger mycket goda kunskaper om hela AXE-systemets uppbyggnad och funktion, liksom om verksamheten inom andra delar av koncernen. Du bör ha goda kunskaper inom programvaru- utveckling eller datorteknik.
Kontakta: Soli Liu Viking 08/727 2546, etxsolÉuab.ericsson.se eller Kjell Bristrand, 08/727 3870, euabell
3uab.ericsson.se.

PROGRAMVARUTILLFÖRLITLIGHET
• Tillförlitlig programvara är en grundläggande förutsättning för att komplexa system ska fungera tillfredställande. Vår grupp arbetar med metoder och verktyg för
förbättrad programkvalitet samt metoder för felprediktering och felanalys. En del av arbetet bedrivs i samarbete med universitet och högskolor. Vårt kunnande sprider
vi inom Ericssonkoncernen genom kurser, handböcker
samt praktiskt stöd till utvecklingsprojekt. Vi behöver nu
förstärkning och söker dig som har några års erfarenhet
av programvarukonstruktion och skulle se arbete med
programvarutillförlitlighet som en intressant vidareutveckling.
Kontakta: Ann Christin Eriksson, 08/727 2557
etxanci©uab.ericsson.se eller Staffan Karlberg, 08/727
4280, euaskgÉuab.ericsson.s.

FELÅTERHÄMTNING
• System med höga krav på tillgänglighet måste klara
att automatiskt återhämta sig vid fel. Åtgärderna kan
sträcka sig från avstängning av en enstaka process till
omstart av hela systemet. Vår grupp arbetar både med
vidareutveckling av tekniken och informationsspridning
genom kurser och handböcker. Vi behöver nu förstärkning med en person, gärna med tidigare erfarenhet av
programvaruutveckling.
Kontakta:Thomas Muller, 08/727 2559, etxtfm
euab.ericsson.se eller Staffan Karlberg,08/727 4280,euaskgEuab.ericsson.se.

BELASTNINGSREGLERING
• Det är av yttersta vikt att telenätet fungerar även då
det utsätts för en plötslig överlast. Vår grupp har under
ett antal år studerat och vidareutvecklat mekanismer för
belastningsreglering och överlastskydd. Då man hela tiden inför ny funktionalitet i systemet måste mekanismerna ständigt vidareutvecklas. Vi behöver därför förstärka verksamheten med ytterligare medarbetare och
vänder oss till dig som är intresserad av att studera, vidareutveckla och tillämpa simuleringsmodeller på praktiska problem.
Kontakta: Hans Alberg, 08/727 2511,etxhaaieuab.ericsson.se
eller
Bengt
Nordberg,
08/727
2516,etxengteuab.ericsson.se
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg

SYSTEM- OCH APPLIKATIONSINGENJÖRER
BREDBAND OCH MULTIMEDIA
• Vår produkt är kompletta nätlösningar till olika teleoperatörer över hela världen. I den spåret från den globala trenden med avreglering av telekommunikationsmarknaden ser nya aktörer nya möjligheter att konkurrera med nya tjänster. Ett område som för närvarande
expanderar kraftigt är bredbandiga accessnät och multimediatjänster, t.ex. kabel-TV-nät för tvåvägskommunikation och höghastighetsdata över vanliga kopparparkablar. En mycket viktig ny marknad är olika kabel-TV-operatörer som vill kunna erbjuda tele- och datatjänster
över sina befintliga nät.
Vi söker nu ett antal systemutvecklare med erfarenhet
några av följande områden; datanätsdesign, accessnät,
kabel-TV, digital video, Internet/Intranet, bredbandssystem (gärna ATM och/eller SDH), transmissionsteknik.
Arbetsuppgifterna fokuseras på att assistera marknadsavdelningen med system- och applikationsutveckling i offertf åsen samt att deltaga i det efterföljande projekteringsarbetet. Men prov i testnät och en allmän teknikbevakning inom området ingår också, liksom möjligheter till projektledning och direktkontakter med våra
utlandsbolag.
Vi söker Dig som är civilingenjör, mellaningenjör eller
har någon annan form av eftergymnasial natur- eller da-
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Kontakta: Tommy Jonsson, K/BLE, tfn 0270-761 66.
Ansökan senast 961108: Ericsson Components AB, Energy
Systems Division, SÖ/EKA/K/PL Birgitta Wallin, 826 27
SÖDERHAMN.

höver vi utöka våra resurser inom enheten Radio open positions both in Japan and Sweden. Employment
in Sweden includes possibilities for future assignments in
Networks i Kista, där vi för närvarande är cirka 35 persoJapan. We are looking for people from all over Ericsson
ner.
Vår enhet för Utveckling och Support svarar för ut-to support us in this challenge.
veckling av datorbaserade stödsystem för radionätplaIN SCRIPT DESIGNERS
nering. Förutom programutveckling arbetar vi med me• The work includes designing IN scripts according to
tod- och algoritmutveckling samt geografiska informaJapan specific requirements in co-operation with VPN
tionssystem (GIS), kartor och kartdata. Enheten behöver
2.2.1 project executed at ETM, Holland. Previous experiförstärkas med en metodutvecklare och en som ansvarar
ence from telecommunication, IN, UNIX and designwork
för metodutvecklingsenheten.
is required. Starting date: As soon as possible Location:
Kista, Sweden.
• Arbetsuppgifterna är utveckling av metoder och algoritmer för radiovågsutbredning och radionätplanering
samt specifikation av metoder och funktioner för stödContact: Torbjörn Boltshauser, tel. 08-757 02 33, memosystem. I mindre omfattning förekommer medverkan vid
id: ERA.ERATORS or Anna Lindvall, tel: 08-404 76 62, meverifiering och testning av planeringssystem, utbildning i
moid: ERA.ERALIAN, anna.lindvalieeraj.ericsson.se. Appnät- och frekvensplanering samt framtagning av utbildlication: Ericsson Radio Systems AB, J/HS Ann Beer, 164 80
ningsmaterial, manualer och beskrivningar. Du som söSTOCKHOLM
ker är civilingenjör eller motsvarande med kunskap i
grundläggande radioteknik, vågutbredning i radioområSYSTEM INTEGRATION
det och gärna med erfarenhet av radionät- och frekvensAND SYSTEM VERIFICATION
planering. Du bör även vara road av specificeringsarbete.
Du som söker är civilingenjör eller motsvarande.
• The work includes integration and verification of IN
functionality. You will also verify system caracteristics according to customer specifications.
Kontakta: Bertil Branden, 08-757 3358, Memo
Previous experience from AXE testing and IN is requiEBCEBCBBRA eller Astrid Wastegård, 08-757 2944,
Memo EBC.EBCASWA. Ansökan: Ericsson Business
red.
Networks AB, SL/EBC/ZR Cecilia Walman, 172 87
Starting date: As soon as possible. Location: Kista,
Sundbyberg, memo EBC.EBCCWAL, e-mail ebc.ebcSweden.
cwaiemesmtpse.ericsson.se
Contact: Magnus Skevik, tel: 08-404 46 88, memoid:
ERA.ERAMSE, Anna Sahlin, tel: 08-764 17 71, memoid:
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg
ERA.ERASAH, Anna Lindvall, t e l : 08-404 76 62, memoid:
ERA.ERALIAN,
anna.lindvall
Beraj.
ericsson.se
DECT Access (EBCIG) är en nystartad expansiv enhet inom
Application: Ericsson Radio Systems AB, J/HS Ann Beer,
Ericsson Business Networks AB med totalansvar för DRA
1900, en radiobaserad produkt för publik telekommuni-164 80 STOCKHOLM
kation vilken utnyttjar DECT-standarden och som erbjuder abonnenter teleförbindelse via radio i stället för viaEricsson Radio Access AB, Kista
det trådbundna nätet. Vi söker nu:

Ericsson Business Networks, Nacka Strand

SUPPORT AREA MANAGERS
Ericsson Business Networks är en global leverantör •avArbetet innebär att Du som Support Area Manager inkompletta, integrerade informationsnät för tal, data och
om vårt Technical Assistance Center (TAC) för DRA 1900
multimedia i fasta och mobila tillämpningar. Divisionen
får ansvar för kontakterna för teknisk support mot
Business Communications säljer och utvecklar kommuniEricssons lokalbolag inom ett speciellt geografiskt områkations-lösningar bland annat under varumärket
de eller kund. Du är normalt baserad i Sverige men får
Consono. Consono erbjuder skräddarsydda lösningarräkna
till med en hel del resor, ibland med kort varsel. Når
ett brett spektra av kunder. Vi säljer allt från vanlig teleDu är hemma ingår vissa veckor 24 timmars telefonsupfoni till avancerade lösningar inom datakommunikationport enligt ett rullande schema.
för mindre företag på en ort till multinationella jättar
Kompetenskrav: Gymnasieingenjör el/tele, 80p-ingenmed kontor sammanbundna i världsomspännande nätjör eller civilingenjör med några års erfarenhet av driftverk.
sättning, acceptansprovning hos kund eller teknisk support. Vana att arbeta självständigt och problemlösare
Ericssons företagsväxel MD 110 är plattformen i dessa
även under stressiga förhållanden. Goda kunskaper i
lösningar. MD.n är världens mest avancerade företagengelska.
sväxel med spridning i över 60 länder. En traditionell företagsväxel hanterar endast telefonsamtal inom en specifik byggnad. MD 110 kan inte bara hantera tal, utanKontakta: Gert Eric Lindquist, 08-764 3252, EBC.EBCGRäven data- och videoöverföring, och detta inte bara inU. Ansökan: Cecilia Walman (08-764 0039), SL/EBC/ZR,
om en byggnad, utan likväl inom ett stort internationellt
memo EBC.EBCCWAL.
företagsnätverk, vi samarbetar med Ericssonbolag i bl a
Karlskrona, Norge, Spanien och USA inom utvecklingen
RADIONÄTPLANERARE
av programvara förMDHO. Vi söker nu:

ISDN-UTVECKLARE
• som kan utveckla och underhålla ISDN-relaterade program. Din bakgrund: ISDN och kund- och marknadstillämpningar. För information, ring Lasse Norin, tel.
422 3549.

SYSTEMUTVECKLARE
• för utformning av system och mjukvara från kundkrav
till färdig produkt. Din bakgrund: Erfarenhet av telekommunikationstillämpningar, mjukvara och hantering
av system. För information, ring Hans Andersson, tel. 422
3523.

TOOL-UTVECKLARE
• som utformar program i C/C++ och Erlang som används för automattest av systemet, både under utveckling och drift. Din bakgrund: Erfarenhet av Unix och PCmiljö, samt verktyg och stöd för test av telekommunikationsystem. För information, ring Anders Husberg, tel.
422 3415.

• Arbetet som nätplanerare är omväxlande och omfattar bl a transmissionsplanering för DRA 1900.1 vissa projekt görs även signalstyrke- och spektrummätningar i
fält, för att verifiera våra teoretiska beräkningar.
Du har en gymnasie- eller civilingenjörsexamen i botten samt flera års erfarenhet från radioområdet.
Kontakta: Lorenz Hansson, 08-764 3115, EBC.EBCLOHA.
Ansökan: Cecilia Walman, SL/EBC/ZR, EBC.EBCCWAL.

SYSTEMINGENJÖR KRAFT
• Arbetsuppgifterna innebär att dimensionera och specificera kraftlösningar inklusive batteribackup för DRA
1900 samt vara teknikenhetens specialist inom området,
t.ex. vid dialog med leverantörer. Viss projektsupport inom specialområdet ingår också.
Kompetenskrav: Civil- eller gymnasieingenjör med
några års erfarenhet inom området.

PROCESSUTVECKLARE

Kontakta: Gert Eric Lindquist, 08-764 3252, EBC.EBCGRLl.för Ansökan: Cecilia Walman (08-764 0039), SL/EBC/ZR,
Memo EBC.EBCCWAL.

• för vidareutveckling av vår utvecklingsmetodik. Din
bakgrund: Modern system- och utvecklingsmetodik, ledarskap och målstyrda grupper. För information, ring
Lars Lennartsson, tel. 422 3495.

SYSTEMINGENJÖR
VÄRME/KYLA/MIUÖ

AKTIVA RF PRODUKTER
• VILL DU JOBBA I EN LITEN, FLEXIBEL ORGANISATION
med korta beslutsvägar? Vi söker tekniker till AAP
(Active RF Products) i Kista. AAP ingår som en affärsenhet inom Ericsson Radio Access med eget resultatansvar.
Vi arbetar med allt från produktutveckling till marknadsföring/försäljning av våra produkter. F n är vi 40 anställda i Kista och 15 i Gävle och vi är ett gäng med god
sammanhållning och kamratanda.
AAP jobbar i mobiltelefonins tekniska framkant. Vår
strategiska inriktning och ansvarsområde är utveckling
av linjära RF effektförstärkare (MCPA) och RF effektförstärkare (RF PA) för samtliga mobiltelefonisystem inom
Affärsområdet Radiokommunikation. Produkterna är avsedda för frekvensområden från 400 MHz till 2 GHz med
effekter upp till flera hundra Watt. Marknadens behov
växer och vi behöver därför omgående utöka vår personalstyrka med kompetenta medarbetare.

MEKANIKKONSTRUKTÖR
• Utifrån kravspecifikationer gör du mekanikkonstruktioner för våra applikationer med hänsyn tagen till bl a
producerbarhet, EMC etc.
Du är civilingenjör (M) eller mycket erfaren gymnasieingenjör. Du har praktisk erfarenhet av konstruktion för
inomhus- respektive utomhusapplikationer. Du har erfarenhet av UniGraphicsv.10 samt kännedom om EMC, kylning, byggsätt osv.
Du är mycket teknikintresserad, ordningsam och drivande.
Kontakta: Ulf Neuman, tel 08-404 6519 eller Anky
Planstedt, personal, tel 08-757 1575. Ansökan: Ericsson
Radio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box 11, 164 93
STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB, Cellular Transmission
Systems, Kista
Cellular Transmission Systems (CTS) is a business unit
within Ericsson Radio Access AB. We offer complete
transmission systems for all mobile networks which increase the use of infrastructure and provide increased control, flexibility and reliability.

