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Teknisk
dragkamp
Aldrig har väl striden varit
så hård i telebranschen som
i kampen mellan de amerikanska och europeiska teknologierna för digital mobittelefoni. CDMA eller
TDMA, vilken lösning blir
framtidens vinnare?
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Utan en
tråd i Kista
Affärsenheten för mobiltelesystem Amerikastandard
har tagit steget fullt ut och
helt gått in för trådlös företagsteiefoni. Bordstelefonerna har slängts ut och ersatts av Ericssons egna
Freeset.
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Ericssons
huvudstad
A t t Ericsson är den största
privata arbetsgivaren i
Sveriges huvudstad är inte
svårt att gissa. Överallt runt
staden stöter man på de blå
Ericssonskyltarna. Kontakten har kartan med de
21 000 arbetsplatserna.
I fabriken i Sao José dos Campos har man satsat hårt på kvalitetsarbete, något som givetvis stärker Ericssons ställning som ledande teleleverantör i Brasilien.
Foto: LARS ASTRÖM, VÄRLDSBILDEN

Brasilien är ett av de mest spännande länderna i världen när det gäller telekommunikationjust nu. Fram till år 2003 bygger brasilianska operatörer ut för 17 miljoner kabelTV-abonnenter och 27 miljoner nya abonnenter i fasta telenätet. Det
här öppnar nya möjligheter för Ericssons brasilianska bolag. I fabriken i Sao José
dos Campos har man satsat hårt på kvalitetsarbete, något som givetvis stärker
Ericssons ställning som ledande teleleverantör i Brasilien.
Sid 10-11
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38 år med
Ericsson
M ö t Vivan Gustafsson-Lind,
veteran i företaget.

MED JobbNytf: 16 sidor nya spännande jobb inom Ericsson
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leverantörer hakat på. Den europeiska sidan, med bl a
Ericsson och Nokia som förespråkare för TDMA, har sin
uppfattning klar: IS-95 CDMA kan inte erbjuda operatörerna
några kommersiella fördelar idag.

,.*

Ingen diskussion är livligare i televärlden än striden mellan de båda konkurrerande teknologierna för mobiltelefoni; TDMA och CDMA. Ett propagandakrig rasar mellan amerikanska och europeiska intressen. Det amerikanska företaget Qualcomm har slagit an tonen medan andra amerikanska
•

girt-

:

I den verkliga
Språkförvirring
kring teknikerna
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« TDMA står för Time Division Multiple
Access, som innebär att en frekvenskanal
uppdelas i flera tidsluckor (time-slots),
där varje tidslucka ger en talkanal.
GSM 900, med dess varianter DCS1800
och PCS1900. Digital AMPS. D-AMPS; det
japanska PDC är alla TDMA-system, liksom för övrigt också DECT, PHS, mfI digitala system.
I amerikanskt språkbruk används
TDMA som liktydigt med D-AMPS. medan den amerikanska GSM-varianten
DCS1900 brukar kallas just GSM
CDMA står för Code Division Multiple
Access, en digital teknik där signalen
sprids över ett bredare frekvensband och
en talkanal kan särskiljas från en annan
genom olika kombinationer av frekvenskomponenter, en kod.
CDMA-teknologier finns i ett antal olika varianter. Den som används för PCS i
USA med Qualcomm som innovator bär
standardbeteckningen IS-95.

toks ie&fjt i jr-r'^qqL'
ndei- rubriken,"Going Digital - in
the Real Wqrid" (Att satsa på digitalt
- i den verkliga världen) anordnade
Ericsson i ^juni ett "seminarium för
investerare och "branschanalytiker i
Washington. De, delgavs en omfattande information om var de två
konkurrerande . mpbilteknologierna
TDMA och IS-95 CDMA står idag. Ett par hundra gäster
fick ta" del av en rejäl genpmgång av de tekniska förutsättningarna för de två olika metoderna att koppla upp flera
samtidiga samtal på éh enda radiokanal. Det är denna
nödvändighet, dikterad^av bristen på ledigt frekvensutrymme, som utgör själva grunden för idet omfattande utvecklingsarbete som lagts riéf pa badeTDMA och IS-95
CDMA Mer om de tekniska diskussionerna kan du läsa i
artikeln har inull.
- Ericsson är den globala ledaren nar det gäller mobilitet, konstaterade Ericssons USA-chef Bo Hedfors i sitt
öppningsanförande. Det beror inte minst på att vi har utvecklat digitala mobilsystem i många, många år.
- Vi använder inte vår utvecklingsorganisation på nya
teknologier som inte erbjuder mer än de teknologier vi
redan har, fortsatte Bo, utan till att arbeta med morgondagens teknologier inom bredbandsområdet. Ericsson
har redan fungerande digitala system för alla existerande
standarder, utom för IS-95 CDMA.

Radiokommunikation, redogjorde för marknadsläget när
det gäller mobiltelefoni i allmänhet och den digitala i synnerhet.
- Varje dag ökar antalet digitala mobilabonnenter med
120 000. Totalt finns det 30 miljoner abonnenter i de digitala systemen idag. 58 procent av defri finns i GSM-sys-,;
tem i 98 länder runtom i världen. D-AMPS finns idag i ett
tjugotal länder. Största tillväxten finns änsålänge i GSMnäten, men D-AMPS växer också snabbt. Det dröjer ännu
många år innan ullväxtenibr IS-95 CDMA kommer upp
i samma nivårer som för TDMA. \

Den sanna historien

- Största skillnaden är att idag när vi pratar om investeringar i PCS (Personal Communications Services) är det
hundratals miljoner dollar vi talar om istället för tiotals,
som det var för tio år sedan.
Jan Anders gick igenom de tydliga ttender som idag kan
avläsas i mobilmarknaden, inte bara i USA utan i hela
världen:
• Okat behov av inomhustäckning.
• Starkt ökande konkurrens mellan operatörerna.
• Mega-operatörer visar sig på marknaden.
• Nisch-operatörer etablerar sig vid sidan om de sto-

- Våra konkurrenter har inte varit blyga när de berättat
sin historia. Här har Ericsson hamnat på efterkälken. Det
är därför vi nu vill berätta den sanna historien om hur saker och ting förhåller sig i den verkliga världen. TDMA
leder dagens trådlösa revolution. Det är en teknologi vi
kommer att fortsätta att arbeta med och utveckla vidare.
Åke Persson, marknadsdirektör inom affärsområde

Tydliga trender i marknaden

-Andan i mobiltelebranschen ar idag mycket lik den som
rådde i början av 80-talet, då mobiltelefonin började växa
fram, berättade Jan Anders Dalenstam, chef för radiokommunikation inom Ericsson Inc, koncernens amerikanska bolag.

Ericsson lade fram
fakta om TDMA
OCh IS-95 CDMA

• Snabb övergång till digitala system.
Utvecklar inte IS-95 CDMA

Mikroceller

Långsamma abonnenter

Hierarkiska cellsystem gör det möjligt att bygga
TDMA-nät med hög kapacitet. Med CDMA gar det inte
att bygga näten på detta sätt.

kontakten

Ericssons position på mobilmarknaden är
mycket god. Koncernen har utvecklat system
1 för alla etablerade TDMA-standarder och är
g
världsledande både när det gäller GSM och
W
D-AMPS.
- Vi har också valt att inte utveckla några
IS-95 system, trots att sådana finns i drift både i USA och i Asien idag, berättade Jan Anders. IS-95 är
den IS-95 CDMA-standard som Motorola, Lucent
Technologies (fd AT&T), Nortel och Qualcomm stöder.
Qualcomm är den leverantör som utvecklat IS-95
CDMA-teknologin i sin nuvarande form och som därför
av naturliga skäl är dess främsta och mest högljudda förespråkare.

- Vårt vägval är
baserat på den
enorma tillväxtpotential som finns
för TDMA Det
är den trenden vi
rider på just nu!
Utveckling tar tid
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Det tar lång tid att
utveckla en. digital ,
mobiltelefönistan-' : i
dard från de första
teoretiska studierna till
kommersiella, systemprodukter och terminaler.
- I början fick vi lägga ner
massor med jobb på att få TDMA att fungera, eftersom
det är en mycket komplicerad teknologi. Det tog oss och
våra konkurrenter tte år att lösa de största tekniska problemen. Därför dröjde det till 1993-94 innan marknaden
började växa på allvar, förklarade Jan-Anders.
- IS-95 CDMA-systemen har just börjat sättas i kommersiell drift. Ändå är det en avsevärd skillnad i tiden
fram till färdiga produkter, jämfört med TDMA. Det är
därför vi inte har utvecklat några system enligt den långt
mer komplicerade IS-95 CDMA-standarden.
- Faktum är att Ericsson anförde en serie kritiska anmärkningar mot den föreslagna IS-95 standarden, men de
lämnades ohörda. Historien har sedan visat att våra invändningar var korrekta. Först nu har man börjat installera en ny talkodare i systemen, vilket var en av de svaga
punkter vi pekade på!

Blir väldigt dyrt
- Det finns kommersiella IS-95 CDMA-system i drift
idag i Hongkong och Korea, fortsatte Jan Anders
Dalenstam. Men för att uppnå tillräckligt stor kapacitet i
IS-95 CDMA-system kommer det att kosta operatörerna
väldigt stora pengar.
Jan Anders Dalenstam redogjorde sedan för de framtida
kraven på mobiltelefonisystemen. De kan i hög grad sammanfattas i ett enda ord: "Kostnadseffektivitet".
- Intäkterna per abonnent kommer att sjunka avsevärt,
som en följd av ökad konkurrens och av att mobiltelefonen blir en massmarknadsprodukt. Därför är det viktigt
att komma ihåg de tre stora nackdelarna med IS-95:
• IS-95 ger inte operatörerna något ökat värde jämfört
med TDMA.
• IS-95 innebär högre investeringar för operatörerna.
• Det dröjer länge än innan IS-95 fungerar utan störningar.
- Ericsson kommer inte att sitta med armarna i kors de
närmaste åren. Vi ska fortsätta förbättra våra TDMA-system. Men för oss är det naturligt att aldrig släppa ut en ny
produkt på marknaden om vi inte är säkra på att den innebär ökad lönsamhet för våra kunder!
LARS-GÖRAN HEDIN

Tidning för personal inom Ericssonkoncernen
Ansvarig utgivare: Lars A. Ståiberg, tel: 0 8 - 7 1 9 31 62
Redaktör. Lars-Goran Hedin, tel: 0 8 - 7 1 9 98 68, fax 0 8 - 6 8 1 27 10, memo: LMELGH Redaktionssekreterare: Pia Rehnberg,
0 8 - 7 1 9 78 69, memo: LMEPRG Patrik Linden, tel: 08 - 719 18 01, memo LMEPAU Adress: Telefonaktiebolaget LM Ericsson, HF/LME/I, 126 25 Stockholm Distribution: Inger
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TDMA - en överlägsen teknologi

Förespråkare för IS-95 CDMA har hävdat att denna teknologi är vida överlägsen TDMA. Framför allt är det kapaciteten i mobilsystemen som sagts vara avsevärt högre. Med åren har kapacitetsanspråken tonats ner väsentligt.
Det har skett i takt med att det börjat
komma fram verkliga data från IS-95
CDMA-försök på olika håll i världen. Idag är det inte
många som längre hävdar att IS-95 CDMA är vida
överlägset TDMA i kapacitetshänseende. I den verkli
ga världen är det istället TDMA som än så länge har
ledningen.

-TDMA är idag en överlägsen teknologi, förklarade Jan
Uddenfelt, teknikdirektör på affärsområde Radiokommunikation. Hela tiden förbättras våra system och
jobbar idag på datakapaciteter som ligger över 100 kb/s.
Internet-access via GSM med 64 kb/s har redan demonstrerats av Ericsson och Telia - i maj i år.
- För kretskopplad växlad dataöverföring erbjuder
GSM, som tekniken står idag, upp till 76,8 kb/s i dataöverföringshastighet. Använder man istället samma teknik som i Mobitex, d v s att överföra information som datapaket utan att upprätta en kretskoppling, kan hastigheter upp till 145 kb/s uppnås. Denna typ av dataöverföring
klarar IS-95 CDMA inte av, utan där får man nöja sig med
den kretskopplade varianten och med hastigheter upptill
32-64 kb/s - alltså lägre än för GSM.

Frekvenshopp ökar kapaciteten
Frekvenshopp är ett sätt att höja kapaciteten i GSM genom att öka användandet av den tillgängliga bandbredden. Frekvenshopp är en teknologi som ursprungligen utvecklats för militära radiosystem, men som nu avsevärt
ökar GSM:s prestanda. Tekniken innebär en fördubbling
av kapaciteten samtidigt som täckningen ökar med 40
procent.
- Att på detta vis utnyttja den tid någon inte talar över
en uppkopplad radioförbindelse till att ge plats för andra
samtal är något som IS-95 CDMA-lägret länge hävdat
enbart är möjligt med deras egen teknologi. Det är fel. Vi
har använt frekvenshopp i GSM sedan 18 månader, i länder som Sverige, Storbritannien, Tyskland, Hongkong
och Singapore.