CUSTOMER CO-ORDINATOR

• Our Customer Support needs a co-ordinator for a temporary post from January 1997 to June 1998. Our intelli• Arbetsuppgifterna innebär att dimensionera och verigent, computer based transport networks are used by
TESTARE
fiera lösningar för värme/kyla/övrig miljö till t.ex.
mobile operators all over the World. We dimension
• som kan testa hela system med hård- och mjukvara,
elektronikskåp som ska placeras i en utomhusmiljö samt
systems, install them and help our customers up and runDin bakgrund: Hantering och testning av system samt
vara teknikenhetens specialist inom området, t.ex. vid dining with them.
kvalitetsstyrning. För information, ring Sture Jansson,
alog med leverantörer. Viss projektsupport inom speciaYou will support our customers with information
tel. 422 3490.
lområdet ingår också.
about new products, releases, updates etc. concerning
Du är civilingenjör eller har annan postgymnasial utKompetenskrav: Civil- eller gymnasieingenjör med
our system. You will communicate internally with probildning med tele-/datainriktning, och/eller erfarenhet
några års erfarenhet inom området.
duct management marketing and sales department, as
av tele-/datakommunikation.
regards market requirements. To be able to maintain the
Kontakta: Gert Eric Lindquist 08-764 3252, EBC.EBCGRCustomer Support Windows Database (Access) you also
Kontakta: enhetschef Thom Brolin, tel. 08-422 3421.
U.för Ansökan: Cecilia Walman (08-764 0039), SL/EBC/ZR, need to be familiar with the use of PC-based systems.
Ansökan: Ericsson Business Networks AB, Marcus
memo EBC.EBCCWAL.
The ideal candidate probably has an technical educaEriksson, Human Resources, 131 89 Stockholm. E-mail:
tion, electrical engineering. He/she is service minded and
Marcus.Eriksson(a) ebc.ericsson.se
Ericsson Radio Systems AB, Kista
creative. We appreciate experiences form the
wireless/mobile business, preferably from an operator.
Ericsson Business Networks AB - Kista
Business and marketing skills are eligible, combined with
IN GOES CELLULAR IN JAPAN
an ability to establish and deepen relationships. Fluency
Business Area Radio will during summer 1997 launchina English is essential.
METODUTVECKLARE
new cellular IN system, based on AM AXE Technology, for
Affärsområdet Business Network Engineering expandemobile subscribers on the Japanese market. We are exContact: Joachim Walz at +46 8 404 2845. Application:
rar kraftigt genom de stora framgångarna över hela värlpanding very rapidly with our cellular mobile system and
Ericsson Radio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box 11,
den av nyckelfårdiga kundlösningar inom teleområdet.have now established operations in six different regions
164 93 STOCKHOLM
För att möta efterfrågan på radiobaserade accessnät bein Japan. Our headquarter is located in Tokyo. We have
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JOBBNYTT

SYSTEM ENGINEER

Du är utåtriktad, kan arbeta självständigt och är intresserad av att jobba utomlands.

• Our Customer Support needs to expand with another
system engineer. We provide and support transport
networks for mobile applications. Intelligent digital cross
connect networks with advanced computer controlled
management systems is running under OS/2, as well as
SQL database servers under OS/2, Windows NT and UNIX,
in appellations of varying sizes.
Our customers are mainly mobile operators all over
the world, and you will have to install and configure our
computer system at home as well as at customers sites.
You will also have to help our customers to get up and
running with newly installed systems and give on-sitesupport for some days or weeks. We also expect you to
develop our configurations and installation procedures
actively.
Your necessary background is thorough knowledge of
computer and operation systems, and you should also
develop a good understanding of our products as well as
mobile and telecommunication application in general.
Customer support spans from dimensioning, installation and education on our system to 24 hour service,
updates and maintenance. You have to be ready for days
or weeks long assignments at customers sites with only
short notice.
We appreciate a good education, but expect first of
all a solid knowledge and practical experience in computer system installation and configuration and networking. You have to be creative and be able to work on
your own.

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

Du bör ha dokumenterad flerårig erfarenhet av mekanisk konstruktion. Erfarenhet och utbildning av
Unigraphics mekanik Cad- system. God kunskap om
Ericssons administrativa system PRIM och GASK.
Erfarenhet av konstruktion rörande radioprodukter år
meriterande.
Du år flexibel. Tycker om att arbeta såväl självständigt
som i team. Beredd att resa, företrådesvis till Kista, när
det så krävs.

KONTAKTEN NR 17 1996

Ericsson Mobile Communications AB, Lund

PROJEKTASSISTENT
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer och
marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår
enhet Accessory Projects i Lund söker vi en projektassistent.
• Dina huvuduppgifter blir att hjälpa projektledarna
med projekt-dokumentering samt ansvara för projektinfomationen på vår interna WEB-sida. Du kommer också
att självständigt driva egna mindre projekt samt assistera
projektledarna i de större.
Din bakgrund är minst tekniskt gymnasium eller motsvarande med några års erfarenhet inom produktutveckling. Har Du dessutom erfarenhet inom projekt/produktdokumentation är detta meriterande. Du har god PC-vana och behärskar engelska i tal och skrift.

Kontakta: Christer Jansson, NY/ERA/PN/TUC, tel 08-520
63782,
memoid
ERACJAS,
Sven-Åke
Nilsson,
NY/ERA/PN/TUMC, tel 08-520 62536, memoid ERASNNI eller Ing-Marie Håkansson, personal, NY/ERA/PNHR, tel 08/ takt med att framgången för GSM och KS sprider sig
520 62411, memoid ERAIMLA. Ansökan senast 961125:
över världen krävs lösningar för nya tillämpningar där
Ericsson Radio Systems AB, NY/ERA/PNHR, Ing-Marie
våra CME20ICME40 system används. Marknaden efterHåkansson, 149 80 NYNÄSHAMN.
frågar nu i allt högre grad systemlösningar anpassade för
inomhusmiljön i såväl affärs- som publik miljö.
Vi är en liten grupp inom produktenheten Base Ericsson Software Technology AB, Frameworks,
Station Systems (BSS) som ansvarar för att kunskapenRonneby
om
Kontakta: Mats Pettersson, tfn 046-18 11 77. Ansökan:
våra framsteg inom detta område sprids samtidigt som vi
Ericsson Mobile Communications, AB Håkan Fridh, 223 70
återhämtar erfarenheter från marknaden, ofta via fältLund.
KONSULT
INOM
försök.
Arbetet bedrivs i en internationell miljö, i samarbeteSOFTWARE SUPPORT TOOLS (SST)
Ericsson Radio Systems AB, Kista
med våra lokalbolag. Internt arbetar vi med ett brett Frameworks utvecklar metoder och verktyg för utveckkontaktnät som ser till att våra lösningar knyts ihop från
ling av programvarusystem inom telekommunikation.
TEKNISKA SKRIBENTER
planering och installation till färdiga tillämpningar i enEricsson utvecklar system som är mycket komplexa och
lighet med våra operatörers önskemål.
avancerade för en hårt konkurrensutsatt marknad.• Enheten Implementation Methodology, Radio tar
Därför måste vi utveckla de bästa metoder och verktyg
fram metoder för implementering av radiobasstationer.
• Tjänsten som SYSTEMINGENJÖR - GSM INDOOR SOLU- som marknaden kan erbjuda. Vi bygger nu vidare på vårt
Metoderna dokumenteras i manualer för definierade
kompetenscentrum inom Software Engineering och beTIONS innefattar att Du kommer att arbeta med insammålgrupper, i nära samarbete med användare och konhöver nu ytterligare 20 konsulter.
ling av erfarenheter relaterade till nya krav och förväntstruktör.
Contact: Joachim Walz at +46 8 404 2845. Application:
ningar inhämtade från fältförsök och liknande aktiviteEricsson Radio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box 11,
Vi söker nu ytterligare tekniska skribenter. Du samter. Erfarenheterna skall återmatas till vår produkt- och
164 93 STOCKHOLM
• Frameworks behöver ett flertal konstruktörer av stödmanställer och skriver manualer, ansvarar för språk,
systemledning. I detta arbete ingår att hjälpa våra lokalverktyg. Verktygen vi utvecklar används av applikationsstruktur och illustrationer samt förstår att skriva för olika
bolag världen över att introducera inomhussystem i deEricsson Radio Systems AB, Kista
konstruktörer vid utveckling av komplexa programvarumålgrupper. Till din hjälp finnsillustratörer samt metoras befintliga mobilnät. Du kommer periodvis att delta i
system. Verktygen utvecklas med Intranet/WWW teknik i
dingenjörer. Arbetet kräver goda kunskaper i engelska
kundprojekt som inomhusexpert.
JAVA och andra WWW-verktyg, på UNIX-plattformar
både i tal och skrift och utföres i TaG/5GML.
RESEARCH ENGINEER
med C och C++ samt med databashanteraren SYBASE.
Du bör vara civil- eller högskoleingenjör och Du har
förmågan att självständigt planera och dokumentera
Vi söker dig med erfarenhet eller som genom din utKontakta: Bengt Nordman, telefon 08-7641189.
- MOBILITY MANAGEMENT
kvalificerade uppgifter. Du har flerårig erfarenhet av
bildning skaffat dig ett stort intresse och gedigen komAnsökan: Ericsson Radio Systems AB, LZ/HS Towa Raak,
tekniskt arbete med GSM, inkluderande radionätsdepetens inom dessa områden. Kunskaper eller erfarenheRCUR (Core Unit Radio Systems & Technology) is an
164 80 STOCKHOLM
ter av JAVA är extra intressanta för oss.
Ericssons research division which is responsible for sign.
re- Erfarenhet av arbete i kundprojekt är meriterande.
search for all exiting cellular systems as well as developFrameworks erbjuder Dig ett tufft, men även intresEricsson Radio Systems AB, Kista
ment of standards for future cellular systems.
Kontakta: Michael Bjärhov tel 08-404 42 03, ERAERAMsant och utvecklande arbete i ett framgångsrikt företag,
BJA eller Britt Alexandersson, personal, tel 08-757 03 38,
med verksamhet i Sverige såväl som utomlands. Vi är en
We are part of the core research unit located in Kista,
METODINGENJÖRER
ERA.ERABRIT
ung och positiv enhet som fokuserar på kompetens och
Stockholm, Sweden. Some of our activities include reengagemang. Vi ser till att ha kul tillsammans samtidigt
search in Mobile Internet Accessing, Mobility Manage-CMS30 SYSTEMLEDNING
som vi arbetar professionellt med hög kvalitet och med
ment IP Routing, ATM Switching, etc., for cellular mobiEricsson Radio Systems AB, Kista
kunden i fokus.
le networks. We work in an excellent research environERAIJT har det övergripande tekniska ansvaret för mobilment with direct Internet access.
telefonisystemet PDC, som säljs i bl.a. Japan. Inom enheSYSTEMINGENJÖRER
ten pågår en intensiv verksamhet för att vidareutveckla
Kontakta: Peter Martinsson, 0457-775 30, E-mail:
• We are looking for a research engineer with mobility
vårt system på en expanderande marknad.
• För produkt- och systemledning av AXE-plattformen i
Peter.Martinsson@epk.ericsson.se. Ansökan: Ericsson
management background to joint our research team. We
GSM, NMT och TACS mobiltelefonsystem.
Software Technology AB, Peter Martinsson, Soft Center,
Tag tillfället i akt och var med när vi på CMS30 för
hope you have at least an Msc. degree in Electrical
372 25 Ronneby.
PLATFORM MANAGEMENT: Enheten ansvarar för plaJapan förbättrar våra metoder för "Early Design'.
Engineering or equivalent and you have experience in
nering och uppföljning av plattformsutveckling.
mobility management. Fluency in both written and spoExempel på arbetsuppgifter är. Framtagande av plaEricsson Software Technology AB, Karlskrona
• Arbetet innebår att Du utvecklar befintliga metoder
ken English is essential. Experience and interested in
ner för utveckling av plattformsprodukter. Uppföljning
för systemkonstruktion (TGO till TG2) inom vår organisaInternet protocols, such as Mobile IP, IPv6, etc., are consi- av projekt för utveckling av plattformsprodukter.
Value Added Services, Research är en nystartad enhettion,
in- samt arbetar med att föra in de senaste och moderdered as merits. We will offer you a challenging and creProgram för införande av nya plattformsprodukter i
naste metoderna och stödsystemen inom området för
om vårt verksamhetsområde Value Added Services som
ative task in the fast growing and interesting mobile
RMOG system. Information till produktledning, marknad ska jobba med kvalificerade forskings och utredningsupkravspecificering, modellering och systemkonstruktion.
Internet research area.
och utvecklingsenheter.
pdrag inom framtidens telekommunikationssystem. Kunskaper inom områdena: programvarusystemkonVerksamheten idag är framförallt inrikad mot den tredje
SYSTEM DESIGN: Enheten ansvarar för det tekniska
struktion och/ eller processutveckling och mobiltelefoni
generationens mobiltelefonisytem UMTS där vi jobbar
arbetet i utvecklingen av infrastrukturen där AXE-plattContact: George Liu, tel: 08-764 1231, email:
är meriterande.
som konsulter åt ERAs foskningsavdelning RCUR. Vi komformen ingår.
George.LiuEera-t.ericsson.se or Olle Viktorsson, tel: 08mer på sikt även att ha egna forskningsprojekt inom t ex
404 7013 email: Olle.ViktorssonEera-t.ericsson.se.
Exempel på arbetsuppgifter år: Framtagande av straKontakta: Björn Kaspersen, ERA/JT/XPUC, tel 08-757
ATM. Enheten behöver förstärknin med följande tjänster
Application: KI/ERA/THS Inger Sedvallson, memoid:
tegier
för
utveckling
av
plattformsprodukter.
1492, memoid ERABKK, Mats Lundin, ERA/JT/XPU, tel 08för jobb med UMTS.
ERA.ERAISN
Specifikation av plattformsprodukter. Migrationsplaner
757 3234, memoid ERAMAT eller Jukka Malinen,
för införande av nya produkter. Optimering av systemstERA/JT/XPU, tel 08-404 9216, memoid ERAJUMA.
FORSKARE
Ericsson Radio Access AB, Transmissionsenheten,
iruktur bl.a. med avseende på kostnad.
Ansökan: KI/ERA/J/HS Ann Beer
PLATFORM IMPLEMENTATION: Enheten ansvarar för
Kista
• Vi söker en kvalificerad forskare (tekn.lic, tekn.dr)
att plattformen och annan utrustning relaterad till en inmed inriktning teletrafiksystem. Egen forskning kommer
Ericsson Mobile Communications AB, Lund
stallation
kan levereras och installeras till optimal kostCellular Transmission system (CTS) är ett affärssegment
i
ev. att kunna erbjudas i tjänsten.
nad. i
inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder kompletta
MEKANIKKONSTRUKTÖR
FORSKNINGSINGENJÖR
transmissionssystem för alla mobila tillämpningar. Exempel på arbetsuppgifter år. Framtagande av substitutionsplaner
för planerad introduktion och terminerSystemen ökar utnyttjandegrad av infrastruktur och ger
i
• Vi söker en civilingenjör eller tekn.mag (E,D) med
-MECHANICAL SYSTEMS
ingi av AXE hårdvara. Ändringshantering av definierade
ökad kontroll, flexibilitet och tillförlitlighet.
några års erfarenhet inom telekommunikationsbranSpecificering av krav relateraFör att kunna möta kundemas krav på snabba lös- standardkonfigurationer.
•.
schen. Du skall vara kreativ och analytisk och inte vara
Mekanikavdelningen i Lund ansvarar för utveckling och
de tilli produktion, installation, test och hantering av
ningar krävs självständiga och kunniga medarbetare. CTS
rädd om du stöter på teoretiska problem. Kan du teletrakonstruktion av de mekaniska detaljer (i plast och andra
Du bör ha erfarenhet från något av områdena
består för närvarande av 50 personer och nu behöver vihårdvara.
I
fikteori och har erfarenhet av internetrelaterade protmaterial) som ingår i Ericssons mobiltelefoner och tillbeoch(är antingen civilingenjör eller har motsvarande komutöka vår personalstyrka med ytterligare personal.
koll är det meriterande.
hör. Vi har bland annat konstruerat detaljerna till
petens.
Ericssons senaste telefon på marknaden GH388.

SYSTEMINGENJÖR
- GSM INDOOR SOLUTIONS

DESIGNER

'

• Du kommer att ansvara för design av transportnät för
cellulära tillämpningar. I arbetet ingår att definiera krav
på nätet, konstruera, planera och dokumentera lösningar. Designarbetet görs med datorhjälpmedel. I arbetsuppgifterna kan också ingå att leda andra medarbetare.
Du har utbildning från teknisk högskola med inriktning mot telekommunikation. Du har erfarenhet av radiolänksystem och transmissionsnätsplanering, gärna från
en nätoperatör. Dina kunskaper i engelska år goda såväl
i tal som i skrift.
Du kan arbeta självständigt, är drivande och är intresserad av att jobba utomlands.

I
Kontakta:
Johan Matsson, chef för System Design, tel
I08-404 7298, Henrik Hassler, chef för Platform
IManagement, tel 08-404 8754, Mikael Willgert, chef för
IInfrastructure och stf chef för Platform Implementation,
1tel 08-757 1333 eller Britt Alexanderson, Personal, tel 08757
i
0338. Ansökan senast 961129: Kl/ERA/LV/HS Kerstin
ILundberg

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

KUNDPROJEKTLEDARE
• Du ansvarar för kundprojekt omfattande installation
inklusive förberedelser och planering, drifttagning, acceptans, utbildning och överlämnade till lokalt bolag.
Du har utbildning från teknisk högskola med inriktning mot telekommunikation. Du har erfarenhet som
projektledare eller från implementeringsprojekt. Dina
kunskaper i engelska är goda såväl i tal som i skrift. Vi ser
gärna också att du har erfarenhet från dator- eller datorsystembranschen.

INDUSTRIDOKTORAND

• Vi söker dig som är nyutexaminerad civilingenjör eller
Tekn.Mag som känner att du vill vidareutbilda dig inom
världens idag. mest expansiva bransch, Telekommunikation. Du bör ha en kreativ läggning, vara nyfiken
samt ha en förmåga att arbete självständigt. Du bör även
vara analytiskt lagd och ha ett intresse för matematik.
Vi kommer att erbjuda dig en stimulerande miljö med
goda utvecklingsmöjligheter och ett värdefullt kontaktI
Ericsson
Radio Systems AB, Nynäshamnsfabriken.
nät i Sverige och internationellt. Bristen på teknologie
doktorer och licentiater är stor inom telekommunikationsbranschen. Efter avlagd examen kommer du därför
MEKANIKKONSTRUKTÖRER
att ha goda möjligheter till ett kvalificerat jobb inom
177// enheten Teknisk Support (NYlERAIPNlTU), inomEricsson-koncernen.
1Teknikavdelningen, söker vi mekanikkonstruktörer. Forskarutbildningen bedrivs i samarbete med fors1Teknisk Support består av 30 personer fördelade på 3 unkarskolan i teleinfromatik på Högskolan i Karlskrona/
derenheter:
c
MekanikkonstruktionlLayout,
Kompo- Ronneby, Institutionen för Teletrafik LTH och Ericsson
tnentteknik och Dokumentation. Ovanstående tjänsterSoftware Technology. Du kommer att vara anställd en
del av tjänsten på Ericsson och en del på högskolan i
igäller inom Mekanikkonstruktionl Layout.
Karlskrona/Ronneby.
• Du kommer att, på uppdrag och efter kundens krav,
Som industridoktorand kommer du att läsa doktossjälvständigt eller i team konstruera mekaniska produkrandkurser och jobba med forskningsprojekt inom trafikt I första hand gäller det ANP-produkter och dess verkter.
modellering och kontroll av telekommunikationssystem
t och fixturer. Konstruktionsarbetet bedrivs i modern
tyg
som t ex ATM.
33d-Cadmiljö i Unigraphics. Erforderlig dokumentation
sska också upprättas enligt gällande regler.
Kontakta: Stefan Pettersson, tfn 0455-39 53 11, E-mail:
Arbetet innebär såväl interna som externa kontakter.
epkspet8epk.ericsson.se. Ansökan senast 961115:
Din formella kompetens bör vara lägst gymnasienivå
Ericsson Software Technology AB, Personal, Box 518, 371
eeller motsvarande, gärna kompletterad med påbygg23 KARLSKRONA.
rinadskurser inom materialkännedom.

• Våra mobiltelefoner och dess tillbehör består av
många detaljer vilka ibland står i mycket komplexa förhållande till varandra.
I Dina arbetsuppgifter ingår bland annat att deltaga i
enhetens arbete med problemlösningar, granskning och
dokumentation av dessa gränssnitt. Detta innebår att Du
kommer att följa utvecklingen av våra projekt på nära
håll samt även att koordinera verksamheten med våra
utvecklingsavdelningar och produktionsenheter både inom Sverige och i utlandet.
Du är ingenjör med flera års erfarenhet av konstruktion och utveckling inom mekanikområdet (civil- eller
mellaningenjör utbildning är meriterande). Som person
år Du iderik, självgående och stresstålig, Du är analytiskt
lagd och har god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att
Du har erfarenhet av arbete med CAD samt behärskar
engelska i tal och skrift.
Kontakta: Magnus Bäckmark, tfn 046-18 13 10.
Ansökan: Håkan Fridh, Ericsson Mobile Communications
AB, 223 70 LUND.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

TESTARE SYSTEM KARAKTÄRISTIK
CMS 88
• Enheten för systemverifiering behöver förstärkning
av en medarbetare som vill arbeta inom området system

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 17 1996

karaktäristik. Arbetet sker i utvecklingsprojekt där Du
kommer att delta i planering, exekvering och rapportering i nära samarbete med andra Ericsson-enheter i
Sverige och utomlands.
För att att möta detta har Du troligtvis några års erfarenhet av test.
Kontakta: Stefan Klingsbo, telefon: 08-757 30 06.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, AH Åsa Andersson,
164 80 Stockholm

Du skall helst ha lång praktisk erfarenhet av liknande
uppgifter från provanläggningar eller installation i fält.
Kontakta: Göran Lyman, Memoid ERA.ERAGOLY, e-mail:
Goran.Lyman@era-t.ericsson.se, tfn: 08-764 11 98.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, BR/TR/H Mattias
Eriksson, 164 80 STOCKHOLM.

INTEGRATION/INTEGRATIONSLEDARE

• Vi arbetar med de senaste teknologierna inom mobiltelefoni och nu är l&V-sektionen under uppbyggnad. Vi
behöver därför förstärkas med ett flertal medarbetare.
Du kommer att vara med från början vilket ställer krav
VERIFIERING
på initiativkraft och ger möjligheter att forma verksamheten.
BRfTft - Wideband Base Station Sptems är en produktenhet för utveckling av nya system för bredbandig radio- Arbetet innefattar integration av vår produkt inom
framtidens bredbandiga mobiltelefonisystem. Detta omkommunikation. Organisationen består idag av ca 200
fattar allt mellan anslutningen till fasta nätet och antenpersoner primärt placerade i Kista.
nen. Enheten behöver förutom integratörer en integrationsledare.
• Vi arbetar med de senaste teknologierna inom mobiltelefoni och nu är l&V-sektionen under uppbyggnad. Vi
Du som söker har erfarenhet av integrationsarbete på
behöver därför förstärkas med ett flertal medarbetare.
både hög och låg nivå. Kunskaper i C, OSEdelta och
Du kommer att vara med från början vilket ställer krav
PowerPC är meriterande. "Helikoptersyn".
på initiativkraft och ger möjligheter att forma verksamheten. .
Kontakta: Göran Lyman, Memoid ERA.ERAGOLY e-mail:
Goran.Lyman©era-t.ericsson.se, tfn: 08-764 11 98
Var med och testa samt verifiera det utvecklingsproAnsökan: Ericsson Radio Systems AB, BR/TR/H Mattias
jekt som vi just startat. Testmetodik och framtagning av
Eriksson, 164 80 STOCKHOLM
testverktyg ingår i dina uppgifter samt att förbereda och
genomföra tester.
Enheten behöver även en provningsledare.
Ericsson Mobile Communications AB, Lund
Din bakgrund kan vara testare med några års erfarenhet eller erfaren programutvecklare. Kunskaper i C,
PROGRAMMERARE
OSEdelta och PowerPC är meriterande.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
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Windows och Access. Du måste även ha viss kännedom
om TurboPascal för Dos samt förstå Assembler kod för
80*86 processorer. Du bör vara målinriktad och kunna arbeta självständigt samt ha god förståelse för användargränssnittet mellan människa och PC. Det är meriterande
om Du har kunskaper om hårdvaran och strukturen av
generella IBM kompatibler samt Kommunikations API
(Microsofts egen eller Greenleaf) och Microsoft produkter generellt.
Kontakta: Jasen Kolev, tfn 046-18 10 22. Ansökan:
Håkan Fridh, Ericsson Mobile Communications AB, 223 70
LUND.

SYSTEMPROVARE
• Vi arbetar med de senaste teknologierna inom mobiltelefon! och nu är l&V-sektionen under uppbyggnad. Vi
behöver därför förstärkas med ett flertal medarbetare.
Du kommer att vara med från början vilket ställer krav
på initiativkraft och ger möjligheter att forma verksamheten.
Var med och bygg upp och delta i driften av vår
system provningsanläggning.

• Du skall tillsammans med elektronik- och mekanikkonstruktörer samt produktionsberedare konstruera och
dokumentera elektriska konstruktioner som ingår i telefonbasstationer för inom- och utomhusbruk. Vi arbetar
Varje samtal frän en mobiltelefon passerar en ekosläckare som har till uppgift att eliminera oönskade ekon. för det mesta i projektform.
Ekosläckaren har därmed en avgörande inverkan på Du är civilingenjör E eller F eller har motsvarande kunsamtalets talkvalitet. Talkvaliteten har alltmer kommitskaper
i
samt några års erfarenhet av konstruktion inom
focus för Ericssons konkurrensförmåga inom mobilteleradio och förstärkaromradet. Du får gärna ha kunskap av
foni. Eftersom ekosläckaren är en högvolymsprodukt mönsterkortskonstruktion
får
och du är van att arbeta med
den också en betydande inverkan på produktkostnaden
CAD-hjälpmedel.
och därmed också på lönsamheten.
Du är noggrann och drivande samt är öppen och lätt
att samarbeta med.
ERAIJB är en enhet som bildades 1994 och har som
uppgift att försörja Ericssons affärsenheter med högklassiska ekosläckare. Vi medverkar också i ökande omfattKontakta: Lennart Berglund tel 08-404 4831 eller Anky
ning vid diskussioner med affärsenheternas kunder inom
Planstedt, personal, tel 08-757 1029. Ansökan: Ericsson
området talkvalitet, där vi byggt upp kompetens och meRadio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box 11, 164 93
todik inom området ekosläckare.
STOCKHOLM

Vi år 85 000 anställda inom Ericssonkoncernen och verksamma i mer än 100 länder.
Vår samlade kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad gör Ericsson till ett
världsledande företag inom telekommunikation. LM Ericssom Data AB är ett tjånsteproducerande företag inom Ericsson. Vi vill öka konkurrensförmågan hos Ericsson
och andra större fröetag genom helhetsåtaganden baserade på informationssystem.
Företaget har ca 1600 anställda fördelade på enheter i Stockholm, Östersund,
Holland, England, Australien och USA. Omsättningen 1995 var 1,6 miljarder SEK.

Division Product Information and Design inom Ericsson Data arbetar med stödsystem för produktutveckling och hantering av produktinformation. Våra system
används inom Ericsson i hela världen och har cirka 15 000 slutanvändare.
Systemen är utvecklade med client/server teknik där serverdelarna finns i IBMeller UNIX miljö och clientdelarna i UNIX eller Windows miljö.
Vi är nu inne i en expansiv fas och behöver förstärkning med

IS/IT-KUNNIGA VERKSAMHETSUTVECKLARE/ PROJEKTLEDARE
Dina arbetsuppgifter kan bestå av en eller flera av följande: Genomföra förstudier/verksamhetsutredningar, utarbeta systemförslag, utföra kvalificerat systemeringsarbete, utvärdera olika lösningsalternativ, projektledning, marknadsföring/försäljning. Du har gedigen erfarenhet av utveckling/införande av IS/IT. Du är van
att arbeta självständigt under ansvar. Du behärskar engelska i tal och skrift.
Kontaktperson: Ove Åstrand, 08-404 27 38. E-mail: eri.edt.edtove® memo.ericsson.se
Inom divisionen söker vi även

SYSTEMUTVECKLARE, SYSTEMKONSTRUKTÖRER OCH SYSTEMFÖRVALTARE
för IBM, UNIX OCH WINDOWS-miljö samt personer som vill jobba med systeminförande (kundstöd, helpdesk, dokumentation, utbildning). Vi söker dels personer med erfarenhet, dels nyutexaminerade med datateknisk utbildning på högskolenivå.
Kontaktperson: Claes Magnusson, 08-726 34 13. E-mail:
eri.edt.edtcm@memo.ericsson.se.
Skicka din ansöka märkt med sökt tjänst till:
L M Ericsson Data AB, VH/EDT/TH
Eva Almung, 125 82 Stockholm
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Affärsenheten ANP - Antenna Near Products - har affärsansvar för sitt produktområde som omfattar delsystem i
radiobasstationer till samtliga mobiltelefonistandarder,
exempelvis GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT, PDC.
Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och digital HW, mekanik samt programvara. Utvecklingen och
produktifiering sker i nära samarbete med alla Ericssons
affärsområden inom mobiltelefoni, då affärsenheten är
kompetenscenter för mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare, radiotestloopar o d.

TALKVALITET - EKOSLÄCKARE

• Vi söker nu förstärkning inom området talkvalitet ekosläckare.
Ericsson Mobile Communications utvecklar och mark-I arbetsuppgifterna ingår att delta med talkvalitetsnadsför mobil-telefoner över hela världen. Till vår enhet
kompetens vid framtagning av nya produkter och att biService S Repair söker vi en programmerare.
draga i utvecklingen av vår kompetens inom området
talkvalitetsutvärdering. Dessutom att medverka i den
Enheten arbetar bla med teknisk support på Ericssons
mobiltelefoner. I denna funktion ingår också ansvaretutåtriktade verksamheten vid diskussioner med slutkunför att uppdatera våra telefoner ute på marknaden. der inom området.
Uppdateringarna görs via PC och för att klara av detta Lämplig bakgrund är civilingenjör eller motsvarande,
behövs det ständigt nya K program. Dessa skrivs idag
i med erfarenhet från talkvalitetsinriktad verksamsamt
Visual C++ för Windows i kombination med Assembler
het. Gärna från områden såsom cellulär radio, talkodare
kod.
etc. Har du erfarenhet inom något/några av dessa områden, så ser vi gärna att du hör av dig till oss.
• Du kommer att ansvara för uppdateringar och förändringar i dels våra äldre Turbo Pascal program dels i
vår MS Access-baserade Helpdesk databas.
Kontakta: Anders Roxström, tel 08-404 22 36 eller Torkel
Du är gymnasieingenjör med påbyggnad i data och
Dreyfert, tel 08-757 38 39. Ansökan: Ericsson Radio
med något eller några års erfarenhet av Visual C++ för
Systems AB, J/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM

LM ERICSSON DATA AB
SÖKER MEDARBETARE

RADIOKONSTRUKTÖR TILL ANP

Ericsson Radio Systems AB, Kista

- SERVICE & REPAIR

Kontakta: Göran Lyman, Memoid ERA.ERAGOLY, e-mail:
Goran.Lymaneera-t.ericsson.se, tfn: 08-764 11 98.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, BR/TR/H Mattias
Eriksson, 164 80 STOCKHOLM.