När det gäller den andra digitala standard som Ericsson
erbjuder USA-marknaden, D-AMPS, har kapaciteten
också ökats. Med digital kontrollkanal, som ingår i den
nya D-AMPS-standarden IS-136 kan man utnyttja en
teknik som kallas adaptiv kanaltilldelning (adaptive channel allocation). IS-136-system uppnår därmed en kapacitet som är 5,2 gånger större än för analoga AMPS.
GSM med frekvenshopp har 5,6 gånger högre kapacitet
än AMPS att jämföra med 5,5 gångers kapacitetsförbättring med IS-95 CDMA.
- Vi kan öka kapaciteten i GSM till den dubbla om vi
använder s k "half rate coding" när vi omvandlar talet till
digitala signaler. Då uppnås 11,2 gånger så hög kapacitet i
GSM som i AMPS. Jan Uddenfelt berättade att motsvarande effekt i IS-95 CDMA innebär att en sänkning från
kodning vid 13 kb/s till 8 kb/s ökar kapaciteten till 9
gånger AMPS. Allt enigt kapacitetsuppgifter som uppgivits av Motorola, ett av de företag som förespråkar IS-95
CDMA.
T D M A bättre i praktiken

- Siffrorna jag hittills nämnt visar bara kapaciteten i form
av antalet kanaler i ett givet frekvensutrymme. I det verkliga livet bygger man upp kapaciteten i ett mobiltelesystem genom en arkitektur av hierarkiska cellstrukturer.
Man bygger mindre celler där det krävs högre kapacitet i storstadskärnor, t ex - och större celler där radiotrafiken
är mindre, berättade Jan Uddenfelt, och poängterade:
- Det uppstår grundläggande tekniska problem när
man ska bygga hierarkiska cellstrukturer i ett system enligt IS-95. Det finns en teknisk förklaring till detta:
- IS-95 måste använda olika radiosignaler i makro- respektive mikroceller. Det innebär att ett samtal måste
kopplas om när man rör sig från den ena celltypen till den
andra, genom en teknik som kallas "hand-off". Dessa omkopplingar kan idag inte göras utan att användaren märker det och upplever proceduren som en störning.
- 1 praktiken innebär detta att IS-95 CDMA-system in-

te byggs med hierarkisk cellstruktur.
Därför blir det verkliga kapacitetsutnyttjandet avsevärt sämre än för GSM eller
D-AMPS. Jan Uddenfelt redovisade erfarenheterna från Hongkong, där det finns
ett IS-95 CDMA-system i drift:
- 1 Hongkong är kapaciteten, mätt i antalet möjliga abonnenter i varje MHz av radiospektrat, 6 500 för AMPS, 30 000 för GSM och 18 000
för IS-95 CDMA. Den högsta kapaciteten hittills, avsevärt högre än för något annat system i Hongkong, har
operatören Smartones GSM-nät. Byggt med hierarkiska
cellstrukturer finns här plats för 100 000 abonnenter/
MHz, 15 gånger så mycket som i AMPS-systemet och
mer än 5 gånger så mycket som för IS-95 CDMA!
Påverkar varandra

När man talar om prestanda för mobiltelesystem är det
vid sidan om kapaciteten ytterligare två faktorer man jämför; täckning och talkvalitet. De tre faktorerna är starkt
beroende av och påverkar varandra. I ett IS-95 CDMAsystem är det därför så att täckningen minskar i takt med
att trafiken ökar.
- Enligt teoretiska data från Lucent Technologies erbjuder TDMA och IS-95 CDMA ungefär samma täckning. IS-95 CDMA är faktiskt bättre än TDMA - när det
inte finns några abonnenter i nätet! Men vid 75 procent
belastning i nätet - en vanlig siffra idag - ger GSM högre
täckning än IS-95, den nuvarande specifikationen för system enligt IS-95 CDMA teknologi.
- När det gäller talkvaliteten har vi ytterligare höjt den
i GSM och D-AMPS med hjälp av de nya förbättrade talkodare som nu införs i dessa system.
- IS-95 CDMA fungerar, det är inte tu tal om annat.
Men teknologien erbjuder inte operatörerna något mervärde jämfört med vad TDMA kan erbjuda. Tvärtom är
det TDMA som är den verkligt framtidssäkra teknologin.
TDMA kan göra saker som ingen annan teknologi klarar
av och erbjuder operatörerna mer valuta för pengarna.
- TDMA är sedan länge en volymteknologi som därför
återfinns i rätt prisklass. I början var det kapacitetsanspråk
som användes för att stödja IS-95 CDMA. Detta är inte
längre någon framkomlig väg för dem som vill tala för den
teknologin. Inte heller är möjligheterna att införa bredbandiga datatjänster något hållbart argument. Här är
TDMA idag långt före sin konkurrent!
LGH
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Vill du göra oss en "tjänst"?
Du...
D har arbetat minst fyra år med teknik t ex AXE, MD110
eller Management System
eller...
D har erfarenhet av projektledning inom telekommunikation
D
D
D
•
D

Vi vill även att du...
är drivande
är orädd och nyfiken
har laganda
har förändringsvilja
har humor

Söker du oss?
•
•
•
•
•
•
•

Du får...
utveckla nya tjänster inom Customer Services
arbeta praktiskt med ett brett utbud av nya
produkter inom telekom
arbeta med globala operatörer i en internationell miljö
deltaga i/leda korta projekt med varierande innehåll
mycket kundkontakt
sprida kunskap
möjlighet att resa t ex till Sundbyberg eller
Cayman Islands

Du kommer att arbeta inom
Customer Services Provisioning
Customer services är ett område där Ericsson växer fram som en
ledande aktör. Ny teknik och en fortsatt avreglering av telekommunikationsmarknaden leder till framväxten av nya operatörer och förändrat arbetssätt hos redan etablerade operatörer.
Efterfrågan på tjänster på alla nivåer, från nätplanering via integration till totalt driftansvar för kundens nät, ökar stadigt. Ericssons
samarbete med telecomoperatörer i över 100 länder har gett oss den
erfarenhet och kompetens vi byggerpå i vår strävan att bli den ledande
tjänsteleverantören globalt.
Customer Services Provisioning ansvarar för utveckling av nya
tjänsteprodukter, processer/metoder, transfer of know-how inom
områdena Integration Services och Customer Support Services.

Intresserad? Kontakta Thomas Kock 08-719 2219 ETXT.ETXTKO eller Johan Bergsten 08-681 1162 ETXTETXJOOB
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Mikrovåg till
Mannesmann
• Ericsson har fått sitt tredje stora kontrakt på leveranser av mikrovågslänkar
till tyska mobiloperatören Mannesmann
Mobilfunk. Mannesmanns GSM-nät, D2,
är till övervägande del byggt av utrustning från Ericsson. Det nya kontraktet
på mikrovågslänkar omfattar Mini-Link
E, en serie digitala mikrovågslänkar som
tagits fram speciellt för installation i mobiltelenät. Inom området kompakta mikrovågslänkar är koncernen idag världsledande.

Singaporepolis
litar på Mobitex

I Mölndal har Ericsson Telecom byggt upp ett komplett nätövervakningslabb där man under realistiska förhållanden kan visa
upp och prova olika slags utrustning för att bättre förstå hur kunderna arbetar. Urban Källestig som ansvarar för driften av labbet tillsammans med tre medarbetare kan här prova hur operatörernas nätövervakare har det.
Foto: PATRIK LINDEN

Nytt testlabb i Mölndal
För att bättre lära sig hur kunderna
arbetar och vilka deras behov är
har Ericsson Telecom i Mölndal
byggt upp ett operatörsprocesslabb. Här kan man provköra, och
samköra, olika nätövervakningssystem under realistiska förhållanden. Dessutom kan man på ett enkelt sätt visa blivande kunder vad
Ericsson kan inom detta område.
- Detta är inte ett tekniskt labb. Det är ett
affarsutvecklingslabb, poängterar Anders
Lange som ansvarar för affärsutveckling
inom bredbandsområdet på Ericsson
Telecom i Mölndal och är initiativtagare
till operastörslabbet.
- Det primära är att bättre förstå våra
kunder, det vill säga operatörer i fasta nät,
och deras olika typer av verksamhet. Vi
vill kunna tala samma språk. Rent tekniskt
är det inget revolutionärt som händer här.
Vad vi gör är att koppla ihop olika system
för att få dem att stödja arbetsflöden i operatörernas verksamhet.
Ny syn på övervakning
Traditionellt har nätövervakning och
fjärrstyrning av nät varit något nödvändigt
ont man fått ta itu med när allt annat är
klart. Det är det som man nu vill ändra på.

Ericsson vill bli bättre på att se systemen
ur kundens verksamhetsperspektiv, så att
det som levereras verkligen kan användas
på ett bra sätt.
- Ericsson har alltid varit duktigt på teknik och att visa OH-bilder. Nu vill vi visa
hur det fungerar i verkligheten. Det är
först när man kopplar ihop utrustningen
som man verkligen ser hur det fungerar.
Det kan vara så enkla saker som att vi upptäcker att det blir dålig arbetsställning för
den som ska övervaka systemen. Då kan vi
flytta skärmar eller bygga ihop systemen.
Det spelar ingen roll hur tekniskt briljant
ett system är om den som ska använda det
bryter ryggen på kuppen. Det är bland annat denna jordnära kunskap vi vill skaffa
oss, förklarar Anders Lange.
Idén har funnits länge
En längre tid har det funnits idéer om att
man måste testa operatörernas verksamhet i praktiken för att se vilka system
som är viktigast att integrera. Idén till
hur labbet rent praktiskt skulle utformas
fick Anders efter att ha sett ett nätövervakningsrum hos en av de nya operatörerna.
- J a g tänkte att så där borde vi också göra, säger Anders. Vi kontaktade det företag som levererat operatörsmöbeln och

började att bygga
upp vårt eget övervakningsrum.
Innan detta drog
igång besökte man
flera operatörer för
att se hur de arbetar
idag och för att höra
hur de vill kunna arbeta i framtiden.
- Vi har lärt oss
mycket av operatörerna, men de har
också lärt sig från Anders Lange aross. Det har varit ett betar med affärsgivande utbyte. Ge- utveckling inom
nom att göra så här bredbansområdet
kan vi förutom att på Ericsson
Telecom i Mölndal
skaffa en bättre föroch är initiativtaståelse för kunden gare till labbet.
också dra ner på tiden att få ut nya produkter på marknaden.
- Så småningom vill vi även kunna integrera system från andra leverantörer, vad
vi kallar tredjepartsprodukter. Vissa operatörer sitter redan med utrustning från
någon annan. Då måste vi kunna erbjuda
lösningar som integrerar alla olika system,
säger Anders Lange.
PATRIK LINDEN
LENA WIDEGREN

Klart för samarbete med
nederländska universitet
• Ett flerårigt avtal om samarbete mellan ett nätverk av nederländska tekniska universitet och högskolor och Ericssons holländska gren slöts i tidigare i år. Det är främst kring produkt- och
kompetensutveckling man ska samarbeta. Produkternas ökade
komplexitet och de hårdnande kraven på kortare framtagningstider har gjort att behovet av ett bredare samarbete har uppstått. Till en början kommer samarbetet att betyda att ett antal
skräddarsydda utbildningar tas fram för Ericssons anställda.
Tidigare i år slöts ett samarbetsavtal mellan Ericsson
Business Mobile Networks i Nederländerna och universitetsnätverket TSM Business School. Peter Olson, vd för Ericssons bolag (t v), skakar hand med vd.n för TSM Business
School Arjen van Dijk efter att avtalet skrivits under.

• Singapore är ett av de länder som satsat mest på mobildata. Här har Ericssons
Mobitex ett av sina starkaste fästen. Nu
har också polisen i Singapore valt att förlita sig på Mobitex för sin interna kommunikation. Polisbilarna utrustas med
mobildataterminaler och Mobitex-modem som står i kontakt med en centraldator via det nationella Mobitex-nät
som drivs av operatören ST Mobile Data.

Nytt modem för
mobilt kontor
• Ericsson DC 23 Mobile Office är en ny
lösning för personer som vill ha trådlös
datakommunikation till sin bärbara PC,
via sin GSM-telefon. I paketet ingår en
Windows-baserad programvara som
sänder och tar emot fax och datafiler,
men också s k SMS- (Short Message
Services) meddelanden. DC 23-modemet, som är av s k PCMCIA-typ, kan också användas för anslutning till Internet.
Modemet klarar dataöverföringshastigheter upp till 38,4 kbps, när synkron dataöverföring snart blir tillgänglig i GSMnäten. Modemet fungerar ihop med alla
Ericssons GSM-telefoner i 300-serien,
men för topprestanda krävs någon av
modellerna GH 318 eller 388.

Genombrott
för fiberaccess
• Ericssons teknologi för fiberaccess i telenäten har fått sitt stora kommersiella
genombrott. Ett kontrakt har tecknats
om leveranser av fiberaccessutrustning
till den indonesiska
huvudstaden
Jakarta. Kontraktet, som är värt 560 miljoner kronor, tecknades med Indonesiens största teleoperatör, PT Telekom.
Genom att införa fiberaccess i sitt nät
kommer PT Telekoms kunder att kunna
erbjudas en rad avancerade teletjänster,
inklusive en Internetanslutning som kan
uppgraderas till höghastighets Internet
och andra framtida bredbandstjänster
för företag och hemanvändare.