Ericsson Radio Access AB, Kista

Ericsson Radio Access AB, Kista

FILTERKONSTRUKTÖR TILL ANP

Affärsenheten ANP - Antenna Near Products - har affärsansvar för sitt produktområde som omfattar delsystem i
radiobasstationer till samtliga mobiltelefonistandarder,
exempelvis GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT, PDC.
Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och digital HW, mekanik samt programvara. Utvecklingen och
produktifiering sker i nära samarbete med alla Ericssons
affärsområden inom mobiltelefoni, då affärsenheten är
kompetenscenter för mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare, radiotestloopar o d.
• Du kommer att arbeta med konstruktion av bandpassfilter i nära samarbete med andra konstruktörer och pro-

AXE Research and Development, Älvsjö, Stockholm
UAB/B - AXE 10 Basic System

APZ Customer Support
APZ Control System
Do any of the following statements apply to you?
-

You are outgoing, co-operative and have communication skills
You are interested in sharing your knowledge
You would like to have the opportunity to travel from time to time
You want to build up a global contact network
You have AXE experience and preferably also experience in APZ
You have some experience in Function Change and AS changes/upgrades
You are interested in participating in the first S3C pilot project
You want to learn more about new products such as the "Mini-CP",
Serial RP-bus and RPG

If your answer to some of the statements is YES! you might be one of
the persons we are looking for.
We are a department with roughly twenty persons working in different
areas within APZ Customer Support. Our department is responsible for:
APZ Technical Support (APZMA)
Trouble Shooting on the APZ Control System
APZ Platform Product Coordination
Correction and CN-I verification
We are preliminary looking for five persons to strengthen our department
in terms of Support Engineers, Trouble Shooters and System Experts.
As we are working in a global environment, experience from Support or
Trouble Shooting abroad, is considered an additional qualification.
If you have any questions, please send a memo to APZ Technical Support,
memoid ETXT.ETXAPZMA or contact anyone of the following persons:
Birgitta Ervik, ETXT.ETXGITT, p h o n e +46 8 727 3625
Henrik Anian. ETXT.ETXHNK, p h o n e +46 8 727 3663
The formal application should be sent to our personnel department on
the following address:
AXE Research and Development
Att: ÄL/UAB/P Nina Jaki
Box 1505
125 25 Älvsjö
Sweden
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duktionsberedare. Vi arbetar för det mesta i projektform.
Du är civilingenjör E eller F med inriktning mot
mikrovågsområdet, vågutbredning. Du har några års erfarenhet av att konstruera och verifiera mikrovågskomponenter som filter och combiners. Vi arbetar med HP simulator såväl 2-D som 3-D. Du år självgående, mål- och
resultatinriktad samt har förmågan att se helheten.
Kontakta: Lennart Berglund tel 08-404 4831 eller Anky
Planstedt, personal, tel 08-757 1029. Ansökan: Ericsson
Radio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box 11, 164 93
STOCKHOLM
Ericsson Telecom AB, Telef onplan

FIELD IMPLEMENTATION ENGINEER
• Du kommer att arbeta som Supervisor och understödja installation och test av bredbandsaccess produkter hos
våra dotterbolag och kunder över hela världen. Det är
ett nytt, mycket lovande produktområde, som innebär
att både kunden och vi kan se fram emot många spännande nätlösningar i framtiden. Mestadels arbetar du
utomlands på längre och kortare uppdrag. Det är mycket
krävande, men samtidigt en enorm chans till personlig
utveckling.
Du ska helst vara högskoleingenjör men om du har
rått personliga egenskaper och erfarenheter kan det
räcka med gymnasieingenjör inom el/tele/data. Har du
erfarenhet av kabel TV eller video samt UNIX- kunskaper
ser vi det som en extra merit
Du ska vara bra att uttrycka dig i tal och skrift.
Engelska är ett måste, kan du även andra språk är det ett
plus. Som person är du öppen, självständig, stabil, mycket intresserad av att resa, lära känna nya människor och
leva i främmande kulturer.
Kontakta: Katarina Svensson, chef, Telefon 08-719 9245,
Fax 08-681 2444, Memo etx.etxksa, E-mail etxksaetnssupport.ericsson.se eller Catarina Larson Åstrand, Human
Resources, Telefon 08-719 0836, Fax 08-719 6942, Memo
etx.etxlcat, E-mail etx.etxlcatemesmtpse.ericsson.se.
Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems.AXE-Provisioning, LDC Systems
Design and Integration, TN

EXPERIENCED SYSTEM TESTERS
• The Verification department at Local Design Centre
Systems Design and Integration, is looking for experienced system testers/ trouble shooters, to our big strategic
AXE development projects.
The job is most challenging. Your main task will be to
support ourtest projects and early customers. This means
that you also will have the oppurtunity to travel and interface directly with our customers.
To fulfil the role of a n experienced tester/trouble
shooter, we think that you should have broad AXE testing experience and system knowledge. You should also
preferably have Application Modularity (AM) knowledge
and experience.
Kontakta: Mikael Roth, Phone: 446 8 719 8171,
TN/ETX/XDA/S eller Susanne Borg, Human Resources,
Phone: +46 8 719 6575, TN/ETX/X/DH.
Ericsson Telecom AB, Älvsjö Logistik och reparationsservice
• Vi söker en El-Teletekniker som vill arbeta med felsökning och reparationer av kretskort m.m..
Vi vill att du ska ha 2 årigt el-tele gymnasium eller
motsvarande erfarenhet. Du ska ha körkort. Du som söker ska ha lätt för att samarbeta och gärna ha erfarenhet
från servicearbete.
Kontakta: Hans-Fredrich Schrader, tel 08-7198101, memoid ETXT.ETXSCRA. Ansökan: Jonas Larsson,
HF/ETX/SH/HP, memoid ETXS.ETXNAJO senast 961108.
Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching And
Network Systems

TECHNICAL HIGH FLYERS
• Have you experience from work with one or several
subsystems ? Are you willing to learn and to achieve results for XD and BUX ? Would you like to build a large
contact network among the Ericssons system experts ?
If so we have an offer. We need people that can contribute to the technical way forward with AXE applications. The work would include contact networks with
LDC's, Strategic studies, participation in reviews, technical forums and contribution to a future plan for XD and
BUX.
The systems management function within LDC
Systems Design and Integration manages and controls
the technical development for Standard AXE applications. Interested ? Give us a ring or send a memo to:
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our customers up and running with them This includes
ch at that time was the largest data consultancy in kollegor och kunder, bygga prototyper för att testa idéer
och beskriva hur produkterna ska verifieras.
training of customers staff on our systems to get an easy
Scandinavia. In 1993 we became fully owned by Ericsson
and quick start with the system we provide.
and now in the year of 1996 we have changed focus of Du deltar i grupper som studerar och debatterar ny
We provide education on different levels as system
our efforts in order to concentrate on production andteknik, produkter och trender för att på bästa sätt utoverview, installation, operation and advanced training
development in the mobile data- and telecommunica- nyttja detta i vår egen utveckling. Eftersom våra lösningat home in Kista as well as at customers site.
tion field. Today, our development operations span a ar
wi-innebär en blandning av datorplattformar, kommunide range, all the way from systems for mobile telecom-kationskort, protokoll och tillhörande nätövervakYou will participate in preparation of training materiser vi det som en fördel om du har erfarenhet
munications, to quality surveillance systems used ningsstöd
in
al, documents and equipment and you will teach mainly
av detta från datorindustrin.
electronics production. We also develop methods of prointernational classes, which means that most of our traiject management for use in all facets of industry.
ning is held in English. If you are capable of teaching in
Du får inte rygga tillbaka när vi pratar om SS7, ISDN,
Karlstad is our home, but we have established operations
other languages, you will have a good chance doing this
TCP/IP, SNMP, routing, GUI - kan du inte detta vill du
in Stockholm as well.
in Spanish, Portuguese, Italian, Chinese, etc.
snabbt lära dig I Vi räknar med att du har akademisk utWe expect you to have pedagogic experience, some
The Sun of Karlstad is not only a true story about a bildning i botten kompletterad med 4 - 5 års relevant
efarenhet från liknande verksamhetsområden.
basic knowledge in telecommunications and a strong ingood-humoured and cordial waitress; it is a fact that theterest in continuously learning new things. Products are
re are more sunny days here than in most places in thisVi värdesätter om du: brinner av intresse för ny teknik,
developing very fast, and you have to keep yourself and
country. We have a lot of open-air cafes, shoppingtar initiativ när arbetet går att göra båttre på ett annat
the courses up to date. You need to be familiar with the
centres and golf courses. In winter you should see a game
sätt, är entusiastisk och smittar av dig på din omgivning,
use of PC-based systems and possibly LAN networks and
of ice-hockey or bandy or visit one of the nearby skiingbehärskar engelska i tal och skrift, trivs med lagarbete
Unix
centres. And of course our nature. Here you can find wiloch aktivt bidrar till att laget uppnår sina mål.
derness with virgin forests, distant blue hills, and glittering canoeing and fishing waters.
Kontakta: Thomas Grönberg, tfn 054-29 43 73, e-mail:
Contact Joachim Walz at +46 8 404 2845. Application:
Thomas.Gronbergeein.ericsson.se eller Jonas Jansson,
Ericsson Radio Access AB, HPS Kerstin Malmgren, Box 11,
tfn 054-29 43 06, e-mail: Jonas.Jansson eein.ericsson.se.
164 93 STOCKHOLM
• To our Design centre for Radio Network Products in
Ansökan senast 961129: Vi behöver väl inte påpeka att vi
Karlstad we now seek experienced AXE System Engineers
gärna anställer kvinnor i vårt företag? Ericsson Infocom
and Test Managers.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
AB, Anne-Charlotte Runqvist, Box 1038, 651 15 Karlstad.
As System Engineer, your task will be to develop tomorrow's Transmission solutions for the cellular network.
LÄRARE TILL INTERNAL
You have previous experience from AXE System or
Ericsson Infocom AB, Karlstad
TECHNICAL TRAINING RMOJ
Function design, and/or any of the following areas:
Cellular systems (eg CMS88, CMS30); DatacommuniVår avdelning hanterar kundutbildningen för PDC-markSOFTWARE
DESIGNERS
cations (eg OSI, TCP/IP, Routing); Transmission (eg SDH,
naden i Japan och är nu också från och med hösten -97
PDH).
huvudansvarig för att tillhandahålla intem teknikutbildVårt affärssegment Network Interworking är specialiserat inom signaleringsnät Vi arbetar med utveckling ochning till RMOJ-organisationen utom för den som finns i
As Test Manager you will lead and develop our System
integration av kommunikationsprotokoll (SS7, ISDN,Japan.
and Function verification teams and continuously improdatakom), drift- och övervakningsfunktioneri SNMP, Kunderna till produktutbildningen är samtliga verkve our test environments and routines. Applicants should
TMN) samt konnektivitetslösningar för att integrera tele-samma för ERAIJ som behöver utbildning på CMS 30have experience from AXE System or Function test, AXE
och datanät baserade på olika standarder. Typiska anTest Management and/or Installation/Data transcript.
systemet för att kunna utföra ett effektivt och professiovändningsområden för våra kommunikationslösningar
nellt arbete samt för sin egen kompetensutveckling.
We work with team assignments, why it is important
är Voice Mail, Call Centers, SMS, Intelligenta tjänster i
that you are eager both to learn and to share your comfasta och mobila nät Vår produktportfölj är avsedd före Vi söker nu lärare till produktutbildningen inom CMS
petence with others. You should also be fluent in English.
öppna system och vår utveckling följer IT- marknaden
30 systemet där både teorikurser och "hands on" kurser
vad gäller val av plattformar och utvecklingshjälpmedel.
ingår. Vi ser helst att du har intresse och fallenhet för båContact: Ulf Bernström tel +46 54 294817, e-mail
de rent teoretiska delar som för de mera praktiska avsUlf.Bernstromeein.ericsson.se, Torbjörn Nordholm tel
nitten.
+46 54 294201, e-mail Torbjörn. NordholmSein.erics• Vår marknad är global och växande och möjligheter
son.se, Anna Brodd tel +46 54 294354, e- mail
till internationella kontakter är goda. Som Software deVi önskar också att följande stämmer in på dig: Goda
Anna.Broddeein.ericsson.se or Benny Saxen tel +46 54
signer arbetar du med analys, design, implementering,
kunskaper om CMS 30 systemet eller förmågan att bygga
294232 e-mail Benny.Saxeneein.ericsson.se. Application:
test och verifiering av mjukvara i små till medelstora proupp sådana. Stort intresse för teknik. Erfarenhet av, naClaes Lundström, Ericsson Infocom AB, Box 1038, 651 15
jekt. Vi använder moderna plattformar och miljöer såturlig läggning eller intresse för lärarrollen.
Karlstad, Sweden.
som Unix, Windows NT, C, C++, SDL/SDT och GUI-verktyg.
Vi förväntar oss att du har erfarenhet av att hantera
Du tycker att teknikområden som SS7, ISDN, TCP/IP och
och i bästa fall också utveckla vuxna människor, är engaSNMP låter intressant. Du har högskoleutbildning inom
gerad och inspirerande, har ett öppet och lätt sätt. Likaså
Ericsson Infocom AB, Karlstad
data eller elektronik.
att du är bra på att beskriva, förklara tekniska funktioner
och samband både på svenska och engelska.
Vi värdesätter om du: brinner av intresse för nyteknik,
SUPPORT ENGINEERS
tar initiativ när arbetet går att göra bättre på ett annat
Vi tror att lärarjobbet kommer att ta ca 50 - 75 % av
sätt, är entusiastisk och smittar av dig på din omgivning,
Vert affärssegment Network Interworking är specialisedin tid och den övriga tiden kommer att ägnas åt aktivirat inom signaleringsnät Vi arbetar med utveckling ochbehärskar engelska i tal och skrift, trivs med lagarbete
teter som t.ex. kursutveckling eller deltaga i arbetet mot
integration av kommunikationsprotokoll (SS7, ISDN,och aktivt bidrar till att laget uppnår sina mål.
våra kunder i Japan för att på så sätt variera arbetet och
datakom), drift- och övervakningsfunktioneri SNMP,
bredda vyerna.
TMN) samt konnektivitetslösningar för att integrera tele-Kontakta: Håkan Spjuth, tfn 054-29 43 22, e-mail:
Din placering blir på ERA/JZ i Kista men tjänstgöringoch datanät baserade pä olika standarder. Typiska anHakan.Spjutheein.ericsson.se eller Thomas Grönberg, tfn
en sker där vi bedriver vår utbildning som under -97 i huvändningsområden för véra kommunikationslösningar
054-29 43 73, e-mail: Thomas.Gronbergeein.ericsson.se.
vudsak är i Marievik på Liljeholmen. Organisationen som
är Voice Mail, Call Centers, SMS, Intelligenta tjänsterAnsökan
i
sensast 961129: Vi behöver väl inte påpeka att vi
du skall ingå i är under uppbyggnad och består i dag av
fasta och mobila nät.
gärna anställer kvinnor i vårt företag? Ericsson Infocom
fem personer men du kommer dessutom att ha god kontakt med den övriga lärarkåren på Marievik.
Vår produktportfölj är avsedd för öppna system ochAB, Anne-Charlotte Runqvist, Box 1038, 651 15 Karlstad.
vår utveckling följer IT- marknaden vad gäller val av
Vi vill också ha kontakt med personer som kan tänka
plattformar och utvecklingshjälpmedel. Vår marknad är
sig att kombinera sina nuvarande arbetsuppgifter med
global och växande och möjligheter till internationella
att till och från tjänstgöra som lärare för vissa kurser eller
kontakter är goda.
seminarier enligt ovan.