Miljardkontrakt på
satellittelefoner
• Asia Cellular Satellite har tecknat ett
kontrakt med Ericsson om leveranser av
handburna satellittelefoner för totalt
1,5 miljarder kronor. Dessa ficktelefoner
kommer att ha kontakt direkt med
Garuda-satelliterna, samtidigt som de
också fungerar i GSM- och AMPS-näten.
Storlek och vikt blir den samma som för
dagens GSM- och AMPS-telefoner från
Ericsson. Leverans ska ske under 1999.

BESÖK MAXIMS HEMSIDA PA

http://www.maxim-ic.com

MER ÄN 8000 PRODUKTER:
INGEN VÄNTAN
Maxim-produkter till ett värde av 150 miljoner dollar i lager NU, och fler kommer
Du har förklarat för oss att du föredrar Maxims produkter för att de är branschens bästa. Men du har inte
alltid kunnat få hem dem tillräckligt snabbt när du behövt dem.

MAXIM HAR LYSSNAT PÅ DIG!
Nu finns Maxim-produkter till ett värde
av 150 miljoner dollar i lager.

150 i

co
o

Lagren hos Maxims auktoriserade distributörer har ökat med 100% på endast
ett år.

«(»

80 'i

8/95

8/96

Leveranstiden är 8 veckor i genomsnitt
för produkter som inte finns i lager.
Produktionskapaciteten har fördubblats
under det senaste året så att leveranstiderna förbättrats.

CO

Den planerade kapaciteten klarar en årlig
försäljning på upp till 1 miljard dollar.

«Ä

12/96

Vilket annat företag har reagerat så snabbt och fullständigt på dina krav? INGET ANNAT ÄN MAXIM.
Men nöj dig inte med att läsa om det. Ring oss i dag och fråga efter priser och leveransvillkor.

Ring 08 - 795 96 50
och fråga efter en Design Guide eller gratisprover

ynyjxiyn
Elektronik AB
BOX 8100,163 08 SPÅNGA
Tel. 08- 795 96 50, Fax 08-795 78 83
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Välmotiverade
skyddsluckor
• I den senaste kollektionen av utsmyckade skyddsluckor till Ericssons mobiltelefoner finns tre kända konstnärer med
som är representerade, med tre motiv
vardera.

• Pablo Picasso (1881 -1973), spanjor och
en av seklets mest lysande konstnärer.
Han har arbetat med ett flertal olika stilar bland annat kubism, neoklassisism,
naturalism och surrealism.

Fabrikschef Conny Eybom med den gyllene nyckeln och Arkivators vd Bertil Håkansson.

Foto: ANDERS ANJOU

Arkivator tar över
Den 1 oktober överlämnades
Ericsson Telecoms enhet för skärande bearbetning vid huvudfabriken
i Stockholm till dess nya ägare.
Falköpingsföretaget Arkivator AB.
Försäljningsavtalet undertecknades redan i juni i år och av enheten
har nu bildats ett dotterbolag Arkivator Stockholm AB. Inom kort
flyttar bolaget till nya lokaler i
Sundbyberg, norr om Stockholm.
Hela personalstyrkan på cirka 30 personer
har tackat ja till erbjudan om anställning i
det nya bolaget. De fanns alla på plats när
en mindre delegation från huvudkontoret
i Falköping gästade Ericsson Telecom för
ett symboliskt överlämnande av verksamheten.
- Tack för svunna tider och lycka till i
framtiden, sa Conny Evborn, fabrikschef
hos Ericsson Telecom. Han passade på att
överräcka en gyllene nyckel till Arkivators
vd Bertil Håkansson, som för att slå fast
att inventarierna i lokalen från och med
nu bytt ägare. Bertil Håkansson tackade
och tog emot och invigde det nya bolaget
med bandklippning och tal;
- Vi går en spännande framtid till mötes, och jag är glad över att hela personalstyrkan valde att komma med till oss.
Välkomna! hälsade han.
Arkivator AB har 55 års erfarenhet av

verkstadsproduktion och sysselsätter i dag
125 personer i Falköping. Ericsson har
länge samarbetat med Arkivator, ett samarbete som fördjupas i och med övertagandet av enheten för skärande bearbetning. Det nya bolaget ska drivas av Hans

som hela gänget följer med till de nya lokalerna blir det ingen dramatisk förändring, säger Hans Ohlund. Däremot ställs
ju några av oss inför helt nya arbetsuppgifter nu. Vi behöver göra maskininvesteringar och fokusera på marknadsförings-

• Antoni Tåpies (1923-), en av Spaniens
största nu levande konstnärer med två
gallerier i hemstaden Barcelona. Han
har också engagerat sig för Katalonien.

Ericsson Telecoms enhet för skärande
bearbetning byter ägare till Akrivator
Öhlund som blir platschef och Arne
Wiljanen som ansvarar för marknad och
inköp. Båda har varit Ericssonanställda i
över 30 år, men trots det föreligger inte
någon risk för identitetskris menar de.
- Skärande bearbetning är en enhet som
från början höll till i norra Stockholmsområdet men sedan flyttade till
Midsommarkransen i söder. Vi känner oss
fortfarande mer hemma i norr, och efter-

insatser. För närvarande levererar vi
främst till enheter inom Ericsson Radio
Systems och Microwawe Systems. Vi hoppas kunna bredda vårt kundunderlag och
nå ut till fler enheter, både inom Ericsson
och på andra håll.
Arkivator blir i och med övertagandet
av Ericssons enhet en av de största leverantörerna av NC-mekanik i Sverige.
LENA WIDEGREN

Skärande bearbetning...
...innebår fräsning, borrning och gångning av atuminiumdetaljer som används
för olika Ericssonsystem. Bearbetningen
sker med hjälp av numeriskt styrda maskiner som övervakas av operatörer.
Maskinparken består av höghastighets-

maskiner samt konventionella fleroperationsmaskiner med 2 til! 30 paletter.
Programmering görs i Unigraphic
CactfCam.
NC-mekanik är ett annat namn för skärande bearbetning.

Fel telefonnummer till Nederländerna
• På grund av ett beklagligt misstag har de telefon- och faxnummertill Ericsson i Nederländerna som finns med i internkatalogen "Addresses" blivit felaktiga. Här nedan publiceras de korrekta numren.
• För bolagen i Rijen, Ericsson Telecommunicåtie (ETM), Ericsson
Holding International (EHI), Ericsson Holding Nederland (EHN)
och Ericsson Property Company (EHP) är telefonnumret
+ 31 161 24 9911 och faxnumret + 31 161 22 7160. (Från mars
1997 kommer faxnumret att vara+31 161 24 9922.)
• För Ericsson Data Netherlands (DSN) i Rijen är telefonnumret - •

+ 31 161 24 6611 och faxen + 31 161 24 6612.
• För Ericsson Radio Systems (ERH) i Emmen är telefonnumret
+ 31 591 63 7777 och faxen + 31 591 63 3001 och i Hoofddorp är
telefonnumret + 31 23 568 2121 och faxen + 31 23 568 2101.
• Ericsson Business Mobile Networks <EMN) i Amsterdam har
telefon + 31 20 571 1311 och fax +31 20 675 6549 och i Enschede
är telefonnumret +31 53 450 5505 och faxen +31 53 450 5555.
Ni som brukar ringa till Ericsson i Nederländerna uppmanas härmed ått notera detta eftersom de'felaktiga numren har ställt till
•#ned-én-hel-deiextra«rt)et»f6rjvåréhned«flåndska kollegor.

• Karel Appel (1921-), från Holland, är
en färgernas mästare som låter fantasin
spela fritt. Många av hans motiv har inslag av humor och magi.
Tre konstnärer från förra årets kollektion finns kvar även i år. Det år motiv av
Ulrica Hydman-Vallien, Keith Haring och
Léslö Moholy-Nagy.
I handeln kostar ett paket med tre
luckor cirka 450 kronor. Luckan kan bytas med ett lätt handgrepp.

Eritel byter namn
• Den 3 oktober bytte Eritel, Ericssons
utvecklingsbolag för mobildata/
Mobitex, namn till Ericsson Mobile
Data Design AB. Namnbytet ska tydligare markera att bolaget, som
ursprungligen bildades av Ericsson och
Televerket 1988, sedan 1994 är ett rent
Ericssonbolag.
- Det nya namnet pekar också på att
vi numera satsar brett på mobildata, inte bara för Mobitex utan även mot mobiltelefoni, säger vd Åke Johansson. Jag
tror att vi kommer att få se en kraftig
ökning av mobildata inom den närmaste framtiden, bland annat som effekt av
att allt fler vant sig vid Internet och att
hämta data över näten.

TSC701 Communication Controller

Win now with the Concurrent
Processing advantage
Looking for a commanding lead in the competitive telecom applications market? Put
the TSC701 SPARClet™ controller on board,
today!

TheTSC701 communication controller brings
the powerful benefits of SPARClet parallel
architecture to advanced telecom applications
such as Digital Cellular Base Stations, ISDN
adapters, Optical Frame Relay Control,
LAN/WAN Bridges-Routers, V Fast modem
control and much more. The TSC701 features:
- fully static 32-bit SPARClet RISC CPU core,
- V8e compliant SPARC processor,
- integrated DSP + control functions,
- 50 MHz clock speed,
- instruction cache -16 KByte,
- data cache - 8 KByte,
- DRAM, ROM, SRAM memory controller,
- integrated communication peripherals
(HDLC, PCM, V.110...),
- low system costs,

- complete software offering,
- Little and Big Endian supported.
With the TSC701 pulling for your team, you'll
enjoy the best system performance/price
ratio, plus the TEMIC commitment to keep
you winning long into the future.
For more, call us at: 8 733 00 90

TEMIC
Semiconductors

TEMIC is a Company of Daimler-Benz - Members of TEMIC Semiconductors : Telefunken Semiconductors, Siliconix, Matra MHS, Dialog Semiconductor
TEMIC Sales Office - Kavallerivägen 24, Rissne, PO Box 2042, Sweden
Tel.: (46) 8 733 00 90 - Fax: (46) 8 733 05 58
Faxback number: ISA: MO8-970-56O0 / EUROPE: 49-7131-99 33-97/98 - WWW: http//www.temic.de
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Motorvägsförbindelsen över Stora Bältbron kommer att gä över världens största hängbro med fritt spann pä 1 644 meter. Förbindelsen beräknas vara klar under 1996 och
resultatet blir en dubbelfilig motorväg med ett extra nödspär. En färd med bil över Stora Balt beräknas ta tio minuter.

Med Ericsson över Stora Balt
Vid Stora Balt pågår dragning av
upphängningskabiar på bron som
ska förbinda Själland och Fyn.
Kablarna ska bära det 1,6 kilometer
fria brostycket som ska löpa i fritt
spann, från brofäste till brofäste,
mellan de 254 meter höga bropelarna.
Maskinerna som drar de många upphängningskablarna får sin ström från en annan
typ av kabel, nämligen kraftkabel levererad från Ericssonföretaget Cabelco i
Virum.
Korsör Elverk, som står för elförsörjningen i området, fick i mitten av april
månad en order på leverans av kraft till de

de av ordern, men direktör Jörgen Dinesen från Cabelco tog den genom ett konkurrenskraftigt anbud, kombinerat med
en mycket kort leveranstid, trots speciella
kundkrav.
<
Brandsäkra material
Ericssons standardkablar är försedda med
en mantel av polyeten (PE). Men polyeten
är brännbart och kravet från kunden var
att kablarna skulle förses med det brandsäkra materialet PVC.
Normalt är kablarna röda. Det signalerar nämligen fara, men Stora Bältkablarna
skulle rullas ut direkt på bron och därmed
utsättas för solens direkta strålar. Det betyder att kablarna måste vara svarta för att

Världens största hängbro med
spann pä 1 644 meter
stora kabeldragningsmaskinerna. Maskinerna behöver en effekt på 3MW - lika
mycket som 200 enfamiljshus.
För arbetet behövdes en 2,8 kilometer
lång 10 kV kabel under ett års tid. Den
skulle gå från transformatorstationen på
Själland till en mindre transformatorstation på bropartiet nära broförtöjningen i
Korsör.
Många kabelleverantörer var intressera-

PVC-manteln inte ska brytas ner av solens
ultravioletta strålar.
Ericsson klarade att uppfylla dessa krav
på rekordtid. Redan två veckor efter det
att ordern var mottagen körde en lastbil
från Ericsson Cables i Falun med 12 stora
trummor, var och en innehållande 250
meter kabel.
Är det någon som funderar över varför
det först nu ska läggas kraftkabel till Stora

Balt byggnationen? Förklaringen är den
att man på ett tidigt stadium övervägde att
lägga sjökabel från Själland mellan de två
förtöjningarna och de två pelarna, men
kostnaderna skulle uppgå till tjugo miljoner kronor. Det var man inte villig att betala.
Kraft från nödströmsanläggningar
Hittills har maskinerna vid byggnérjSFBen^
varit försedda med kraft från en nödströmsanläggning, men den är di« i drift.
Priset för en kilowattimme är : arka tre
kronor, eller kanske det tredubbla av det
pris hushållen betalar för elen i Danmark.
Därför var det försvarbart att installera en
kabel som bara ska användas i ett år, eftersom man nu måste använda en effekt på 3
Driftschef Poul Dahl (tv) och direktör
MW.
Men Stora Bältprojektet är av den an- Jörgen Dinesen frän Cabelco, Ericssons
danska kabelbolag.
ledningen inte slut efter endast ett år. För
när upphängningskablarna är dragna går
Stora Bältprojektet in i nästa fas. Kraftkablarna behövs inte mer på bron, Korsör
Fiberkabel i Korsör
Elverk slår ifrån strömmen och rullar upp
kablarna på de stora kabeltrummorna.
• Det är inte bara kraftkablar från
ar
Driftschef Poul Dahl från Korsör ElEricsson som finns i Korsör. Cabelco ha
också levererat tre kilometer fiberoptisk
verk har redan konkreta planer på var i stakabel från Ericsson Cables i Hudiksvall,
dens kraftförsörjning kablarna därefter ska
som förbinder stadens rådhus, adminisanvändas.
JENS RAMSKOV
Översåttn i ng/bea rbetn ing:
Inger Björklind Bengtsson

trationsbyggnaden och elverket. Den
specialförstårkta opto-kabeln blev myck
et populär hos elverket.
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75 miljarder dollar ska investeras i telekommunikationer i Brasilien 1996 - 2003. 27 miljoner fasta linjer ska installeras, 17

Cardoso ett investeringsprogram för telekommunikation. Detta innebär mer än en fördubbling av landets årliga investeringar!