mimnfrnim

• Som Support engineer fungerar du som en spindel i
nätet för stora delar av verksamheten. Du arbetar med
konfigurationsstyrning (CM) och produktregistrering ;
ordermottagning, produktion och leverans av system;
kundstöd (HelpDesk); verifiering och kundinstallationer.
Du har utbildning inom data och gärna några års erfarenhet. Du är intresserad av att arbeta nära kunder både
externt och internt och år en problemlösare samtidigt
som du tycker om att ha många bollar i luften. Har du
den rätta kompetensen så är möjligheten till resor internationellt mycket goda.
Vi vårdesätter om du: brinner av intresse för ny teknik,
tar initiativ när arbetet går att göra båttre på ett annat
sått, är entusiastisk och smittar av dig på din omgivning,
behärskar engelska i tal och skrift, trivs med lagarbete
och aktivt bidrar till att laget uppnår sina mål.
Kontakta: Håkan Spjuth, tfn 054-29 4322, e-mail:
Hakan.Spjutheein.ericsson.se eller Jonas Jansson, tfn
054-29 43 06, e-mail: Jonas.Janssoneein.ericsson.se.
Ansökan senast 961129: Vi behöver väl inte påpeka att vi
gärna anställer kvinnor i vårt företag? Ericsson Infocom
AB, Anne-Charlotte Runqvist Box 1038, 651 15 Karlstad.
Ericsson Infocom AB, Karlstad

SYSTEMS ENGINEERS

• Vårt affärssegment Network Interworking är specialiserat inom signaleringsnät. Vi arbetar med utveckling
och integration av kommunikationsprotokoll (SS7, ISDN,
datakom), drift- och övervakningsfunktioner (SNMP,
TMN) samt konnektivitetslösningar för att integrera teleContact: Per Öberg, Phone: 08-7195412, Memo:
och datanät baserade på olika standarder. Typiska anETXT.ETXPOEB or Susanne 8org, Phone: 08-7196575,
vändningsområden för våra kommunikationslösningar
Memo: ETXT.ETXSUBO.
är Voice Mail, Call Centers, SMS, Intelligenta tjänster i
fasta och mobila nät. Vår produktportfölj år avsedd för
öppna system och vår utveckling följer IT- marknaden
Ericsson Infocom AB, Karlstad, Sweden
vad gäller val av plattformar och utvecklingshjålpmedel.
Vår marknad är global och växande och möjligheter till
EXPERIENCED AXE ENGINEERS
internationella kontakter år goda.
Ericsson Infocom AB was founded in 1981 as a joint ven- Som Systems engineer kommer du att formulera och
ture between Ericsson and Programator, a company whianalysera krav, föreslå lösningar och presentera dem för

Ericsson Software Technology AB, Karlskrona

LEARNING CONSULTANT
• till utbildningsenheten på Ericsson Software
Technology AB
Arbetet består av: Kommunikation med enhetschefer
angående deras utbildnings- och kompetensutbecklingsbehov, samt planering och schemaläggning av utbildningar. I arbetsuppgifterna ingår även bokningar och beställningar av externa utbildningar/utbildningsplatser.
Du kommer Sven att ansvara för BU's handbok, och BU's
kursutrustningslistor.
Du kommer att ingå i ett team där teamarbete sätts i
första rummet. Du skall kunna rycka in på de flesta positioner på enheten. Som person är Du serviceinriktad, initiativtagande och flexibel. Du har ett strukturerat arbetssätt och har lätt för att knyta kontakter. Vi förutsätter att
Du behärskar engelska i tal och skrift samt att Du har tidigare erfarenhet av utbildning/kursplanering. Låter det
intressant?

Kontakta: Jan-Olav Bengtsson, tel 08-404 4656, memoid
ERA.ERAJABN eller Orving Hellebro, tel 08-404 9322. memoid EXTR.QRAORHE. Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB, J/HS Ann Beer, 164 80 Stockholm
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson
Management Instftute.Telefonplan

CO-ORDINATOR OF THE LEADERSHIP
DEVELOPMENT PROCESS

e A position will become available in June 1997 to replace Judy Edsall who will return to EPA at this time. It is
anticipated that there will be an opportunity for the new
person to work with Judy for 1-2 months before she leaves.
Purpose: Revise and revitalize the Leadership
Development Process across the Ericsson group to achieve world class quality and consistency.
Responsibilities and authorities: Manage the ongoing
development of the core curriculum that forms the basis
of the Leadership Development Process. Coordinate the
project teams that are responsible for the development
Kontakta: BUC Nils-Gunnar Håkansson, tfn 0455-39 53
of each of the modules. Manage the links between local
03 eller eller till Mickael Wahlbom, tfn 0455-30 52 39.
leadership programs and the programs that are offered
Ansökan: Ericsson Software Technology AB, Personal, Box for MP candidates at the Ericsson Management Institute.
518,381 23 KARLSKRONA, Tele 0455- 39 50 00
Coordinate the training-for-trainers to ensure the desired quality and consistency across the Ericsson group.
Coordinate the delivery of leadership development actiEricsson Radio Access AB, Cellular Transmission
vities ensuring the needs of smaller organizations are
Systems, Kista
met. Work in a partnership with the MP and Competence
activities at the corporate level. Assist the
Cellular Transmission Systems (CTS) is a business Management
unit
trainer's network to conduct professional development
within Ericsson Radio Access AB. We offer complete
activities for their group worldwide. Participate in all actransmission systems for all mobile networks which increase the use of infrastructure and provide increased con-tivities as a member of the Ericsson Management
Institute.
trol, flexibility and reliability.
Competence Requirements: Appropriate academic
INSTRUCTOR
qualifications / University degree. Extensive experience
e Our Customer Support needs to expand with an inin HRM and Leadership Development. Fluent verbal and
structor for training on our digital cross connect
written English skills. Sound knowledge and understantransmission systems. Our intelligent, computer based
ding of Ericsson practises. Excellent communication skills.
transport networks are used by mobile operators all over
Managerial competence and experience.
the world. We dimension systems, install them and help

Contact the Manager of EMI, Knut Johansen, 719 0962,
LME.LMEKPJ, or Judy Edsall, 719 0890, LME.LMEJAE.

T»
Ericsson Mobile Communciations AB, Lund

FÖRSÄUNINGSPLANERARE
• Du kommer att arbeta med inhämtning, bearbetning
och koordinering av försäljningsprognoser för våra produkter via datasystem. I Dina ansvarsområden ingår även
fördelning av producerade produkter mot enskilda
marknader, att sköta uppdatering av prognossystem, att
ha en regelbunden uppföljning av lagersituationen samt
koordinera in- och utfasning av produkter.
Din bakgrund är en ekonomisk gymnasieutbildning
gärna med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Som
person är Du serviceorienterad, noggrann och flexibel.
Du har god vana av PC/terminalarbete och Du behärskar
engelska i tal och skrift.
Kontakta: Michael Weichselbaumer, tfn 046-18 10 31 eller Dick Rytterdahl, tfn 046-19 38 84. Ansökan: Ericsson
Mobile Communications AB, Håkan Fridh, 223 70 LUND
Ericsson Mobile Communications AB, Lund

ORDERHANDLÄGGARE
• Du kommer att arbeta med registrering av kundorder
gällande terminaler, tillbehör och reservdelar. Andra arbetsuppgifter blir att sköta koordinering av logistikflodet från lager till kund, bearbeta diverse försäljningsstatistik samt uppdatera vår kunddatabas. En viktig del i
Ditt arbete är att hålla en god och serviceinriktad kontakt mot interna och externa kunder.
Din bakgrund är lägst gymnasium gärna med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Som person är Du serviceorienterad, noggrann och flexibel. Du har god vana av
PC/terminalarbete och behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta: Michael Weichselbaumer, tfn 046-18 10 31 eller Dick Rytterdahl, tfn 046-19 38 84. Ansökan: Ericsson
Mobile Communications AB, Håkan Fridh, 223 70 LUND
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KONTAKTEN NR 17 1996

ERA.ERAUAN, anna.lindvallOeraj.eriason.se Application: Ericsson Radio Systems AB, J/HS Ann Beer, 164 80
STOCKHOLM

FIELD SUPPORT ENGINEERS/
• The work includes on site trouble shooting, trouble
analysis, technical support of software implementation,
AS rollout participation in emergency support technical
consultation and communication with customer.
We require previous testing experience of AXE and
working experience from Ericsson.
Starting date: 1997-01. Location: Japan.
Contact Akira Kawada, tel +81 45 475 0435, memoid:
ERJ.ERJKAW, Ulf Sundberg, tel:+81-45-475-0077, memoid: ERJ.ERJUFSG, Gullic Fahlgren, tel: 08-757 17 28, memoid: ERA.ERAFAH, Anna Lindvall, t e l : 08-404 76 62, memoid: ERA.ERAUAN, anna.lindvalieeraj.ericsson.se.
Application: Ericsson Radio Systems AB, J/HS Ann Beer,
164 80 STOCKHOLM

TEST AND SUPPORT
ENGINEER CMS 30
• You will work with installation and implementation in
CMS 30 network.
We require previous experience from the telecommunication industry and working experience from Ericsson.
Starting date: 1997-01. Location: Japan.
Contact Per Jansson, tel +81 45 475 0084, memoid:
ERJ.ERJPEJA, Ulf Sundberg, tel +81-45-475-0077, memoid: ERJ.ERJUFSG, Gullic Fahlgren, tel 08-757 17 28 or memoid: ERA.ERAFAH. Anna Lindvall, tel 08-404 76 62, memo
ERA.ERALIAN,
anna.lindvalleeraj.eriason.se
Application: Ericsson Radio Systems AB, J/HS Ann Beer,
164 80 STOCKHOLM
Ericsson Telecommunicate B.V. (ETM)

TECHNICAL SUPPORT SPECIALIST AXE
# For placement in Rijen, Netherlands, We are looking
for persons to deliver support on AS43 (BM3) and on
AS26 (FMP4) Contract period: 12 months starting beginning 97.
The work includes e.g. Trouble report handling, writing emergency corrections, on site installations of patches (emergency) corrections and updates, 24 hour support. The candidate should have knowledge of P!ex and
ASA should be familair with BM3 or FMP4. Candidates
should be customer oriented and be able to work independently.

Mobility management for multicall users. Radio resource handling. Congestion and Admission control.
Contact: Leif Segerbäck, phone 08-404 58 20, memoid
ERA.ERALFSK. Application: Eriason Radio Systems AB,
BR/TR/H Mattias Eriksson, 164 80 STOCKHOLM Memoid
ERA.ERAERIM.

MOBILE SERVICES DEVELOPMENT
• You will work with design, implementation and test
of mobile services in the area of:
Call Control for wideband mobile accesses. Combined
voice/data services. Call Control for external accesses, for
example LAN, ISDN etc.
Contact: Elisabeth Johansson, phone 08-404 25 24, memoid ERA.ERAEJON. Application: Eriason Radio Systems
AB, BR/TR/H Mattias Eriksson, 164 80 STOCKHOLM
Memoid ERA.ERAERIM.

ferably in the area of Hardware design.
The position requires good interpersonal and communicative skills, a well developed sense of motivation and
the ability to work as a member of a team as well as having direct contact to the total project. You should be able to make things happen and to make people work together - even if they work at different locations towards a common goal.
You will approximately be travelling 10% of your working time. The possible starting date could be: 1997-0101.
Contact Wilfried Rlker, +49 5121 707 320, eed.eedwiro
or Astrid Mayer, +49 5121 707 400, eed.eedasma.
Application: Eriason Eurolab Deutschland GmbH,
Unternehmensbereich Hildesheim, Attn. Astrid Mayer,
Daimlerring 9, D-31135 Hildesheim, Germany
Ericsson Telecommunications Limited, Guildford,
UK

INTEGRATION & VERIFICATION

CME 20 SS R6.1 FOA TEST LEADER

• You will work with integration and verification of the
Mobile Control Center Node. This involves:
Mobile Services. Radio Network Control. ATM.
Distributed Operative System. Data Services. LAN, ISDN
etc.

e Eriason Telecommunications Limited in UK has been
appointed the FOA responsibility for CME20 R6.1 SS/BSC.
We are now looking for a Test Leader within the ETL
ESO. The test leader will have the following responsibilities: Planning/ executing/ follow up of the ASV/CM/TAcc
First site implementation and the Primary Consolidation
period.
As an applicant you should have experience as a Test
leader. Or have a long experience as a tester and want a
challanging task. Experience in GSM is an advantage.

Contact Leif Segerblck, phone 08-404 58 20, memoid
ERA.ERALFSK. Application: Eriason Radio Systems AB,
BR/TR/H Mattias Eriksson. 164 80 STOCKHOLM Memoid
ERA.ERAERIM.

SYSTEM DESIGN
• You will work with system architecture and functional
specification in a small group of experienced people. The
responsibilities include:
Radio Network and Service control for a system using
a new air interface. Software and hardware architecture
in an ATM and distributed operating system environment. Simulations of system capacity and characteristics.
Operation and maintenance.
Contact Jan Haglund, phone 08-764 19 33, memoid
ERA.ERAJAHA. Application: Eriason Radio Systems AB,
BR/TR/H Mattias Eriksson, 164 80 STOCKHOLM Memoid
ERAERAERIM.
Ericsson Radio Systems AB, RMOG Resource
Agency

INTERNATIONAL ASSIGNMENTS

CME 20 SS R6.1 FOA TESTERS
e We are also looking for Testers within the ETL ESO.
The testers will perform the following tasks: Test
Analysis, Test Design, Correction Transfer.Test Execution,
Limited Tr-Shooting, Function Changes, within the following areas:ASV/CM/TAcc and primary consolidation.
As an applicant you must have previous test experience. Experience in GSM is an advantage.

CME 20 SS R6.1 FOA TCM LEADER
• We are looking for a TCM Leader within the ETL ESO.
The TCM leader will have the following responsibilities:
Planning/executing/follow up of the CM activities for
ASV/TAcc and Primary Consolidation period.
As an applicant you should have experience in TCM,
or equivalent. Experience in GSM is an advantage.