/MM
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si
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fterfrågan på telefoni
är enorm i Brasilien,
1,5 miljoner människor står i kö för ett
mobilabonnemang
och 4-5 miljoner står
i kö för ett fast abonnemang, säger Lars
Sköld, vd för Ericsson i Brasilien.
- Programmet verkar realistiskt, förutsatt
att den planerade privatiseringen genomförs. Utan privata investeringar har
Brasilien inte råd med en sådan enorm satsning.
För Ericsson i Brasilien innebär detta stora möjligheter, men också stora utmaningar.
Att hjälpa den övergripande brasilanska teleoperatören Telebras att ändra kurs och
konkurrera på en privatiserad marknad är en
viktig uppgift, men också att förbereda sig
på att möta behoven hos de nya privata operatörer som kommer in på marknaden.
Enormt underskott
Brasilien har ett enormt underskott på telefonlinjer, men på grund av de lagar som styr
statsägda företag i Brasilien är upphandling
fortfarande en mycket byråkratisk process,
och kostar ibland mer än produkterna som
ska upphandlas. Ledtiderna kan bli extremt
långa och människor kan få köa i åratal för
att få ett abonnemang.
-Vad vi vill ha från Ericsson, bortsett från
låga priser och hög kvalitet, är hjälp att reducera dessa onödigt långa ledtider, säger
en representant från Telesp, Telebras lokala bolag i Sao Paulo.
För att snabbare få sina telefonlinjer har
människor i Brasilien själva skapat intresseföreningar. Intresseföreningarna har kontaktat teleförvaltningen, fått tillstånd att
bygga ut nätet med ett visst antal linjer och
dessutom fått en projektstudie med teleförvaltningens krav. Intresseföreningen har sedan gått ut med anbudsförfrågan och utsett
en leverantör som förvaltningen godkänt.
Leverantören har skrivit kontrakt med var

Med regelbundna mellanrum får medarbetarnas barn besöka sina föräldrar på fabriken. Luciano Silva Lima ser sig intresserat om på pappa Percival Vieira Limas arbete.

Solen flödar över Säo
José dos Campos

•

•

Solen flödar över fabriken i Säo José
dos Campos, över blommande buskar
och över gräset som växer fortare än
man hinner klippa det. I den svala enrén finns ett stort anslag: "Ericsson
hälsar välkomna..." och så 15 namn.
Ett av namnen är Luciano Silva Lima.

och en av de blivande abonnenterna, vilket
har betytt att det plötsligt funnits tusentals
kunder i ett projekt, inte bara en som. det
traditionellt har varit.
Direkt till abonnenten
Dessa så kallade PCT-projekt (Planta Communitario de Telephonia) har
funnits sedan början av
1990-talet, och Ericsson
har snart slutfört sitt
första PCT-projekt.
- Tyvärr har
Telebras tills vida- Mk
re satt stopp för
PCT-projekten,
men arbetet har
varit mycket lyckat
och de erfarenheter
vi har fått uppmuntrar
till fortsatt arbete inom
andra "turn-key-områden",
säger Per Granström som
arbetar som projektledare
inom affärsområde Företagskommunikation och Nät.
- Vi inte bara säljer nyckelfärdiga helhetslösningar, utan
vi marknadsför dem också direkt till slutkunderna. På det
sättet hjälper vi Telebras lokala bolag att få fram nya accesslinjer så snabbt som möjligt.
Finansieringen är den viktigaste
och svåraste komponenten i projekt
Brasilien, främst på grund av det höga ränteläget.
- Detta behöver vi också hjälp med, säger
Telesps representant.
Det är inte bara inom totalprojekt av typen PCT-projekt som Ericsson marknadsför direkt mot slutkund. Ett annat exempel
är Intelligenta Nät där Ericsson bland annat
har hjälpt den lokala operatören i Rio de
Janeiro med annonser och broschyrer riktade till slutkunderna.
- Vi vill komma närmare slutkunden och
gemensam marknadsföring med operatören
är ett sätt, säger Harry Cohn, som är ansvarig för marknadsföring inom affärsområde
Publik Telekommunikation i Brasilien.
Inom publik fast telekommunikation är
Ericsson marknadsledande i Brasilien, och
har drygt 40 procent av marknaden.
De stora möjligheterna finns i uppgraderingar av analoga, elektromekaniska linjer
och i uppgradering av mjukvaran i de mer än
4 miljoner AXE-linjer som finns installerade i Brasilien.
- V i måste utnyttja denna potential, med
regelbundna uppdateringar och tillägg av ny

Lucianos pappa, Percival Vieira Lima, arbetar i fabriken. Idag har han och 14 andra
pappor och mammor besök av sina barn,
som är på Ericsson för att se hur föräldrarna
arbetar och för att bli bjudna på lunch.
Percival Vierira Lima har arbetat på
Ericsson i 24 år, bland annat med inkommande kvalitetskontroll. Parallellt med arbetet läser han in gymnasiekurser i matematik, geografi, portugisiska och biologi.
- När jag var ung hade jag ingen möjlighet att läsa vidare, jag var tvungen att arbeta
för att hjälpa till att försörja min familj. Så
för mig är det här en stor möjlighet, säger
Percival.

Brasilien är geografiskt världens 5:e största land (det upptar 60% av Sydamerikas areal) och världens befolknigsmässigt 6:e största land. Landet har stora naturtillgångar, bland
annat guld, koppar och järn, olja och gas.
V
Foto: SJÖBERG BILDBYRÅ

Skola i fabriken
Alla som arbetar på farbriken i Säo José dos
Campos har möjlighet att utanför arbetstid
komplettera sin skolutbildning till gymnasienivå i en skola i fabriken.
- Det viktigaste är inte de faktiska nya
kunskaperna utan vidgade vyer, och att alla
medarbetare ska ha åtminstone en miniminivå av utbildning, säger fabrikschefen José
Wellington Mai de Castro.
Detta är en del i Ericssons kvalitetsprogram, som omfattar en mängd olika aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön.
Fabriken är ren, ljus och tyst. Varannan
timme spelas musik, för att ge omväxling.
De tunga blå arbetskläderna har bytts mot
vita, lätta.

Fabrikschefen José Wellington Mai de
Castro utanför fabriken i Säo José dos
Campos.

- Denna miljö ger förutsättningarna för
förbättrad kvalitet och produktivitet, säger
Wellington.
- Vi på Ericsson i Brasilien förbereder
oss för stora förändringar, säger Max Campello, som bland annat ansvarar för personalfrågor på bolaget.
- Företaget förändras mycket snabbt,
trycket på de anställda att prestera mer med
mindre resurser ökar, många medarbetare
får nya roller och många känner sig osäkra.
Därför måste vi arbeta för att behålla vår goda arbetsmiljö och vårt goda samarbete med
varandra.
- När förändringstrycket ökar måste vi ta
Ericssons värderingar på allvar, inte minst
medmänskligheten. Vårt samhällsansvar är
också viktigt, inte minst för medarbetarna,
säger Max.
Detta började tillsammans med kvalitetsarbetet för tre år sedan: kvalitet på produkter, processer, relationer med medarbetarna, relationerna med samhället.
- Kvalitet är en kulturell företeelse, det
ska sitta i ryggmärgen, säger Max.
ISABEL WERNER

%
funktionalitet, säger Harry.
Affärsområde Radiokommunikation har
vuxit snabbt de senaste åren. Efterfrågan på
mobil telefoni har blivit mycket stor, inte
minst som alternativ till fast telefoni.
Den stora stötestenen är striden mellan de
konkurrerande digitala mobiltelefonstandarderna CDMA och TDMA.
- Det här är naturligtvis en oerhört viktig
fråga för oss som satsar så starkt på TDMA
säger Lars Birging, som arbetar inom affärsområde Radiokommunikation.
- Vi tror att den genomslagskraft TDMA
för närvarande har på exempelvis den latinamerikanska marknaden, ska hjälpa oss att
övertyga våra kunder att TDMA kommer
att vinna i längden.
ISABEL WERNER

MBH

En av världens mest spännande telemarknader
• Två viktiga beslut togs i Brasiliens kongress 1995: att
sluta diskriminera utländskt kapital och att bryta tetemonopolet. Men det kommer att ta tid att genomföra
dessa beslut, säger Ericssons vd Lars Sköld.
Telebras är den statliga monopoloperatören, med
drygt 25 regionala bolag. Dessutom finns Embratel,
som har hand om internationell och långdistanstrafik.
Förutom statliga Telebras och dess regionala operatörer finns fyra regionala operatörer som inte kontrolleras av Telebras. Dessa rapporterar direkt till kommunikationsministeriet.
Under 1996 börjar privatiseringen av telekommarkna-

den i Brasilien. Först kommer mpbiltelesidan att öppnas för privata operatörer, sedan kommer utförsäljningen av Telebras. Antalet regionala operatörer (för
närvarande finns drygt 25) ska reduceras till 5-8, och
privatisering av de regionala operatörerna kommer
sannolikt att påbörjas 1997.

Ericsson i Brasilien

Företagskommunikation och Nät och Komponenter.
MATEC delägt av Ericsson, har aktiviteter inom privat
affärskommunikation. Ericsson Telecomunicoes har
ungefär 2 300 anställda och MATEC har ungefär 500.
• Ericssons verksamhet består av marknadsföring och
försäljning, utbildning, installation och provning samt
tillverkning.

Ericsson sålde sin första utrustning i Brasilien 1891, och
1924 bildades Ericssons första brasilianska bolag.
Fabriken i Don José dos Campos invigdes 1955.

• I Sao José dos Campos finns ett träningscenter som invigdes 1959. Framtill 1995 hade centret haft 51 400
studenter från 15 länder.

Ericsson Telecomunicoes S.A. består av affärsområdena
Publik Telekommunikation, Radiokommunikation,

• Ericsson i Brasilien exporterar till Uruguay, Bolivia,
Suriynam och Angola.

Under 1996 börjar privatiseringen av telekommarknaden i Brasilien. Först kommer mobiltelesidan att
öppnas för privata operatörer, sedan kommer utförsäljningen av Telebras.
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Här hittar du Ericsson i

I Nacka Strand finns drygt 1 200 personer. De flesta jobbar på Ericsson Business Networks.
Foto: PETER NORDAHL

I Stockholmsområdet är Ericsson
väl representerat. Så väl att
Ericsson är Stockholms största privata arbetsgivare. Det arbetar
drygt 21 000 personer på olika
Ericssonbolag runt om i Stockholm.
Det är ungefär en fjärdedel av alla
anställda i hela Ericssonkoncernen.
Ytterligare en fjärdedel arbetar i
övriga Sverige och ungefär hälften
arbetar utanför Sverige.
Vi finns på 18 platser runtom i StörStockholm. På kartan här intill kan du se
var vi finns någonstans. Hur många personer som arbetar på respektive bolag och
plats är något som ständigt förändras.
Uppgifterna ska därför ses som ungefärliga för att hjälpa till att skapa en bild av hur
vi är fördelade.
I Kista finns den i särklass största koncentrationen av medarbetare. Här finns
det cirka 8 600 anställda fördelade på tio
olika bolag. Därefter kommer området
kring Telefonplan där knappt 4 000 personer har sin dagliga arbetsplats på fem
olika bolag; följt av Älvsjö där Ericsson
har nästan 3 000 personer.
Jämnt fördelat över Stockholm
Ericsson är ganska jämnt fördelat mellan
norra och södra Stockholm med en viss
övervikt för söder där drygt hälften arbetar.
PATRIK LINDEN

SÖDER OM SLUSSEN
I . Huddinge/Flemingsberg,
Elektronvägen
Ericsson Radio Systems, 29 personer
Ericsson Telecom, 250 Personer
Z- • Kungens Kurva
LM Ericsson Data, 16 personer
Ericsson Components, 480 personer
Ericsson Telecom, 900 personer
LM Ericsson Fastigheter, 13 personer
> 3 • Sätra, Storsätragränd
Ericsson Telecom, 50 personer
*T»

Bredäng, M u r m ä s t a r v ä g e n

Ericsson Mobile Communications, 17 personer
3 • Kring Telefonplan ( M i d s o m m a r kransen/Hägersten)
Ericsson Telecom, 3 300 personer
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Brady AP,

Idag finns det 21 000 Ericssöner runtom i Stockholmsområdet. Föga kunde Lars
Magnus Ericsson ana vad han drog igång för 120 år sedan.
Foto: PATRIK LINDEN

Ericsson är den största privata
arbetsgivaren i Stockholm
LM Ericsson Fastigheter, 169 personer
LM Ericsson Data, 100 personer
Telefon AB LM Ericsson, 375 personer
Ericsson Treasury Services, 23 personer

O * örnsberg. Instrumentvägen
Ericsson Telecom, 55 personer
/ • Västberga
Ericsson Business Networks, 15 personer
LM Ericsson Data, 330 personer
Ericsson Radio Systems, 3 personer
Ericsson Telecom, 175 personer
Ericsson Hewlett-Packard, 200 personer

8.

Älvsjö
Göta I a nds vägen A/a ru vägen
LM Ericsson Data, 780 personer
Ericsson Telecom, 790 personer
LM Ericsson Fastigheter, 14 personer
Ericsson Radio Messaging, 44 personer
Ericsson Utveckling, 1 350 personer
<J. Marievik
Ericsson Telecom, 440 personer
Telefon AB LM Ericsson, 110 personer
Ericsson Business Networks, 10 personer
Ericsson Business Systems, 50 personer

10.

Nacka strand
Ericsson Business Networks, 1 100 personer
LM Ericsson Fastigheter, 5 personer
LM Ericsson Data, 10 personer
Ericsson Radio Systems, 100 personer

NORR OM SLUSSEN
I I . Upplands Väsby, Bredden
Ericsson Electronic Distibution, 50 personer

12.

Bromma, Gårdsfogdevägen
Ericsson Radio Messaging, 79 personer

13.

' • Bälsta, Tegelbruksvägen (ligger nordöst om Järfälla)
Ericsson Network Construction, 85 personer

14.

' • Järfälla, Fakturavägen
Ericsson Business Networks, 200 personer

15.

Kista
Ericsson Radio Access, 1 300 personer
Ericsson Components, 1 350 personer
Ericsson Electronic Distribution, 100 personer
Ericsson Mobile Communications, 360
personer
LM Ericsson Data, 240 personer
Ericsson Radio Systems, 4 700 personer
Telefon AB LM Ericsson, 10 personer
Ericsson Microwave Systems, 420 personer
LM Ericsson Fastigheter, 95 personer
Ericsson Business Networks, 35 personer

16.I .

Sundbyberg,
Esplanaden/Landsvägen/Allén
Ericsson Radio Systems, 240 personer
Ericsson Radio Systems, inflyttning 1997
Ericsson Business Networks, 300 personer
Ericsson Cables, 115 personer

POWER
SOURCE

CE-märkta AC/DC nätaggregat för montering pa
DIN-skena

ETA tUCTRIC IPIOOSTRY CO.. LTD

ETA Electrics WR-serie kan nu
fås med adapter för montering
på DIN-skena.
Samtliga modeller är CE-märkta
i avseende på både LVD & EMC
direktivet.
Aggregaten levereras med enkel
dubbel, trippel eller
fyrspänningsutgång i effekt kläs
serna 15, 25,30, 50,75 eller
100Watt.
Några nyckel data:
Universell AC-ingång 85- 264Vac
3750Vac in/utgång.
Utspänningen justerbar ±10%.
Klarar LVD (EN60950) &
EMC (EN55022-B).
Temperaturomr. -5°C till +50°C.
Kortslutningsskyddad.
Delar av ETAElectrics program
distribueras av

mis*
17.
Hallonbergen, Rissneleden
Ericsson Radio Messaging, inflyttning
1997
18.
Danderyd, Rinkebyvägen
Forslid, 31 personer
Erifocas, 4 personer

MMMHBHHMHMMi

• •HM

peM.
Inspärrning:
230Vac
Utspänning:
24Vdc 1A
Bestältntngsnr: WRA24SX-U (Nataggr. 24Vdc 1,1 A)
1270001 Fästvinkel {passar 15,25 &
30W)

26532764 DtN-skenefäste 44x65mm
Bestäliningsexempel 2.

tnspänntng:
115-230Vac utan omkoppling
Utspänning;
5Vdc1A/12Vdc3A
Beställningsnn WR824FWX-U (Nätaggr. 5V1,8A &
12V 3,4A)
1270002 Fäsrvtnkei (passar 50,75 &
1Ö0W)

26532764 OIN-skenefäste 44x65mm)
Ring eller faxa för mer
Box 8100, 163 08 Spånga.

information!
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Tusen man
klippte av
telesladden

Freeset - bra lösning i kontorsmiljöer
• Freeset är beteckningen på Ericssons
trådlösa telefonsystem enligt DECT-standarden. Ett Freeset-system kännetecknas av att det tillåter ett stort antal samtal inom en liten yta, även tredimensionellt. Systemet år alltså lämpligt i kontors- och verkstadsmiljöer, höghus med
mera.
Freeset arbetar inom frekvensområdet
1800-1900MHz och radiobasstationernas
täckningskapacitet är från 10 meter till 80
meter, beroende på om det finns väggar,
golv eller andra hinder i vägen. En radioväxel i systemet klarar cirka 600 använda-

•

På Ericsson Radio i Kista har en hel
affärsenhet gått över till trådlösa
telefoner på arbetet. Det gäller mobiltelefonenheten för amerikanska
system där över tusen man har
slängt ut sina fasta bordstelefoner
och nu glider omkring i headset i
korridorerna.
Det talas mycket om det sladdlösa kontoret, men knappast någon har vågat chansa
på att släppa bordstelefonema helt och
förlita sig på att de trådlösa varianterna är
fullgoda ersättare. Det vanliga är att man
lägger ett trådlöst system ovanpå, parallellt med det gamla.
Men i slutet av 1995 bröt Ericssons mobiltelefonenhet för amerikanska system
vallen och bestämde att samtliga "snörtelefoner" skulle bort och att man skulle
bygga ett komplett trådlöst system med alla service- och backup-funktioner, ett
Freeset-nät enligt DECT-standarden
(Digital European Standard for Cordless
Telephony).
- Det här är spännande. Vi vet inte någon annan som genomfört en sån radikal
förändring i så stor omfattning, kommenterar Sven-Christer Nilsson, chef för affärsenheten. Men vi har dubbla syften, att
höja telefonkulturen och att lära oss mer
om hur vi ändrar vårt beteende i ett trådlöst kontor. Den erfarenheten kommer att
behövas i vår egen pågående utveckling av
kontorssystem inom ramen för vårt
D-AMPS mobiltelefonsystem.
Eldsjäl
Projektets eldsjäl heter Ulf Olson, som inte ryggat för några svårigheter som dykt
upp under alla turerna. För visst har det
varit* svårigheter. Både tekniska och att
man inte byter kultur hur som helst.

Viviane Sokoluk och Francesca
Sarnataro är två av drygt tusen som nu
är helt hänvisade till Freeset-telefoner.

Men nu är det gjort, till 97 procent.
Endast några få bordstelefoner har undgått den stora utrensningen. De finns kvar
huvudsakligen,.för att Freeset än så länge
saknar högtalarfunktion, vilken emellertid
kommer inom kort. (De gamla bordstelefonerna säljs förresten ut inom Ericsson
och ger alltså lite pengar tillbaka.)
DECT-nätet är resultatet av ett nära
samarbete mellan Ericsson Radio, som
ställt kraven och Ericsson Data, som haft
totalansvar och varit projektansvariga.
Affärsenheten för Freeset, PRS, har levererat systemet och Ericssons fastighetsbolag har svarat för uppbyggnaden, dragit
kablar, satt upp basstationer, lagt in abonnenter med mera.

Behöver ej frekvensplaneras
DECT-standarden arbetar med automatisk frekvensallokering, det vill säga telefonerna hittar själva en ledig kanal och
systemet behöver därför ej frekvensplaneras vilket spar mycket tid. Systemet har
också sk soft handover, dvs mjuk övergång, genom att telefonen inte släpper

kontakten med en basstation förrän den
fått kontakt med nästa.
Kännetecknande för DECT är också
hög ljudkvalitet och låg sändareffekt och
att det tack vare kryptering är svåravlyssnat.
Ericssons DECT-system har sålts sedan
1994 och på den svenska marknaden uppgår antalet system idag till 1 000 med cirka 40 000 trådlösa telefoner. Totalt har 25
lånder valt DECT-standarden som nu även
sprider sig utanför Europa. Prognoser för
företagsmarknaden i Europa talar om 2
miljoner DECT-linjer år 2000.
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Många användare på liten yta
Som Freeset-installation betraktat är systemet intressant och en god referens mot
externa och interna kunder.
För den aktuella enheten, som arbetar
med mobiltelefoni enligt amerikansk standard, D-AMPS, bedöms det här vara ett
bra sätt att skaffa sig erfarenheter och kunskap om vad som krävs av ett trådlöst system för ett stort antal användare på en liten yta. På affärsenheten håller man som
sagt själva på med att utveckla motsvarande system med små pico-celler för
D-AMPS-standarden.
Erfarenheterna från DECT-användningen blir speciellt värdefulla eftersom
de kan hjälpa till att överbrygga kulturskillnaderna mellan mobiltelefoni och fasta nät eller trådlösa system. Mobiltelefonerna brukar traditionellt ses som
ett komplement och ingen begär till exempel högtalarfunktion hos en mobiltelefon. Men man får utgå från att de framtida
picocells-näten inom mobiltelefoni måste
leva upp till samma krav som nu ställs på
trådlösa system som DECT.
Till denna rent produktutvecklingsmässiga fördel kommer dessutom en ekonomisk. Man räknar med att spara minst
tio procent av samtalskostnaderna (större
effektivitet) vilket betyder att projektet
betalat sig inom cirka ett år. Därefter kammas vinsten hem.
Ytterligare en effekt är bättre intern telefonkultur med mycket högre svarsfrekvens.
Tre parallella nät
Det system spm nu byggts och ska betjäna
drygt 1 20Q anställda består av tre parallella nät. Varje nät har en radioväxel som är
kopplad mot företagets stora MD11 O-växel, som är fysiskt distribuerad, det vill säga
fördelad med så kallade LIM-ar (Line
Interface Modules) over Kista.

re, teoretiskt, i praktiken rör det sig snarare om cirka 450 stycken. Systemet kan
emellertid rått enkelt byggas ut och förtätas genom att man kopplar ihop flera
radioväxlar.
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When w e talk combinations,

WE MEAN BILLIONS.
The Telefunken RF-ID system offers
modularity and complete solutions with
the highest safety anti-theft levels available.

till användning utomlands.
Foto: ANDERS ANJOU

Kommunikationen från handterminalerna till växlarna går via 187 radiobasstationer, små gråa lådor med 15-50 meters räckvidd som sitter placerade i korridorer,
gruppvis tre om tre, på öppna ytor etc och

Mbm

med kabel är förbundna med radioväxlarna.
- Vi har fler än 20 000 samtal per dag
över vårt nät och vi har det tätaste nätet
som Ericsson levererat, säger Ulf Olson.
Hur har det då gått? Ar användarna nöj-

m

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

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

SWEDBAMK

&

, Swedbank (Luxembourg) SA.
1
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da? Trots att Freeset-telefonen ännu inte
har riktigt alla funktioner som bordstelefonen hade?
Enkäter och stickprovsintervjuer med
anställda visar att det gått bra. Bland annat tack vare stora satsningar på en effektiv serviceorganisation, blir det fel på en
telefon far man genast en ny i utbyte medan den gamla skickas iväg för översyn.
Vidare för att telefonen levererats i paket
med alla tillbehör från början. Och tack vare intern utbildning. Tekniskt har systemet
mot MD110-växeln bara haft få fel.
Slutligen kan sägas att det också finns
utlåningstelefoner för besökare, med instruktioner på spanska, engelska och
svenska. Samt en pool med telefoner för
nyanställda.
LARS CEDERQUIST

With the right tools, the security and
ID system design options you can explore
are infinite. That's why our complete
system solution for security identification
components features the highest safety
levels and a choice of three different
transponder chips to fit all your safety
requirements. Our transponder has
hundreds of billions of combinations vs.
normal and smart key combinations with
a maximum of only a few thousand.
The U2270B reader IC is compatible
to all transponder features. The laserprogrammable TK5530 and the Read/
Write TK5550 EEPROM offer simple
customization. And for the highest
safety requirements, you can implement
additional data encryption using the
TK5560 featuring ID number, key
number and encryption algorithm.