CME 20 SS/BSS 6.1 FOA DATA
TRANSCRIPT ENGINEER

• We are looking for a Data transcript Engineer. The
Data transcript Engineer will be responsible for develoe We are a unit within RMOG which help supply techniping and maintaining Test plant Data transcript for all
cal personnel to the parts of the organisation that are in
Contact/Application: ETM/OPL Angeline Wijns-Petit
UK GSM customers both SS and BSC. The base for your inmost urgent need of resources. We are therefore looking
memoid: ETM.ETMANPE
put is the network plans produced by the project in cofor people interested in long term assignments world wiCONTROLLER-LIBYA
assistance by yourself. You should learn and develop our
de.
Ericsson Radio Systems AB, Stockholm
test environment to be as flexible as possible. Within the
• To our project office in Libya we are seeking an expeAt present the categories of interest are: MSC
following areas:ASV/CM/TAcc and primary consolidation.
rienced controller for a period of minimum six months.
Engineers. BSC Engineers. OSS Engineers. Project
BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE
Leaders.
You will be responsible for financial activities within
As an applicant you must have previous Data tranthe PCCS project. You will report directly to the Executive TECHNOLOGY - GLOBAL ACCOUNTS
Requirements: Long experience of working in AXE enscript experience within GSM.
Project Manager (EPM) in Libya as well as to the
A global account is a major Ericsson customer with opevironment and a minimum of 2 years experience working
For all the above assignments.good communication
Controller in Sweden and act as an interface between
with GSM, NMT or TACS systems. Ericsson experience is a skills in English, willing to adapt to changes, and
rations and equity investments world-wide. They usually
local EBC and TKX organizations in financial and admimust! You will be registered in our DATABASE as a poteamworking skills will be needed. The assignments will
deploy several different technologies. Many of these glonistrative matters.
tential candidate for various assignments along with inbe approx. 1 yr.
bal accounts are currently increasing their international
formation about countries/assignments of your inMainly your work will be concentrated to assist the
focus and so is Ericsson.
terest.The information will be handled confidentially.
EPM in evaluating the financial outcome of the local acContact ETL/RO/VC, Gustaf Oscarsson, ETL.ETLOSCE,
tivities and assist cost center responsible personnel in ase As Business Development Executive Technology you
phone +44 1483 305770 or ETL/RO/KC. Hakan Norling,
sessing their activities. You will also prepare various fiwill work closely with the engineering and technology
Contact Ritu Malik, tel +46 8 4046786, memoid
ETL.ETLKHH, phone +44 1483 305757. Appllication: Ritu
nancial reports for submission to Sweden (e.g. budgets,
departments of the global account and belong to the
ERACERARIMAThomas Eriason, tel +46 8 4045251, meMalik, RMOG Resource Agency, memoid ERAC.ERARIMA
forecasts and actual figures)and participate in preparaglobal account team located near the customer's headmoid ERACERATSEN eller Urs Änder, tel +46 8 4045252,
tel +46 8 404 6786, fax +46 8 757 1388.
tion and submittal of invoices. You will also have to traquarters.
memoid ERAC.ERALSAR
vel between sites in Benghazi, Tripoli and the well fields.
The overall purpose is to lead and run joint technical
Ericsson GmbH, Dusseldorf, Germany
You have experience of similar work (2-4 years), are
projects and promote Eriason systems with the custoEricsson Ltd, Surrey, England
fluent in spoken as well as written English and have good
mer. Main tasks: Manage a relation with the customer's
Ericsson GmbH (EDO) is the major local company of
PC working knowledge.
engineering and technology departments. Coordinate
Ericsson in Germany and is located in Dusseldorf. EDD is
ACCOUNT MANAGER - CS868
technology meetings with the global account from a
responsible for all Telecom activities on the German marContact Mr Anders Asplund, tph +46 (8) 764 33 22,
system point of view, maintain an overall assessment of
e Located in Guildford, Surrey, England, we are looking
ket In the area of GSM, our main customer Mannesmann
EBC.EBCASPLememo.ericsson.se.
Application:
Mr
Ericsson global business levels with the customer. Work
for an Account Manager in the Marketing Department
Mobilfunk is operating the largest private GSM
Richard Tersander, tph +46 (8)764 03 26, EBC.EBCactively with BR systems departments to ensure that
of our Cellular Networks Sector.
Telephony work in the work.
TERSememo.eriason.se <HR
customer requirements are included in product developMain Duties include: Responsible for the interface and
PRODUCT SPECIALIST
ment.
relationship towards Vodafone International. Focus on
Ericsson Toshiba Telecommunication Systems K.K,
Qualifications: University degree in engineering. Min.
the development of new business and the co-ordination
Why not join a great team ?
Japan
3 years of telecommunications experience. Good system
and support of existing Vodafone/Eriason markets.
• We are looking for a Product Specialist to work in the
knowledge of CMS 88 and CME 20. Good communication
Experience: Experienced in sales/customer relationSwitching and Services section of the Product
skills, both oral and written. Good negotiation skills.
ships. Marketing person. Outgoing personality.
Management department. The attractive and challanIN GOES CELLULAR IN JAPAN
Ability to have a global vision while focusing on local isResponsible, well presented/smart. A fair degree of traging job is waiting for you I We are looking for a person
e Business Area Radio will during summer 1997 launch a sues. These major customers of Eriason have high develling is required for this role.
who likes to be where things happen, and who isn't affnew cellular IN system, based on AM AXE Technology, for
mands and the work will involve frequent travel and soraid to pull up their sleaves when things get rough.
mobile subscribers on the Japanese market. We are exmetimes a high work load.
Contact Iris Freeman - Senior HR Officer, +44 1483
You will work in one of the biggest European mobile
panding very rapidly with our cellular mobile system and
305494, memo etl.etlisfn.
communication markets actively supporting sales and
have now established operations in six different regions
Contact Richard Anell, phone +46 8 404 21 43, memoid:
marketing of existing products and taking an active part
in Japan. Our headquarter is located in Tokyo. We have
ERACERARIN, Olle Åberg, phone +46 8 757 11 81, memo- Ericsson Eurolab Deutschland GmbH, Germany
in planning of new SS features for the German market.
open positions both in Japan and Sweden. Employment
id: ERAC.ERAOLRG or Eva Fransson, Human Resources,
Together with our Product Managers, your task will be to
in Sweden includes possibilities for future assignments in
phone +46 8 757 57 38. memoid: ERACERAFRAN.
handle customer enquiries, to evaluate, to plan and to
HW PROJECT MANAGER - APZ-ODEN
Japan. We are looking for people from all over Ericsson
Application: Eriason Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S
consolidate new market requirements You will also perto support us in this challenge.
Jaana Norén, S-164 80 STOCKHOLM.
The Ericsson Eurolab is a young international research
form customer presentations and product promotions as
and development centre. For our Business Unit in well as taking part in writing CME20 SS product offers
FOA PROJECT LEADER
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Hildesheim we are looking for a Project Manager. In theand tenders. The job includes a lot of contacts with other
• You will be responsible for the first customer impleAPZ-ODEN total project, we are responsible for the HWdepartments within Eriason.
mentation in Japan.
Mobile Control Center Development is located in Kistadesign of the Signal Processing Unit (SPU).
You should hold a university degree, and have at least
Previous experience from projectmanagement and
and belongs to the unit WIDEBAND BASE STATION
5 years overall experience with AXE 10 based switching
customer projects is required.
SYSTEMS. This unit will provide system solutions and proe Your responsibility will be to manage the SPU project
systems including SS #7. Knowledge of CME 20 is preferStarting date: As soon as possible. Location: Nagoya,
ducts for the evolution into wideband cellular.
and to coordinate with the total project and line manarable.
Japan.
gement. Your key performance indicator will be keeping
You should have been working as product manager in
RADIO NETWORK CONTROL
time-schedule within an acceptable cost frame.
a similar area and now wish to move into a role with veContact Ulf Sundberg, tel:+81-45-475-0077, memoid:
e You will work with specification, design, implementaAs a suitable candidate you should have been worry exciting and great development potential. You should
ERJ.ERJUFSG, Gullic Fahlgren, tel: 08-757 17 28, memoid: tion and test of functionality for controlling Wide band
king for some years with Ericsson and have experience in
be open minded, flexible, organized and analytical. You
ERA.ERAFAH, Anna Lindvall, tel : 08-404 76 62, memoid:
Radio Networks. This involves among other things:
Project Management for at least on design project preshould have good English communication skills.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Libya Branch,
Tripoli
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Application: Anneliese Lange, Human Resources, phone
+49 211 534 1412, EDD.EDDAL or Dietmar Seidenberg,
Section Manager, phone +49 211 5341339, EDD.EDDDISE
Ericsson Toshiba Telecommunications Systems
K.K.. Japan

SENIOR MANAGER
-CUSTOMERS SERVICES
• Ericsson Toshiba is looking for a Senior Manager Customer Services to our head office in Shin-Yokohama.
To Support our strategy of making Customer Services
an important contributor to the total business of Ericsson
in Japan, we are looking for a Senior Manager who can
expand existing business and who can develop new
Customer Service business.
The responsibility includes marketing and product
management of Customer Services and you will lead a
team of local employees and expats to pro-actively develop Customer Relations, Customer Services Product
Portfolio and to increase the Customer Service Business.
Your background shall be marketing and business oriented with experience from Cellular Operators. You
should have a good knowledge of Operations and
Engineering of Cellular Networks.
We can offer you an inspirational and creative assignment for a minimum of two years.
Contact: ERA/JZC Bo Carlgren, phone +46 8 757-1260 or
ERJ/MC Lars Hagebris, phone +81 45 475-0089.
Application per memo with CV: NRJ.ERJCAND.
Ericsson Inc. US

JOBBNYTT
contribute to the portfolio of technical training. By forming a partnership Ericsson has created a solid foundation for the well being of the Telecom Institute.
The Dutch Marketplace and the typical local culture of
education made it necessary to search for a local partner.
A professional training centre with an outstanding reputation and recognised as such in the Dutch market. By
working with an experienced partner with educational
expertise reinventing the wheel will be avoided. This
enables Ericsson to start on time with an experienced
and fully operational organisation with the knowledge
of the local training market, customer and culture.
Ericsson trusts to have found this partner in CAP
Gemini which has managed the leading institute in IT
training in the Netherlands for the past 25 years. A partner with this reputation will ensure that the institute
starts offering an extensive programme at a high quality
level from the start of January 1997. The venture will be
an Ericsson company.
For this training institute Ericsson is looking for trainers, coaches and educational Learning consultants. At
Ericsson, we attach significance to teamwork as well as
networking and a strong customer focus. You will be the
ambassadors of our training institute. Guest management is of the utmost importance. We are looking for
colleagues who would like to grow with us and our clients. Within the training institute we offer plenty of
room for personal development.
Contact: Fred Kies, telephone: +31161 229682 (office) or
+31 654 313118 (mobile); ETM.ETMFRKI. Application:
Ericsson Telecommunicatie B.V. C.H. Zuidema, Resource
manager, P.O. Box 8, 5120 AA Rijen, The Netherlands,
Telephone:+31 161 222658. ETM.ETMCOZU

RADIO NETWORK

Ericsson GmbH, DiissekJorf, Germany

TECHNOLOGY ENGINEER

2 IS/IT SUPPORTERS - TEMPORARY
LOCAL EMPLOYMENT

• Ericsson US, Engineering Department is searching for
engineers with the following background and qualifications for CMS88 or CME20/CMS40 systems:
Radio Network/Cell Planning. Radio Verification.
Radio Design, Antenna Design. Testing/Trouble shooting
for BSC/AXE 10 Platform. Air Interface Standardization.
+ 3 years of experience is required.

Duration: asap - one year (until 31st December 1997)
Responsibilities: to work within the central helpdesk
in order to handle and solve user problems with work
stations, PCs and installed software, user-support for
Office Automation Software products, support and advice concerning operational problems of users.
Qualifications: university degree in telecommunicaContact: HR, John Zee, Phone: (972) 583-0325 or manation or commercial computer science or an equivalent
ger of Wireless Technologies, Forouz Firoozi, Phone: (
technical/commercial education. 2-3 years experience in
972) 583-0273, Fax: (972) 583-1873.
the above mentioned area excellent knowledge in the
following systems: DOS/Windows (-NT), Netware and
Solaris, IPX-, TCP/IP-Networks, good English and German,
Ericsson Eurolab Deutschland GmbH
team and service oriented, stresshandler. open-minded,
Ericsson Eurolab is our international Research &to think in a planful, analytical and objective oriented
Development Centre, located in Herzogenrath, near way.
Aachen offers a position within the EED/UF Department
as
Contact: Matthias Hall, memo edd.eddmaha, phone
+49-211-534-1148 Application: Dagmar Kuhnen, memo
DESIGN MAINTENANCE EXPERT
edd.edddk, phone: +49-211-534-1419.
• In 1997 the departmen will have the full responsiblity
ffor the MMS Subsystem in CME20/CMS40. This includes
Ericsson Telecomunicacooes S.A. Sao Paolo, Brazil
also the responsiblity for Design Maintenance. A new
group has been formed to carry out the new task.
RF ENGINEERING & RF OPTIMISING
To complete this group we are looking for a Design
Manitenance Expert, to build up the competence within
• The RF Engineering department at EDB and the the
the Design Maintenance at EED/L/F.
Regional Supply Centre for Latin-America are looking for
experienced RF Engineers.
As a right candidate you should have at least 2 years
maintenance experience, either in Design Maintenance
If you have at least a few years experience on
or AXE 10 support. Furthermore you should have: testing
cellplanning or tuning/optimising of cellular systems
experience on target machine, preferably also SFT, good
(preferably D-AMPS/AMPS), and are looking for a new
ASA knowledge, MHO experience, preferably also sofchallenge, this job is the right one for you.
tware design experience, ability to share knowledge
Both departments are based is Sao Paulo. EDB based
with less experienced colleagues as you will act as a su- RF engineers will be focusing on the Brazilian Market,
pervisor.
while the Regional Supply Centre will be dealing with all
of Latin-America. Both short and longer period travels
Additionally you should have good communication
are to be expected.
skills as well as good knowledge of the English language
- both written and verbal You hold an B.Sc. or M.Sc. in electrical engineering, telecomunications or equivalent experience. You have a
If you feel you are the right candidate for this position
broad international experience and are fluent at english.
and/ or have any questions regarding the position offePortuguese and/or Spanish are a strong advantage. The
red please refer to
assignments will be of one or two years.
Contact: Bjorn Bakken, Department Manager, Memo:
EED.EEDBJA, phone +49 2407 575 427 or Doerte Kaulard,
Contact: EDB/RAC Frederic Aron, +55 11 681 02 98, meHuman Resources, Memo: EED.EEDDKA, phone +49 2407
mo ERA.ERAFAR
575163.
Ericsson Inc. Cellular Phones, RMOT, Lynchburg,
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Virginia, USA

BSC SUPPORT SPECIALIST
TO VIETNAM
• To join the FSC unit in Vietnam on a long term (1 yr)
contract.
Profile: Experience in field support for BSC & BTS.
Good trouble shooting skills. Good in sw & data. 3-5 yrs
of AXE experience. Good knowledge of GSM system.
Contact: Sören Lindström, phone + 46 8 7575519, memoid ERAC.ERASLM or Raymond Quinn, phone +84 8 832
5601, memoid TKV.TKVRAY. Application: Ritu Malik,+46 8
4046786 RMOG Resource Agency , memo brevlåda
ERAC.ERACEVEE.
Ericsson Telecommunicate BV (Netherlands),
Telecom Institute.Rijen

TECHNICAL TRAINERS
• Together with partners Ericsson Telecommunkatie
BV. aims to establish an independent, famous Telecom
institute. Ericsson has a long and broad experience in telecommunication and its knowledge and experience will

•

TEST ENGINEER
• Conceive, develop, and implement advanced hardware and software test systems for state of the art manual
and automated cellular phone manufacturing assembly
lines.Provide compadability with BR model factory
systems and other Ericsson production sites. Serve as a
technical interface with design engineering, product management to provide for new product testability.
Requires 5 or more years test engineering experience
with emphasis in RF testing and FM communications
systems. Recent experience in automated manufacturing
systems a plus. Good background in C programming.