With contactless readout from 2.5 cm
up to 5 m,* our RF-ID system is the ideal
choice for your ultimate designs. From
hotel keys to sophisticated car functional
immobilization - with the Telefunken
RF-identification system, the possibilities
are unlimited.
For more information contact
your local TEMIC sales office, or call
08-733 0090. Visit our Web site at
httpy7www.temic.de.

TEMIC
Semiconductors

'Dependent on u n n a sia. TEMK is a company of Daimler-Ben;. Members of TEMIC Semiconductors: Teiehinken Semiconduciors, SMconii, Matra MUS, Dialog Semiconductor
Kavallervigen 24, Rissne. 17202 Sundbyberg. Fax. 08-733 055».
TEMK European Sales: GERMANY: 0130 057 320. UNITED KINGDOM: 01344-707300. FRANCE: 1-30 • 7117. ITAUf: 02-331 121. SCANDINAVIA: 00-733 0090.
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På väggen i tjänstemodulen i Mölndal hänger fotot av Lars Magnus Ericssons barndomshem. Som den resenär hon är, har Vivan Gustafsson-Lind förstås besökt det röda huset i
Värmskogs socken. Hennes yrkesverksamma liv är en resa i tiden där teknik, arbetsvillkor
och ungängesformer tagit svindlande långa kliv, sedan hon började hos Ericsson 1958.

en 26 januari nästa
år är det 38 år sedan
Vivan fick jobb som
kontorist vid verkstadsplaneringen.
1964 blev hon sekreterare på konstruktionsavdelningen,
sektionen för reglerteknik.
På bilden från mitten av 60-talet med de
leende flickorna, kan vi utöver Svea
Alfredsson som förestod sekretariatet,
räkna till 16 sekreterare.
- Vi var inte fler då. Organisationen var
liten både vad avser människor och byggnader. Utanför fönstret såg vi kossorna beta och solen skina på växthusen. Idag arbetar 150 sekreterare här, berättar Vivan
Gustafsson-Lind.
Då var cheferna auktoritära och alla titulerade varandra med fröken, ingenjörn
och ni.
Chefsrollen annorlunda
Vivan är inne på sin sjätte chef.
- Chefsstilen har förändrats, men jag
har alltid haft tur med arbetsledningen, säger hon.
Nu arbetar Vivan GustafssonLind som sekreterare på enheten
för System Management. Nuvarande chefen Johnny Johnsson
får beröm:
- Andan här är fin och vi jobbar
bra i grupp. Om bara folk kunde
lära sig att tala om när de går och
vart de går, så skulle jag inte ha
mycket att klaga på.
Arbetsredskapen och metoderna
har utvecklats sedan den tid elskrivmaskinen var en teknisk nyhet och spritduplicering enda möjligheten att kopiera.
- Faxen revolutionerade jobbet och nu
begriper vi inte hur vi klarade oss utan datorerna. Internutbildningen fungerar fint,
så det har inte varit svårt att hänga med i
utvecklingen av Excel, Power Point och
Word Perfect. Memo har vi på gott och
ont. E-mail fungerar bra. Vad som krävs är
disciplin, så vi inte drunknar i informationsflödet, säger Vivan. Listan över hennes arbetsuppgifter och utbildning genom
åren är imponernade lång.

'På 60-talet var
j ag fröken Vivan'

Lätt att få arbete på 60-talet
När hon blir ivrig kan man höra en aning av
Halland i hennes dialekt. Vivan GustafssonLind är visserligen född i Blekinge men växte upp och tog realen i Hyltebruk, i Småland alldeles nära Hallandsgränsen.
- På 60-talet var det lätt för ungdomar
att få arbete. Jag jobbade på en dansk firma
i Göteborg och hade en väninna som arbetade på Ericsson som nyss etablerat sig på
Västkusten. Hon tyckte att jag också kunde börja där.
Inom två veckor hade Vivan börjat. På
kvällarna gick hon på Philp Holmqvists
handelsinstitut för att lära sig maskinskrivning, stenograf] och handelskorrespondens.
Tio intensiva år av sitt liv har hon ägnat
åt det fackliga arbetet inom SIF och TCO.

Hon avslutade sitt fackliga engagemang
lagom till Förtroendemannalagens inträde på arbetsmarknaden 1974. Innan den
lagen trädde i kraft fick Vivan GustafssonLind och alla andra fackligt aktiva slita
med lönelistor och förhandlingsförberedelser på sin fritid.
Kanske var det hennes meriter som sekreterare i Ericssons idrottsförening som
gjorde att arbetskamraterna valde henne
till posten som sekreterare i SIF-klubben.
- J a g blev vald till sekreterare, löneförhandlare och ledamot av företagsnämnden
på ett bräde 1964. Jag var blyg och kunde
ingenting om fackligt arbete, så det var
tufft i början. Dessutom var jag pionjär,
den första kvinnan på en facklig post i företaget, men jag lärde mig. Det var en nyttig erfarenhet, både för arbetsgivaren och
för mig.
Fackligt aktiv
Vivan Gustafsson-Lind ägnade mycket tid
åt att uppvärdera de kvinnliga medarbetarnas löner.
- Lyckades vi inte det ena året, var det
bara att ta nya tag i nästa löneförhandling.
Och det var svårt att få folk att ställa upp
och jobba fackligt, då som nu.
Annars tycker hon inte att det har varit
svårt att vara kvinna på det manligt dominerade företaget.
- Arbetsklimatet har alltid varit positivt
och vi har varit respekterade. Det är svåra-

re att inte vara tekniker i en teknisk värld,
konstaterar Vivan.
Inte ett dugg fjäskigt
Efter alla år kan hon förstås sin del av företaget utan och innan. Den som letar efter
fakta, försöker hitta ursprunget till en
uppgift eller idé, får alltid rådet:
- Ring Vivan!
Sin guldmedalj för de 30 åren fick hon
1987. Hennes dåvarande chef Rainer
Berling ringde och sa att hon blivit utsedd
att hålla talet från guldmedaljörerna i
Gyllene salen och att det inte gick att säga
nej.
Det fanns bara en kvinnlig talhållare före henne i guldmedaljeringens 44-åriga
historia. Vivan grät en skvätt av stolthet
och nervositet och höll ett bejublat anförande.
- Rakt, personligt, varmt, engagerat och
inte ett dugg fjäskigt, säger de som hörde
det.
Dessvärre är hon utan sin medalj idag.
En tjuv plockade med sig den och mycket
annat av affektionsvärde, vid ett inbrott i
villan på Hisingen.
En stor del av fritiden tillbringar hon i
trädgården och inte bara i hängmattan
som är uppspänd mellan ett äppel- och ett
päronträd. På bordet i arbetsrummet står
en prunkande bukett höstblommor från
den egna trädgården.
Rosor är favoriterna och specialiteten,

Är sig Hk. i mitten i bakre raden står en
flicka med fluffig krage och ler brett
rakt in i kameran. Vivan GustafssonLind är sig lik sedan mitten av 60-talet.
På bilden omges hon av 15 andra sekreterare pä Ericsson i Mölndal. Idag
får vi lägga till en nolla för att få rätt
sekreterarantal.
Den respekterade, möjligen fruktade,
föreståndaren för sekretariatet Svea
Alfredsson sitter längst fram till vän* vid sidan av den blonda flicka som
: uppvaktats med en blombukett.

medlem i Hortikulturens vänner är hon
förstås.
Tidigare sysslade hon med gympa, friidrott och handboll.
- Nu blir det bara 110 meter häck en
gång om året.
Vivan menar 110 meter oxelhäck. Den
som växer kämpahög runt villatomten och
måste klippas årligen.
Livsenergi
Även om hon krutar fram och tillbaka mellan Mölndal och Kyrkbyn på Hisingen i sin
Kadett är cykeln hennes favoritfordon.
- Att cykla och promenera är underbart.
Då känner du alla dofter, säger Vivan.
Hon och hennes man reser mycket, om
sommaren alltid i Sverige. Inlandsbanan
med ryggsäck på ryggen har de redan hunnit med två gånger.
Framtidsdrömmar?
- Ett torp i Småland vill jag gärna ha så
småningom.
Fast fortfarande har Vivan GustafssonLind en bra bit av arbetslivet kvar.
- Jobbet har blivit roligare med åren.Vi
är ett stort företag och det kan vara tungrott ibland med beslut som ska mala igenom många kvarnar, men det positiva överväger. Jag älskar att pröva, försöka och våga
mig på. Det är fantastiskt att kunna hänga
med alla nya unga medarbetare i utvecklingen, säger Vivan Gustafsson-Lind.
AGNETA LINDBLOM HULTHÉN

•

SÖDERBERGS REKLAMBYRÅ HAR ÖVERTAGIT ETX/FM REKLAM & GRAFISK DESIGN. VI FINNS NU PÄ CENTRALBADET, HOLLÄNDARGATAN 13. BOX 3032, 103 61 STOCKHOLM.
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ATT FÖRSTA

NU har

ÄNTLIGEN kommit...

"Att förstå
T e l e k o m m u n i k a t i o n 1*
är boken som ger dig allt du behöver av övergripande baskunskaper om dagens allt mer komplexa publika telekommunikation, med alla dess tjänster och
system och inte minst dess terminologi.
Boken är den första av två volymer
om publik telekommunikation som producerats av Competence Development
Centre i samarbete med Telia. De medverkande författarna presenterar en integrerad syn på det område som av tradition
har delats in i tele- och datakommunikation, och vi är övertygade om att ett sådant synsätt är värdefullt med tanke på
det ökade samarbetet mellan de två områdena.

Boken består av 525
sidor och har produkt| nummer SV/LZT 1011402
Den kan nu beställas från
Marievik via formaterat memo i öppna
MEMO-brevlådan OPNTRAIN eller med
kontorsorder ställd till Litteraturservice,
MV/ETX/TK/MCD. Vi ber er samordna
beställningar från en och samma enhet.
Internpriset för Ericssonanställda är
550 kr och inkluderar distributions- och
faktureringskostnader.

CQM?£T£jfC£

Mer information om denna bok finner
du i News under TRAIN och på vår wwwsida, http://freja.ericsson.se/. Produktblad finns också att beställa hos vår Kundservicegrupp, tel 08-719 7586.

ERICSSON gS

TELECOM MANAGEMENT
AU-System är systemintegratören
med stor kännedom om driftstödsystem inom telekom. Med professionalism och erfarenhet tar vi totalansvar för våra lösningar. Vi arbetar
både inom landet och internationellt.
I varje projekt satsar vi vårt helhjärtade engagemang, verktygslådor och
återanvändbara klassbibliotek, samt
vår kompletta utvecklingsmiljö.
Vi anser det värdefullt att ha erfarenheter från både operatörs- och
leverantörssidan inom telekom.
Några exempel:
Åt Telia TeleRespons har vi byggt
ett HP OpenView-baserat system
för övervakning av hela Nummerbyråtjänsten, den avbrottsfria kraften, samt ett antal talsvarsnoder.
Vi har tagit fram lösningen för att
övervaka och konfigurera Ericsson
Business Networks nya DECT-RLLbaserade accessnätprodukt DRA
1900.

VAÄA LÖSNNGAR KÄNNETECKNAS Ä *
• Standardprodukter
De är baserade på öppna plattformsprodukter
enligt industristandard, som t ex HP OpenView.
•

Integrerbarhet
De är integrerbara med andra managementsystem genom användande av öppna gränssnitt
och en väl genomtänkt arkitektur enligt
OmniPoints Integration Architecture.

•

Skalbarhet
De kan byggas ut från mindre enanvändarsystem
till centraliserade, nationella övervakningssystem.

•

Helhetssyn
De täcker hela processer, som från felindikation
till klarrappoiterad servicerapport, eller från
kundbeställning av tjänst till aktivering. Härvid
använder vi ärendehanteringssystem av typ
Remedy ARS.

•

Turnkey
De är ofta totalåtaganden till fast pris och leveranstidpunkt, som inkluderar både utveckling,
användardokumentation, utbildning, installation
och driftsättning.

Kontakta oss för att förutsättningslöst diskutera en
lösning för dina behov.
Kontaktpersoner Lars Andersson, 08-726 75 59, eller
Christer Lönnegren, 08-726 75 51.

http://www.ausys.se
Box 47612, Liljeholmsstranden 3, 117 94 Stockholm
Tel 08 - 726 75 00, Fax 08 - 19 33 22
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BESÖK MAXIMS HEMSIDA PÄ http://www.maxim-ic.com
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8-bitars D/A-omvandlare för 2,5-5,5V pMAX-kapsel

MAX549 är marknadens minsta och minst strömkrävande D/A-omvandlare. Den arbetar från +5.5V ned till +2.5V och förbrukar endast 250uA (inklusive referensströmmen). De obuffrade spänningsutgångama kan uppdateras separat eller samtidigt.
Dessutom har den 3-tråds seriegränssnitt, reset vid tillslag och shutdown-ström på 1 uA.

• Dubbel 8-bitars DAC med spänningsutgång

i ' ;

MAX549

• 8-bens uMAX eller DIP
• Enkelmatning med +2,5V till +5,5V
• Låg strömförbrukning: 250uA arbetsström
1uA shutdown-ström
• 3-tråds seriegränssnitt enligt
SPI™/QSPI™/Microwire™
• Utgångarna ställs till OV vid tillslag

SCLK
DIN

SPI och QSPt är varumärken för Motorola. Microwire år ett varumärke för National
Semiconductor.

TRIPPEL 8-BITARS DAC I STÄLLET FÖR
TRIMPOTAR - ENDAST 650/DAC*
3V och 5V D/A-omvandlare med shutdown på 1 pA
nästa konstruktion kan du spara ström, utrymme och pengar genom att använda marknadens första och enda 3V trippel
D/A-omvand!are> Våra nya MAX512 och MAX513 är ekonomiska D/A-omvandiare som passar utmärkt för lågeffektstillämpningar, t ex digitalt InstäHbara HF-förspänningskretsar, digital inställning av förstärkning och offset, samt programmerbara
dämpsatser.

• Tre 8-bitars OAC med spänningsutgång • Shutdown-ström på 1 pA
• Enkel- eller dubbelmatning:
5V eller ±5V (MAXS12)
3V eller ±3V(MAX513)

• Garanterat monotoniska
n,
4 Seriegranssnitt enligt Microwire
SPI™,QSPP

• Arbetsström på 1mA

^ Små 14-bens DIP och SO-kapslar

10 000 st MAX512: $1,95 FOB USA.
1 är varumärken för Motorola. NBcrowire är ett varumärkeförNational Semiconductor.

GRATIS! Design Guide för D/A-omvandlare - inom 24 timmar!
Innehåller datablad och kort för gratisprover

- _^^W"'M*/**"••
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Elektronik AB
BOX 8100,163 08 SPÅNGA
Tel. 08- 795 96 50, Fax 08-795 78 83

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

POSTTIDNING A

Ericsson Telecom har nu fått värdiga lokaler för att ta emot gästande kunder. I slutet av september öppnades en kundanläggning på Ericsson
Telecom vid Telefonplan i Stockholm. Här kan man visa upp vilka lösningar Ericsson har att erbjuda och ge kunderna möjlighet att se produkterna.

murar
Slut pa
strulet

S

Maria Barck-Holst visar upp den moderna presentationsteknikutrustning som finns i de olika kundstudiorna i Ericsson Telecoms
nya demonstrationsanläggning, som kommer att vara en viktig del när kunder besöker Ericsson vid Telefonplan.

Telecom öppnar
democenter
*Js

okalema är mycket smakfullt
iordnigsställda och är välutrustade när det gäller audiovisuell presentationsutrustning. Anläggningen kommer
att vara ett viktigt led i ett kundbesök på Ericsson Telecom.
- Det här borde ha gjorts för flera år sedan. Det känns skönt att vi nu äntligen fått
kundanpassade affärsmässiga lokaler att ta
emot gästande kunder, säger Bengt Ivarsson som är en av tre personer som på heltid kommer att jobba med att ta emot gäster i anläggningen.
Här finns grupprum i olika storlekar
med rika möjligheter att visa upp Ericssons produkter. Det finns också en utställningshall där man på ett handgripligt
och förståeligt sätt kan fa en
överblick över
de lösningar
som Ericsson
kan erbjuda.
Allt det senaste inom multimediaoch
presentationsteknik kommer att
finnas
på
plats.
Många av de senaste
produkterna finns installerade och i drift. Det kom
mer bara att vara färdigutvecklade produkter som idag kan levereras som visas upp. Målet är att
merparten av produktportföljen ska

finnas representerat i ett fungerade demonstrationsnät.
- Primärt är detta ett verktyg för
Ericsson Telecoms marknadsenheter. Vi
ska visa kunder och blivande kunder vad vi
kan erbjuda på ett aptitretande vis så att
besökarna sedan fyllda av entusiasm kan
träffa marknadsfolket och börja tala affärer, förklarar Bengt Ivarsson.
I tre år har en liknande men mindre demonstrationscenter funnits i Kungens
kurva utanför Stockholm. Med sig därifrån har man erfarenheter och lärdomar
som har gjort att man undviker en del
barnsjukdomar i den nya anläggningen.

- Demonstrationsnätet kommer naturligtvis löpande att förändras. Vi ska alltid
se till att de mest aktuella produkterna är
med på utställningsdelen.
Förutom de tre frontfigurerna som ska
ta hand om besökarna, Bengt Ivarsson,
Maria Barck-Holst och Ronny Bergqvist,
leder Bengt Fourong en stödgrupp på fyra
personer som hjälper till att ordna fram
förstklassigt presentationsmaterial i form
av animationer och annat bildmaterial
med multimediateknik.
PATRIK LINDEN

Detta är den nya kundanläggningen som Ericsson
Telecom invigde vid Telefonplan i slutet av september. Här
ska man ta emot gästande kunder och visa på olika kommunikationslösningar som Ericsson kan erbjuda.

om redaktör för Kontakten är
det med blandade känslor jag
tagit emot tidningarna från
tryck de senaste veckorna. Den uppmärksamme läsaren har säkert noterat
att vi haft en hel del kvalitetsproblem
med suddiga bilder, dålig så kallad
färgpassning på bilder och annonsi
och annat som inte borde få förekomma i en interntidning tillhörande ett
kvalitetsinriktat företag. Som lök på
laxen har vi också upplevt störningar i
distributionen, beroende på försenade
leveranser från tryckeriet till kungliga
postverket.
De här problemen har en ganska
naturlig förklaring: Vårt tryckeri i
Göteborg har sedan sommaruppehållet bytt tryckerimaskin. Att byta tidningspress är alltid förenat med tekniska bekymmer. Det handlar om oerhört komplicerad utrustning som ska
fungera utan störningar från start och
om massor av handgrepp och kunskap
som personalen ska tillägna sig mer eller mindre över en natt. Vi på redaktionen var förberedda på det här, men
väntade oss ändå att problemen skulle
bli kortvariga och möjligen drabba någon enda tryckning. Dessvärre har de
tekniska svårigheterna visat sig vara
större än vad vår leverantör hade väntat sig.
Eftersom vi är måna om våra läsare
och om att Kontakten ska vara en tidning av hög kvalitet, har vi i samråd
med tryckeriet nu tagit konsekvenserna av de utsträckta teknikproblemen.
Från och med nästa nummer flyttar vi
därför tryckningen från Adargo Press i
Göteborg till Nerikes Allehanda
Tryck i Örebro. Vår tidningsproduktion med mycket fyrfärgstryck och flera olika bilagor i tidningen är tämligen
komplicerad och helt enkelt för svår
för en helt nystartad press.
Vårt nya tryckeri, som också trycker
Nerikes Allehanda och delar av Expressens upplagor, är ett annat mycket
välrenommerat tryckeri. Det förfogar
över de omfattande resurser som krävs
för att trycka vår tidning.
För att klara omställningen tvingas
vi dock göra en veckas extra uppehåll
mellan detta nummer och det nästkommande. Utgivningsdag för nummer 16 blir därför den 1 november
istället för den 25 oktober. Vi på redaktionen hoppas ni läsare kan stå ut
med det extra dröjsmålet. Det innebär
å andra sidan att vi samtidigt får möjlighet att i tidningen redovisa och i någon mån kommentera det tidigarelagda niomånadersbokslutet som offentliggörs den 29 oktober.
Vi hörs igen
nar löven fallit...

LARS-GORAN 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
LM E. LM E JOB.
• Nästa utgåva: 30 okt

UPPDATERAD 30 SEPTEMBER

PLATSANNONSBILAGA TILL KONTAKTEN NR 15 1996

ET1IT
LM Ericsson Data. Älvsjö

NÄT- OCH
SYSTEMÖVERVAKARE
• Till gruppen för Nåt- och Systemövervakning söker vi nu
två medarbetare (en vikarie och en tillsvidareanställd) som
ska arbeta med övervakning av Ericsson Datas centrala
driftsmiljöer, övervakning av Ericssons globala nätverk och
kundsupport i dessa miljöer. Arbetet innebår skifttjänstgöring.

definition of requirements on the tool and their interfaces.
This will be performed both in a short term and a long term
perspective. To define a portfolio of recommended tools
for system support. This includes planning and co-ordination of implementation and phase-out of different tools, as
wed as establishment of needed interfaces. Establish and
run user forums for the recommended tools. Close co-operation with the product owners for the toob forexample in
questions regarding development of the tools.

Du har kännedom om MVS, VM, UNIX, VMS, AS400. PC
samt TCPIP, SNA och X25. Du är kund- och serviceinriktad, har
god samarbetsförmåga, ansvarskänsla samt behärskar engetska.

You have a master degree or other technical education
and a good understanding of the technical connections in
a complex system environment regarding hardware, applications and databases. Experience from the modification
handling areas is additional qualifying.
Close contacts with users, both in Sweden and internationally, put high demands on the ability to establish good
relations with people within the Ericsson organisation.
Contact Asa Widestig, phone 08-404 56 90, memoid ER-

Kontakta: Jan Lennberg tfn 08 - 726 26 75, EDTJEWL eller
Henrik Blommé tfn 08 - 726 30 33, EDTBLOM. Ansökan:
Johanna Kariing, Personal, Al/EDT/OH.

The unit for Processes, Methods and Tools has the main
objective to propose and implement processes, methods
and tools within the system support organisation world-wide. This means that we co-ordinate the use of toob within
the processes for system support, and also with other areas
within Customer Services. The support organisation uses
these tools, for example to support help desk activities and
trouble report handling.
•

Working with the support tools includes the following

tasks: Identification of the need for different support tools.

• Vi behöver komplettera vår IT-grupp med ett par personer som kan ta hand om en växande flora av avancerade
applikationer. Vi behöver någon som tillsammans med användare av applikationerna bygger upp en bra och användbar arbetsmiljö. Arbetet kommer att innebära att nya
verktyg och arbetsmetoder införs inom avdelningen. Vår
lokala datormiljö består av en blandning av arbetsstationer
(UNIX och NT) win 3 . 1 / 3 . 1 1 / 9 5 samt UNIX och NT server.

Du har högskoleutbildning från systemvetenskaplig linje, samt har erfarenhet som verksamhetsanalytiker och / eller systemkonstruktör. Kunna se tekniska lösningar samta
att driva projekt år en självklarhet för dig. I övrigt förutsätter vi att du behärskar engelska i tal och skrift

Arbetsuppgifter: Du arbetar med installation, konfigurering och anvåndarsupport av programmvara som används inom avdelningen. Arbetet innebär att tillsammans
med linje och projektorganisation bygga upp en bra arbetsmiljö. Du kommer också att ansvara för att applikationer och system fungerar ihop på olika plattformar.

Kontakta: ECS/CIC Björn Westerdahl, tfn: 08 - 764 13 85.
memoid ECS.ECSBJW. Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB, Kt/ECS/H/HP Yvonne Areflykt, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson D a t a AB. Kista

LM Ericsson Data AB, Älvsjö

som används inom Ericssonkoncernen. Det år vi och våra

ERICSSON DATA
ETABLERAR SIG I KINA!

Kompetens: Du har erfarenhet av arbete på en utvecklingsavdelning, gärna med intresse för utvecklingsmiljö
och verktyg. Du är serviceinriktad engagerad och drivande.
Du har erfarenhet av UNIX och PC/Windows och WWW.
Kontakta: Jan Tryggveson, tel 08-757 37 21, memo ECS.EC-

• Användningen av varat API (Application Programers
Interface), IAS (Information Access System) ökar och vi år
behov av förstärkning med minst en erfaren systemkonstruktör med bred och gedigen kompetens inom minst 2 av
områdena Unix, MVS, V M , Kommunication(RPC).

ne 08-404 28 07, memoid ERAC.ERACHAS. Application:
Ericsson Radio Systems AB, LYH Charlotta Rydgren,

Ericsson Radio Systems AB, Kista

System Support is a unit within Customer Services at
RMOG, with the responsibility to provide services to maintain and enhance software m the customer' mobile telephone network. The need lor efficient processes, methods
and tools is therefore very important

IT/APPLIKATIONSANSVARIGA
FÖR GRUPPROGRAMMVARA

Applikationer (programvara) som är aktuell är: versionshanterare unix och PC databaser, dokumenthanterare/CMverktyg PDL .WWW, konstruktionsverktyg som kompilatorer och simulatorer. Du kommer att kunna fungera som
backup för någon av våra systemansvariga LAN-adm i n istra •
törer.

AC.ERAAWID or Charlotta Rydgren.Human Resources, pho-

Torshamnsgatan 23.16180 STOCKHOLM

SUPPORT TOOLS

• I ditt arbete kommer du att utveckla och driva atuomatisering av rutiner, bl.a EDI implementation mot våra leverantörer. I detta expansiva skede inom bolaget är det av extra vikt att vi använder och utvecklar modem kommunikationsteknik. I dina arbetsuppgifter ingår också att i vissa
fall besöka våra leverantörer för att definiera deras kommunikation / datasystem. Du kommer också att ansvara för
bevakning av produktutveckling inom detta område.

Ericsson M o b i l e Communications A B . Kista

• För uppbyggnad och etablering av Ericsson Datas verksamhet i Kina söker vi medarbetare med PC/LAN- och WANerfarenhet samt kunskaper i Internet och Intranet för lokalanställning under kortare och längre perioder.