RF VERIFICATION ENGINEER
• Responsible for the verification of new product processes and changes to insure highest quality and producibility with the Lynchburg Cellular Phones manufacturing
products. Be a technical liaison between design and manufacturing functions (component, factory process),
identify, evaluate and approve short term and long term
solutions for radio/process problems.
BSEE with 3 years RF design experience preferably
with cellular and / or other portable phones. General ra-

dio knowledge in audio and software a plus. Experience
with Spectrum/network analyzers, signal generators, Rf
component fixtures, communication test sets, modulation analyzers, etc. a plus.

SOFTWARE - LOGIC HARDWARE
VERIFICATION ENGINEER
• Responsible for verification of software for new products and changes to insure the highest quality and productivity consistent with the Lynchburg Cellular Phones
manufacturing products.
BSEE with 3 years software and some logic hardware
design experience with cellular and / or other portable
phones. 6303 up and C C++ knowledge strongly desirable as well as some general analog experience.

CONTROL ENGINEER
• Provide for the continuous output of quality cellular
telephone products by providing support and coordination of a multi-disciplinary team in a highly automated
manufacturing area. Take leadership position in the production operation team, for quality, product, and process issues.
BS in technical field. 4 years experience with automated production equipment. Experience with RF communications products and or cellular experience a plus.
Contact: Natalie Martin, phone 804-948-6618, memoid
EUS.EUSNKM, fax 804-948-6543 or Eva Andreassen, phone 804-528-7081, memoid EUS.EUSEA, fax 804-948-6543.
Application: Ericsson Inc. Ericsson Private Radio Systems,
Ericsson Staffing Department, Natalie Martin, room 1401,
1 Mountain View Road, Lynchburg, VA 24502, USA
Memoid EUS.EUSNKM, Fax 804-948-6543, Email
Natalie_Martineena-east.ericsson.se.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Libya Branch

ENGINEERS
• Ericsson has been active in Libya for more than 20
years and has expanded its operations during the last
two years. We are now more than 160 employees.
Our activities include public teelcommunication projects in Tripoli and Benghazi, radio GSM project in the
Tripoli area and a turn-key network project in connection
with the Great Man Made River system "the EigthWonder-of-the-World".
Ericson Libya Branch has offices in Tripoli and
Benghazi as well as a desert camp south of Tripoli. For
our Benghazi office we now look for a number of engineers:

LEAD ENGINEER
• Leads and co-ordinates the system design and ensures
verification against customer requirements and specifications.

WELLFIELD CABLE SYSTEMS ENGINEER
• System and detail design work for all elements of the
Wellf ield Cable System, co-ordinate and liaise with other
Ericsson design functions, the customer and appointed
sub-contractors. Ensure verification against specifications.

MICROWAVE RADIO SYSTEMS DESIGNER
• System and detail design work for all elements of the
Microwave Radio System. Ensure verification against specifications.

TELEPHONE SYSTEM DESIGNER
System and detail design work for all elements of the telephone system MD 110, Local Network, Public Address
and Orderwire System. Ensure verification against specifications.
Contact in Libya: Paul Surridge (from Nov 1), Terry
Hector, Tomas Brattberg and Greg Saunders, telephone
+21861 2231173 or 2221105. Applications: ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, Human Resources, Richard
Tersander, S-172 87 SUNDBYBERG, Sweden, telephone
+46 87640326, fax +46 8 7640851, MEMO EBC.EBCTERS
Ericsson Data Nederlands B.V., Rijen, Netherlands

KONTAKTEN NR 17 1996

Contact Arie Van Der Hoek, +31 161 246218, Memoid
DSN.DSNARHO eller Monica Westberg, +31 16146300,
Memoid DSN.DSNMOWE Application: Monica Westberg,
Ericsson Data Nederlands, PO Box 209, 5120 AA Rijen,
Netherlands.
Ericsson Data Nederlands, Rijen

ACCOUNT MANAGER
• Ericsson Data Netherlands is responsible for the delivery of IS/IT related services. One of the business unit is
the LC-unit. This business unit is focussed towards the
Ericsson Local Companies. Due to a growing demand for
our services and the existence of a vacancy we are looking for an experienced Account Manager.
MAIN RESPONSIBILITIES: Responsible for a group of
European Ericsson customers. As a part of the follow-up
on contracts you will evaluate customer satisfaction and
create improvements. You will participate in defining
and promoting new services. You will prepare and presenttenders and managing contracts.
QUALIFICATIONS: Experience: Good knowledge of the
Ericsson business and Ericsson Data services and at least
four years experience as Account Manager or Senior
Project Manager within Ericsson.
Personal attributes: You are self driven and well organised and you enjoy working with a great variety of people in a dynamic organisation. From the home base in
Rijen, the Netherlands, you must be prepared to travel
within Europe.
Language: English, It is an advantage if you speak one
more foreign language.
Contact Arie Van Der, Hoek, +31 161 246218, Memoid
DSN.DSNARHO or Monica Westberg, +31 16146300,
Memoid DSN.DSNMOWE Application: Monica Westberg
at Ericsson Data Nederlands, PO Box 209, 5120 AA Rijen,
Netherlands.
LM Ericsson Ltd. Ireland

PROJECT MANAGER
• LMI have been a dominant supplier of public transmission systems in the Irish market and continue to support
this existing business while endeavouring to provide leading edge technology solutions for the trunk, junction
and local loop transmission networks. A position has arisen in the Business Area Networks for a Project Manager
to assist in achieving these objectives.
The responsibilities of the position include:
Responsibility for supporting current transmission business in the Irish Market. Project responsibility from initiation through marketing, sales and project management.
Securing new business in the areas of fibre optic and
microwave radio transmission. Close liaison with customer, understanding customer needs. Budgeting and
forecast responsibility for the market.
Excellent communication skills both written and verbal are essential ingredients for effectively meeting the
customers needs through the internal Ericsson organisation and third party suppliers. Knowledge of public
transmission systems based on PDH/5DH technology or
Microwave radio transmission would be a distinct advantage.
The ideal candidate should have a degree in
Engineering / Telecommunications or related discipline
and / or have acquired through experience a sufficient
technical and business expertise in the areas outlined to
be able to function independently at an appropriate professional level on specific projects. Based in Beech Hill,
Clonskeagh, this position offers a challenge.
We invite applications from personnel internally and
externally who believe that they have acquired sufficient
expertise in the relevant areas to undertake this task.
The position may involve a certain amount of foreign travel.
As a screening process based on applications received
will take place, it may not be necessary to interview all
candidates.
Applications are invited from those who consider that
they can meet the above criteria. Applicants should apply in writing enclosing a comprehensive Curriculum Vitae
to the undersigned before Friday 16th August, 1996.

Application: Margaret Gaffney, Personnel Officer, LM
Ericsson Limited, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4. Memo
Ericsson Data Netherlands is responsible for the delivery
ID LMIMGY.
of IS/ITrelated services. One of the business unit is the LCunit. This business unit is focussed towards the Ericsson
Ericsson Systems Expertise Ltd, Ireland
Local Companies. Due to a growing demand for our services and the existence of a vacancy we are looking for
RPD/G SPECIALIST
an experienced Account Manager.
• This role, based at the Cellular Design Division in
• MAIN RESPONSIBILITIES: Responsible for a group of
Clonskeagh, Dublin 4, is for a CMS-88 level specialist poEuropean Ericsson customers. As a part of the follow-up
sition, which will be responsible for evaluating the poon contracts you will evaluate customer satisfaction and
tential benefits of using RPD/G technology across all apcreate improvements. You will participate in defining
plications in CMS-88.
and promoting new services. You will prepare and preThe person appointed will be expected to make a
sent tenders and managing contracts.
direct contribution to the development and successful
QUALIFICATIONS: Education: Experience: Good knowoperation of the business and to make recommendations
ledge of the Ericsson business and Ericsson Data services
on the application of RPD/G technology within the first
and at least four years experience as Account Manager or
six months of appointment.
Senior Project Manager within Ericsson.
As a specialist you will be able to demonstrate detaiPersonal attributes: You are self driven and well orgaled RPD/G platform knowledge and familiarity, in addinised and you enjoy working with a great variety of peotion to contacts with the support groups in Sweden.
ple in a dynamic organisation. From the home base in
You will be required to provide detailed system knowRijen, the Netherlands, you must be prepared to travel
ledge of CMS-88, with a particular emphasis in
within Europe.
Authentication.
Language: English, It is an advantage if you speak one
Qualifications/ Personal Skills: You will be responsible
more foreign language.
to assist in building up the expertise andto transfer

ACCOUNT MANAGER

knowledge within the department. To this end, you must
be able to work as a team member, display excellent
communication skills and have a strong results orientation.
Very good knowledge of English is essential. A degree
in or equivalent experience in Telecommunications/
Computing/Engineering. A minimum of 6/7 years relevant experience, where at least 2/3 has been working for
Ericsson with RPD/G.
It is intended to fill this position as soon as possible.
The position willbe filled on a long term contract or local
employment basis.
Applications: Anne Marie O'Sullivan, Personnel
Manager /R, Cellular Design Division, Beech Hill Road,
Clonskeagh. Dublin 4., Memo: EEIAOS, E-Mail:
EEIAOSeEEI.ERICSSON.SE.
Ericsson Systems Expertise Ltd, Ireland

STANDARDS SPECIALIST (CMS-88)
• We need an expert within the above mentioned field.
Based at the Cellular Design Division, Clonskeagh, Dublin
4, your mission will be to track the evolution of standards
affecting the SNP area.
You will be responsible for directing requirements
towards projects which ensure that customer expectations of Ericsson products in relation to standards is
always met. You will also represent Ericsson on standards
committees to ensure that Ericsson requirements are included.
We are looking for a very experienced engineer who
can demonstrate a high degree of competence in:
Knowledge of standards, in particular IS41 and a detailed system knowledge of CMS-88.
You will be able to communicate and work easily with
others, motivating them toimprove quality and follow
standards. Very good knowledge of English is essential.
This position is a senior role and you will be required
to specialise as an SNP Standards specialist for a minimum of 2 years.
It is intended to fill this position as soon as possible.
The position will be filled on a long term contract or local
employment basis.
Application: Anne Marie O'Sullivan, Personnel Manager
/R, Cellular Design Division, Beech Hill Road, Clonskeagh,
Dublin 4. Memo : EEIAOS, E-Mail EElAOSeEEI.ERICSSON.SE
Ericsson Systems Expertise Ltd, Dublin 4, Ireland

OPPORTUNITIES IN
CELLULAR SOFTWARE DESIGN
• To meet the tremendous opportunity of getting new
business and the increased challenge of meeting market
deadlines for time-to-market we need to strengthen the
Radio Competence at EEI/R.
We urgently need your high competence to supplement our ongoing activities in areas from system design,
FOA support to GA.
We are now looking for experienced Software
Designers/Testers of fixed or cellular applications. You
will need to have a good knowledge in spoken and written English: A degree in Electronic/Computing/
Telecommunications or equivalent experience. Knowledge of mobile systems would be an advantage.
You will be based at our Design Centre in Clonskeagh,
Dublin 4. You will be involved actively with technical issues related to software design, integration etc... You
will be a person with the ability to organise the work and
develop/strengthen the competence of the local company.
Applications are also sought from candidates with line and project management experience, for similar positions.
Positions will be offered on either long term contract
basis, or local employment.
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Network, Bjorn Bakken, Phone:+49 (0)2407-575-427,
Memo:EED.EEDBJA

GROUP MANAGER TCS Design Proj
• The AXE Mobile Network Department in EED is looking for a group manager for a design group in TCS design in the AXE Mobile Core (AMQ.
The AMC consists of the core subsystems that are common to the mobile applications CME20, CMS30, CMS40
and CMS88. The AMC responsibility is locat ed in EED/L/U.
The general responsibility of the group manager is to
plan, lead and superv ise the operations of the design
group in EED/L/U. The position holder has to guarantee
that the required goals are fulfilled, the needs of the
compan y are satisfied and that the group is efficient and
stays competitive.
The main authorities and tasks are: Leadership,
Perform appraisals, participate in recruitment and introduce new personnel. Competence development of the
staff Design. Participation in the departments' design activities. Technical responsibility. Quality assurance.
As a suitable candidate, you are an Ericsson employee
and have a minimum of 5 years AXE-10 software design
knowledge and you are as well familiar with working in
projects. Any managerial experience (e.g. group manager, team I eader or project manager) or experience in
the traffic control area is a cl ear advantage. The position
requires also initiative, good communication sk ills and a
good ability to work under pressure. An expatriate
contract is o ffered for this position.
Contact Doerte Kaulard, Human Resources Network
Dept. Phone:+49(0) 2407-575-163, Memo: EED.EEDDKA
or Jan Roennblad, AXE Mobile, Phone:+49(0) 2407-575529, Memo:EED.EEDJDR.

Contact: Magnus Ericsson, phone +81 3 3222 4331, memoid ECS.ECSMER, Product Management, Tokyo.
Application: Yvonne Areflykt memoid ECS.ECSYVAR.

LM Ericsson Ltd, Dublin, Ireland

Ericsson Communications, Switching Network
Product Canada

• A vacancy has arisen for a Section Manager within the
Global Application System Maintenance Division.
The "GAS" Section is responsible for: Maintenance of
the Global Application Systems "FMP3, "BM2.0", BM2.4"
and BM3.
The responsibilities include ensuring that regular CNP
are released to the right quality, with precision delivery,
and in accordance with agreed practices. Other responsibilities include co-ordination of user group meetings on
a regular basis.
We invite applications from those who believe they
have acquired sufficient relevant technical and management expertise to undertake this task.
The critical requirements for the position will be satisfactory involvement in all aspects including the achievement of quality standards, cost targets, delivery precision
in terms of agreements, and the monitoring of the
Global Application System Maintenance Group performance.
As a screening process based on applications received
will take place, it may not be necessary to interview all
candidates.
Applications are invited from those who consider that
they can meet the above criteria. Applicants should apply in writing enclosing a comprehensive Curriculum Vitae
to the undersigned before Friday 18th October, 1996.

We have two positions to fill in the SNP Group in LMC
Montreal:

INTEGRATION & VERIFICATION
MANAGER
• for the SNP Group (Switching Network Product), Level
5, Reporting to Michael Gallagher.
JOB DESCRIPTION: Management of all ASV activities,
including subcontract management for Reference 2 & 3
markets; Management of System Test on a CMS88 level in
cooperation with RNP; Lead and anchor AVE into the ST
and ASV organization; Proactively participate in the l&V
process team and take responsibilitiy for process improvments in ASV and System Test' Development of methods
and tools for ASV and ST (ie: traffic mix scripts etc.);
Performance tracking & support for SNP Modification
Handling; Development of SNP level Test coordinators;
Establish and maintain customer interfaces in liaison
with our KCTL policies/strategies; Competence development in the areas of ASV, ST, processes, methods and
tools (ie: make this department a core compentence
centre).
JOB REQUIREMENTS: Minimim of 6 years AXE 10 development
and/or
verification
experience;
Comprehensive knowledge of ASV, ST; Good understanding of new verification certification techniques (ie: statistical usage testing, etc.); Previous management experience is an asset

SECTION MANAGER

Application: PLEASE QUOTE JOB TITLE AND REFERENCE
NUMBER HR/-96:0748. Margaret Gaffney, Personnel
Officer, LM Ericsson Limited, Beech Hill, Clonskeagh,
Dublin 4. Memo ID LMIMGY
Nippon Ericsson K.K., Mobile Phone, Tokyo

DATA TRANSCRIPT ENGINEER Proj.

Contact: Michael Gallagher (LMC.LMCMGAL)

• The Test Bed Integration group within our Test
Department is responsible f o r the assembly, documentation and delivery of target machine and emulator t est
beds for Product Area Switching (PAX) and AXE Mobile
Core (AMC) develop ment projects between start of function test execution (MS7) and General a ilablity (GA) of
the CME20 Switching System Product Line. Data
Availability (GA) of the CME20 Switching System Product
Line. Data Transrcipt (DT) design is integral to these projects to ensure functionality is impleme nted in the test
networks, ty is implemented in the test networks.

Ericsson Communications, Switching Network
Product Canada

The tasks will center on developing DT for the test
networks according to a pproved network plans. This involves close contact with design and test pro jects to ensure a clear understanding of new functionality and the
MML comm ands to define it in the network. Working in
a test environment you will al so be involved in the assembly of the working dumps and trouble shooting DT related problems. The opportunity will exist to significantly influence th e test network configuration. You will
also be tasked to provide support to the local test environment for DT issues. We are looking for someone with
AXE testing experience. A degree in elect rical engineering, telecommunications engineering or computer science is de sired. A big plus would be previous Ericsson data
transcript design experie nee.

PROCESS MANAGER
• Specialist for the SNP Group (Switching Network
Product), Level 4 or 5, reporting to Michael Gallagher.
JOB DESCRIPTION: AXE SAV Design process owner and
process team leader; Establishment & maintenance of
the AXE process team; Ensuring that requirements are
placed on MEDAX as necessary; Development/sourcing
of processes for new SNP product development (ie: GPC
HLR, (Unix) RPD.RPG, etc.; Support and develop process
deployment strategies in SNP (ie: prototyping, core cleanroom, FSAD, etc.); Process management: measurements, feedback, competence development etc.; Keep
abreast of latest process technologies.
JOB REQUIREMENTS: Minimum of 4 years development/verification experience in the AXE 10 environment
Comprehensive understanding of process management
and CMM; Proven track record in a leadership position
(ie: manager, team leader, project manager, etc.);
Detailed knowledge of MEDAX, FSAD and other software engineering processes and techniques would be an asset

As a right candidate you should have the ability to
work autonomously and h ave good English communication skills.

Contact Michael Gallagher (LMC.LMCMGAL)

Contact Doerte Kaulard Human Resources Department
Phone:+49(0) 2407-575-163 or Dan Grinstead, Test,
Phone:+49(0) 2407-575-341, Memo:EED.EED CGR.

PROJECT MANAGER - ROMANIA

Ericsson Mobile Communications, Tokyo

PRODUCT SUPPORT
MANAGER MOBILE PHONES

• In 1997 ECS will introduce its first mobile phone in the
Japanese market. We will now start to build our Product
Support department and are looking for a person to maContact/Application: Anne Marie O'Sullivan (EEIAOS)
nage this. You must find consumer electronics chalor E-Mail EEIAOSÖEEI.ERICSSON.SE.
lenging and like to develop the best product material in
the industry for Ericssons'cellular telephones!
Ericsson Eurolab Deutschland GmbH
Your areas of responsibility will include co-ordination
and handling of user publications, product training and
EED in HerzogenraMGermany, close to the university ci- creating product information material. These areas incluty Aachen, offers the following positions:
de co-ordination with ECS in USA and Sweden as well as
with external agencies. You will also be responsible for
DESIGN MAINTENANCE EXPERT
product administration, an area that includes the hand• In 1997 EED/L/F will have the full responsibility for the ling of product data bases, product structures and operaMM5 Subsystem in CME20/CMS40. CME20/CMS40. This
tors' special requirements.
includes also the responsibility for Design Maintenance.
Product Support will be a part of the Product
EED/L/F has formed a new group to carry out this task,
Management but you will also work very closely with
L/F/M.To
the development projects including Marketing,
EED/L/F has formed a new group to carry out this task,
R&D.Service, and Business Management. Another imporL/F/M. To complete this group, we are looking for a
tant interface for your work will be at the Sales Company
Design Maintenance Expert, to build up the competence
that will start during 1997. It is important that you are a
within the Design Maintenance at EED/L/F.
team player, believing in sharing information and ideas.
We are looking for a person with: at least 2 years
To manage this you must be a "doer'with a leader
maintenance experience, either in Design Maintenance
ability.
or AXE 10 support: testing experience on target machiYou write and speak fluent English, have good comne, preferably also SFT. good ASA knowledge. MHO exmunication skills and find tutoring and speaking in front
perience, preferably also software design experience,
of others encouraging. We assume that you are experiability to share knowledge with less experienced colleaenced in writing product descriptions and have good
gues as you will act as a supervisor, good communication
knowledge of desktop publishing.
skills, good English language skills in both written and
Candidates have a university degree in business, comverbal communication.
munications or similar.
We would like to fill this position as soon as possible.
Contact (application deadline 1996-11-08): Human
An expatriate contract will be offered for this posiResources Manager, Doerte Kaulard, Phone:+49 (0)2407tion, and we expect that you will travel frequently
575-163, Memo: EED.EEDDKA or Fixed & Mobile
between Japan and USA.

Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

• Romania is one of the last countries in Cenrtal Europe
not yet having GSM System. Two GSM Operators will be
selected during this automn and our ambition is to be
Supplier to at least one of the selected Operators.
This project is facing many interesting and unique
challenges. Romania is a big country with a population
of 24 million people, demands on a fast roll out plan to
cover 65% of Romania within a competition from the second GSM Supplier and the existing NMT System supplied by Ericsson. The first phases will be coordinated from
our main office in Sundbyberg, Sweden. A project organisation will be built-up at our local company in
Bucharest.
We are therefore looking for an Assistent Project
Manager who will be stationed in Bucharest for a period
of 6 months with a start in beginning of December 1996.
The assignments are: Assisting the ERA Project
Manager (PM) in all implementation activities locally. To
be the daily interface towards customer.
Participate in and conduct meetings with customer.
Assist ERA PM in planning and co-ordinating local activities according to contract such as installation and testing.
Locally supervise third party sub-projects. Responsible for
acceptance routines as realisation and acceptance.
Supervise and report on the logistic flow and make suggestions for improvements.
Responsible for possible recruiting of local labour.
Report to ERA PM weekly. Interface towards project
group in Sundbyberg.
We believe you have experience of working abroad
for Ericsson 2 years as a Project Manager or Supervisor in
GSM projects. Good qualities of leadership, not afraid of
making decisions and demandson customer. You have
good social ability. You are open minded and positive.
Please, do not hesitate to grab this opportunity. Our
motto is WE BELIEVE IN YOU AND YOU BELIEVE IN US
and remember it is important to have fun at work.
Contact Sören Hägvall, phone +46 8 404 2731, memoid
ERAC.ERASOHA. Application: Ericsson Radio Systems AB,
LP/H Liljana Sundberg, 164 80 Stockholm

PRODUCT SUPPORT MANAGER
• In 1997 ECS will introduce its first mobile phone in the
Japanese market. We will now start to build our Product
Support departmentand are looking for a person to manage this.You must find consumer electronics challenging and like to develop the best product material in
the industry for Ericssons'cellular telephones!
Your areas of responsibility will includ co-ordination
and handling of user publications, product training and
creating product information material.
These areas include co-ordination with ECS in USA
and Sweden as well as with external agencies.
You will also be responsible for product administration, an area that includes the handling of product data
bases, product structures and operators' special requirements.
Product Support will be a part of the Product
Management, but you will also work very closely with
the development projects including marketing, R&D,
Service, and business Management. Another important
interface for your work will be the sales Company that
will start during 1997. It is important that you are a team
player, believing in sharing information and ideas.
To manage this you must be a "doer" with leader ability.
You write and speak fluent English, have a good communication skills and find tutoring and speaking in front
of others encouraging. We assume that you are experienced in writing product descriptions and have good
knowledge of desktop publishing.
Candidates have a university degree in business, communications or similar.
We would like to fill this position as soon as possible.
An expatriate contract will be offered for this position, and we expect that you will travel frequently
between Japan and USA.
Contact Magnus Ericsson, +81 3 3222 4331, or memo
ECS.ECSMER Product Management Tokyo. Application:
H/HP Yvonne Areflykt Ericsson Mobile Communications
AB 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Communications Inc. Systems Design
Group, Montreal.

TWO OPENINGS FOR CONFIGURATION MANAGEMENT SPECIALISTS
• Job Description: You will perform CM activities (identification, change control, status accounting and audits)
on software development projects. You will participate
in the improvement and maintenance of CM processes,
as well as provide user support and training on CM tools
and processes.
Job requirements: You are a University graduate with
at least three years experience in software CM programs
involving software development. Solid knowledge of
software CM standards, methods and tools is essential.
Contact Jean-Marc Dagenais (LMC.LMCJMDA)

VI UTVECKLAR FRAMTIDENS ACCESSPRODUKTER NU!

VILL DU VARA MED?
Ericssons 85 OOO anställda är verksamma i mer än 100 länder. Deras
samlade kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad gör
Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.

SYSTEMINGENJÖRER
OCH
KONSTRUKTÖRER
Vi söker
* systemingenjörer som skall arbeta med
systemarkitektur, utvecklingsstrategier och
systemutredningar
* en systemingenjör med kompetens speciellt
beträffande processorer
* en systemingenjör med inriktning på
systemegenskaper
* en systemingenjör med stilistisk känsla
som skall styra upp kunddokumentation.
Detta arbete skall varvas med det ordinarie
systemarbetet.
Dessutom söker vi erfarna konstruktörer som
är intresserade av att utbilda sig till systemingenjörer genom rotationsutbildning.
Utbildningen anpassas till den sökandes bakgrund.
Vi ser gärna att du har en god teoretisk utbildning. Det är en styrka om du har erfarenhet från
AXE och accessprodukter.
Systemenheten drar upp riktlinjerna för de nya
systemprodukter som ska utvecklas. Vt har översikten över accesser och värnar om systemet,
dess arkitektur, funktioner och egenskaper. VI
bevakar också de förändringar som sker i systemets omgivningar.
Vi förbereder för och genomför förstudier och
feasibility studier samt tar fram basen för konstruktionsprojekten. Under de efter-följande
konstruktions- och verifierings-faserna bevakar
vi att våra systemintentioner realiseras.
Vi följer utvecklingen inom telekommunikation
för att förstå de nya kundkrav och möjligheter
som uppstår genom avregleringar, privatiseringar och teknikutveckling. Vi talar både kundernas och konstruktörernas språk.
Vi är 13 personer och behöver bli fler för att
motsvara produktområdets expansion.
För mer information kontakta Lennart Jäder
tel 08-719 9498, etxlejr@to.etx.ericsson.se,
Memo ETXT.ETXLEJR.

LDC Access är ett expanderande design centre inom Ericsson Telecom AB,
Business Unit Switching and Network systems. Vi har huvudansvaret för
delsystemet SSS som genomgår omfattande och spännande modernisering.

TEKNISK PRODUKTLEDNING
Vi behöver förstärka verksamheten med ännu
fler kompetenta personer för styrning av vår
produkt-utveckling.
En system- eller programvarukonstruktör
med flerårig erfarenhet inom APT-området.
Tidigare utvecklingsarbete inom större PSTNoch/eller ISDN-projekt är en lämplig bakgrund.
Har Du också arbetat med kravhantering är detta
en merit.
En systemingenjör för arbete med RPS
(Regional Processor System) - applikationer
inom SSS. Du bör ha erfarenhet av APZ/RPS
HW- och/eller SW-urveckling eller likartade
styrsystem/operativsystem. Du kommer arbeta i
gränssnittet mot APZ/RPS Design på UAB bl a
som kravställare för att säkra våra produkters
egenskaper och konkurrenskraft.
Ansvarsområdet för den Tekniska Produkt- ledningen omfattar bl a analys av kundkrav, specificering av systemkrav samt olika typer av
utredningar avseende nya funktioner och egenskaper. I arbetet ingår också att göra utvärderingar av ny teknologi och nya systemlösningar.
Du kommer att arbeta i en kreativ och om-växlande miljö med dagliga kontakter med produktledningen och konstruktionsinstanser.
Är Du intresserad av detta och vill veta mer,
kontakta Björn Norevik
tel 08-719 3762, Memo ETXT.ETXNOR.
F ö r mer information angående
samtliga tjänster, kontakta också:
Bo Danielsen - H u m a n Resources,
T N / E T X / X / D H , tel. 08-719 1675
Memo ETXT.ETXBODS
eller på System Management
Björn Johansen, tel. 08-719 6662
Memo ETXT.ETXBSJO
Ingemar Olsson, tel. 08-719 5508
Memo ETXT.ETXIOLS

ERICSSON

^

FUNKTIONS- OCH
SYSTEM PROVARE
Arbeta i nya och spännande projekt!
Medarbetaren vi söker har ingenjörsexamen
med inriktning på data och elektronik. Om Du
även har erfarenhet av funktions- och system
test är det naturligtvis en merit.
Närheten till våra internationella kunder gör att
Du bör behärska engelska i tal och skrift.
För närvarande arbetar vi med utvecklings-projekt rörande hård- och mjukvara, vilket innebär
användandet av helt ny teknik inom AXE 10
Vår avdelning växer snabbt och nu behöver vi
förstärkning inom verifieringsverksamheten. Vi
är en ny organisation verksam inom ett spännande område under snabb utveckling inom
AXE.
För ytterligare information om tjänsten kontakta
Andy Hallett, tel 08-719 0952,
Memo ETXT.ETXANDY.

IN SERVICE PERFORMANCE
Vi satsar på en ökad kundtillfredsställelse och
söker Dig som kan leda detta arbete. Du vill
arbeta utifrån kundens behov och önskemål med
fokus på våra produkters kundnytta.
Arbetet omfattar att
* utarbeta strategier och sätta mål för ISP
verksamheten
* upprätthålla ett kontaktnät för ISP
* följa upp produktkvaliteten
* säkerställa återkoppling från kund till kravställning på nya produkter
* initiera analyser och åtgärdsprogram
Du har ett gediget kunnande om AXE 10. Har
Du dessutom speciella kunskaper om delsystemet SSS är det en extra merit.
Du kommer att ingå i en enhet med 10 erfarna
personer som arbetar med den övergripande
styrningen av Product Provisioning Area
ACCESS, vilket förutom vår verksamhet i
Stockholm även omfattar ett antal Local Design
Centres runt om i världen.
Om Du tycker att detta låter intressant hör av
Dig till Björn Johansen, tel 08-719 6662
Memo ETXT. ETXBSJO

ACCESS är ett konstruktionscentrum inom Ericsson Telecom AB för AXE10 accesser och fristående accessutrustningar. "VI har våra lokaler i
Hägersten, Stockholm. Vi samarbetar med lokala konstruktionscentra i Italien, Grekland, Irland, England och Sverige. Det innebär att vi arbetar
i en internationell miljö vilket kan medföra tjänsteresor och kortare arbeten utomlands.
Vi är nu inne i ett mycket expansivt skede med utveckling av många nya produkter med avancerad teknologi och funktionalitet, som ska möta de
nya kund-krav som ställs vid avreglering och privatisering av marknaden.