SYSTEMKONSTRUKTÖR
IAS7XC
Vira system år en del i det koncept för produktinformation
produkter som ser till att användarna kan kommunicera
från sina Klientapplikationer till våra Megaservers i VM,
MVS och Unix-miljö.

SJAT eller Olof Persson, tel 08- 757 19 23. ECS.ECSOPN.
Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB, ECS/H/HP

Uppdragen innebår dessutom att bygga relationer och
att överföra kunskap till lokalanställda vilket förutsätter en
positiv människosyn och pedagogisk förmåga. Utöver detta krävs goda kunskaper i engelska i konversation och
skrift

Yvonne Areflykt, 164 80 STOCKHOLM.

GLOBAL IS/IT KOORDINERING

och TCP/IP (Sun/RPC, STM).

Kontakta:

Kontakta: Ingrid Hörndahl-Wennebo. 08 - 726 3458, memoid EDTIHW eller Jan Nyman, tel 726 3422, memoid edtaxel. Ansökan: LM Ericsson Data AB, Personalenheten, Eva
Almung, 125 82 Stockholm, memoid EDTEVAL.

Lars

Larsson,

tel

726 33

Våra applicationer arbetar med: MVS (JCL, Rexx, Q; V M

Ericsson M o b i l e Communications AB, Kista

(Rexx, C Assembler); Unix (SunOS4 och 5, HPUX. Sybase, Q

SO, memoid

Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer och

EDT.EDTLLN. Ansökan senast 17 oktober: Johanna Kariing,

marknadsför mobiltelefoner över hela våriden. Till vår en-

Ericsson Data, Human Resources (Al/EDT/OH), 125 82

het Global Procurement Coordination i Kista söker vi en

STOCKHOLM.

medarbetare som skall arbeta med IS/IT.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

WIDEBAND BASE STATION SYSTEMS
Ericssons 85.000

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

Wideband Base Station Systerns är
en enhet för utveckling av Ericssons
fortsatta satsningar på mobiltelefonisystem. Systemen kommer att
baseras på belt nya radiobasstationer.
Vi är idag ca 200 personer primärt
placerade i Kista, men även i Nacka
Strand.
Vår enhet är starkt expanderande och
vi söker nu ytterligare kvalificerade
medarbetare med gedigna kunskaper
inom framförallt radiosystem. Inom
följande huvudområden behöver vi
förstärkning:

•
•
•
•
•
•

Base Station Development
Radio Network Development
System Design
Project Management
Integration & Verification
Control System Development

radio och nätbyggnad

Framtidens Mobiltelefoni

Radio Network Development

Integration & Verification

Hos ossfårdu chansen att arbeta med
de senaste teknologierna inom mobiltelefoni.
Vi har som organisation kört igång
utvecklingsprojekt och behöver nu
dra upp takten. Det kommer att bli
tufft och finnas gott om utmaningar.

Elisabeth Johansson, tfn 08-404 25 24
Memoid: ERA.ERAEJON
Leif Segerbäck, tfn 08-404 58 20
Memoid: ERA.ERALFSK
Jan Haglund, tfn 08-764 19 33
Memoid: ERA.ERAJAHA

Göran Lyman (system), tfn 08-764 11 98
Memoid: ERA.ERAGOLY
Richard Möller (base station),
tfn 08-757 22 95
Memoid: ERA.ERARM

System Design

Är du intresserad? Tveka inte att höra
av dig!

Magnus Ewerbring, tfn 08-757 01 44
Memoid: ERA.ERAMEW
Jens Pehrsson, tfn 08-404 69 75
Memoid: ERA.ERAPEJE

Kjell Hilmgård, tfn 08-422 02 64
Memoid: ERA.ERAKJHI

Kontaktpersoner:

Base Station Development

Project Management

Ingemar Sohlman, tfn 08-757 22 10
Memoid: ERA.ERAISO
Per Vollmer, tfn 08-757 04 23
Memoid: ERA.ERAPVO

Thomas Ek (system), tfn 08-404 69 72
Memoid: ERA.ERATEK
Richard Möller (base station),
tfn 08-757 22 95
Memoid: ERA.ERARM

Control System Development (Nacka)

ATM Minicell Development (Nacka)
Ola Dagberg, tfn 08-422 02 53
Memoid: ERA.ERAOLDA
Din ansökan skickas till:
Ericsson Radio Systems AB
BR/TR/H Mattias Eriksson
164 80 Stockholm
E-mail: Memoid@memo.ericsson.se

ERICSSON ^

JOBBNYTT
Ericsson D a t a AB, Kista

KONTAKTEN

per i engelska. Det år önskvärt att Du har Ericsson-kunskap

Ericsson Radio Systems AB, Kista

och erfarenhet från liknande arbete inom säkerhetsadmi-

NR 15 1996

niTMT

SYSTEMKONSTRUKTÖR IASDB

RECEPTIONISTER

nistration.

Vira system år en del i det koncept for produktinformation
som används inom Ericssonkoncernen. Det år vi och våra
produkter som ser till att användarna kan kommunicera
från sina Klientapplikationer till våra Megaservers i VM,
UVS och Unix-miljö. Informationen
ligger i en
Sybasedatabas som används för sökning efter dokument.
Denna databas innehåller ca 3 miljoner referenser till dokument i Ericssons olika arkiv världen över.

Receptionsservice ingår i serviceenheten General Services
som erbjuder tjänster/services till Ericssonbolag i Kista. Vår
verksamhet expanderar vilket påverkar funktionen som
idag är ca 17 medarbetare.

Kontakta: Charlotte Almberg, chef för Receptionsservice
och ID-center, tel 08-757 14 45 eller Ann Nordenstam, personalchef, tel. 757 22 87. Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB, Cecilia Tiefensee. F/HS, 164 80 STOCKHOLM.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

•

Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö

The development of CMS30 (Ericsson's mobile telephony
system for the Japanese market) continues in a high tempo
and with a strong focus on present and anticipated customer needs. Technical trends and emerging standards are of
greatest interest and have a large impact on planned and
ongoing development work.

Vi söker nu ytterligare reception ister. Huvudsakliga ar-

betsuppgifter år besöksmottagning, konferensrumsbokning, taxibeställning, bud etc. Vi arbetar med moderna datahjälpmedel i tidvis högt arbetstempo.

• Vi är behov av förstärkning med minst en erfaren systemkonstruktör/tillverkare med gedigen Unixkompetens
och erfarenhet av Sybase samt goda kunskaper i C

Du som söker måste vara positiv och utåtriktad med hög
integritet. Du år ansvarsfull, säkerhetsmedveten och har en
uttalad stark känsla för service.
Du har gymnasieutbildning eller liknande med goda
kunskaper i engelska samt några års erfarenhet av servicearbete.

Databasen kommunicerar med arkiv i MVS och V M miljö. Kommunicationen sker via extended Communication
(XQ en produkt som bygger på RPC varför kännedom om
dessa miljöer/tekniker är värdefullt.
Kontakta: Ingrid Hömdahl-Wennebo, 08 - 726 3458, memoid EDTIHW eller Jan Nyman, tel 726 3422, memoid edtaxel. Ansökan: LM Ericsson Data AB, Personalenheten, Eva
Almung, 125 82 Stockholm, memoid EDTEVAL

Kontakta:
Charlotte
Almberg.
chef
för
Recept ionsserviceoch tel. 08-757 14 45 eller Ann
Nordenstam, personalchef, tel. 08-757 22 87. Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, Cecilia Tiefensee, F/HS, 164 80
STOCKHOLM.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio Messaging AB, W i d e Area Pagers,
Kista

SUPPORTTEKNIKER
PONT/UNIX

We are in the process of developing Wide Area Pagers for
the new high speed standards like ERMES and Flex. During
97198 we will launch our products in Europe. Asia and
North America. The Wide Area Pagers business is a fast moving, consumer electronics type of business very much like
the cellular phones. The pagers are sold through operators,
retailers or distributors. For the global launch we will now
build the core functions for the marketing, sales, product
management and product support in Stockholm. For these
functions we need a number of result oriente d flexible
and highly motivated individuals who like the pioneering
work of building anew business.

Vår enhet utgör IT staben för Affärsenheten för GSM, NMT
och TACS. Vi arbetar med både centrala policy- och strategifrågor samt ett antal olika IT projekt Vår uppgift år dessutom att samordna olika IT frågor. Vi arbetar globalt med
ett antal olika bolag inom Ericsson.
• Vi söker en medarbetare för kvalificerad support av
PC/NT/UNIX. VI arbetar med olika lösningar i den tekniska
frontlinjen. Vi använder främst NT som server med klienter
inom Windows systemen 3.11, 95 och NT. Applikationerna
är främst MS Office, Lotus Notes, Netscape, MS SQL 'Server
samt World Wide Web av olika slag.

SECRETARY

Vi arbetar med olika lösningar för mobilt arbete och
global kommunikation. I detta ingår olika system för Mail
samt kryptolösningar.

• You will be the "hub* around which all the activrtes in
marketing, sales and product management revolve. The
administrative and organizational support required will
grow, and you will be a part of creating f t

Du kommer att jobba en hel del med krävande interna
kunder varför vi värdesätter god samarbetsförmåga.
Mycket god kunskap inom PC/NT/UNIX/WWW samt kommunikation ar önskvärt

You
should
have
secretarila/adminstrative
experience.Be proficient in English. Other languages are a
plus and you are capable of using a PC as your everyday
worktool. However, most important is your ability to communicate, be flexible, take intiaitive and get things done.

Vi vill att du dessutom är intresserad av att lära nya saker inom rr samt att tillämpa detta i olika sammanhang.
Vår verksamhet är i snabb expansion - stresstålighet är
önskvärt
Kontakta: Tony Petersson, memo: ERACERATPN, tel 719
Ansökan: KI/ERA/LH/S Jaana Norén.

N e t w o r k Systems AXEProvisioning Product a n d
Process Quality, Telefonplan

PROJECT ADMINISTRATOR
• We are looking for a dynamic team oriented person, to
provide administrative support for the projects that are introducing significant process improvements into the BX organisation worldwide. Currently these projects are: TTM
15, (Time To Market = 15 months), TTM 12, (Time To Market
= 12 months).
Education and experiences: The successful! applicant

Arbetsuppgifterna består till stor del av att assistera enhetschefen, övriga arbetsuppgifter år att självständigt organisera det administrativa arbetet för enheten. Utöver
ovanstående består arbetet av sedvanliga sekreteraruppgifter såsom protokollförande, telefonpassning, hantering
av månadsrapporter och reseräkningar etc VI strävar också på enheten mot en profilering på World Wide Web varför vana och/eller intresse på detta område är meriterande.
Beroende på Ditt intresse och Din egna drivkraft så kan Du
själv utforma och påverka arbetsinnehållet.
Vi söker Dig med några års erfarenhet från sekreterararbete eller motsvarande och du skall ha datorvana. Du
tycker om att ta egna initiativ och har god organisationsförmåga.
Kontakta: Catarina Sundqvist, Tfn 08-727 30 68, memoid
eua.euacats, email
catarira.sundqvistEuab.ericsson.se.
Ansökan: Ericsson Utvecklings AB, ÅS/UAB/P Nina Jaki.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SEKRETERARE
•

Till affärsenheten

för

Cellular

Systems American

Standards söker vi en sekreterare till vår ekonomi och controller enhet
I din roll kommer att ingå att både ge service till vår affärsenhetscontroller och även fungera som sekreterare åt
enheten. Du kommer att ha många internationella kontakter, vilket kräver att du har förmågan att skapa goda relationer. Det förutsätter också att du har goda kunskaper i
engelska språket och har lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
Kan du även spanska är det meriterande.
Vi söker dig, som har några års sekreteraren1 aren het och
är initiativrik, noggrann samt har förmåga att arbeta själv-

• We seek a manager to the section "switching" within
the product planning and system management unit for
CMS30. The section's work tasks range from customer and
requirement discussions to technical studies and profitability analyses. The work is performed in close cooperation
with the marketing department (in Sweden and in Japan),
our project office, a number of design centers, test and implemen- tation departments, other business units and other business areas within Ericssson, amongst others.
In addition to general management skills, the following
knowledge, experience or personal characteristics are required or wanted: Basic knowledge of AXE and mobile telephony systems. Knowledge of LMF's and EED's products,
organization and working methods. Experience of product
planning work. Experience of system management and/or
software design work. Experience of international relations, preferably from Japan. Be able to promote new product ideas in a dear and convincing way. Be able to work
efficiently in a "high tempo environment" and with many
external contacts. Be able to manage a group of 12-15 persons.
Contact Jan Gunnelin, phone +46 8 404 4096, memoid
ERAERAGUNN or Aarne Lindroos, phone +46 8 757 1907,
memoid ERA.ERAAAL Application: Ericsson Radio Systems
AB, J/HS Ann Beer 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

ENHETSCHEF, BASSTATION INTEGRATION OCH VERIFIERING
BRfTH - Wideband Base Station Systems år en produktenhet
för utveckling av nya system för bredbandig radiokommu-

ständigt Det är en fordel om du har arbetat inom koncer-

nikation. Organisationen består av ca 200 personer lokali-

nen, likaså om du har erfarenhet av liknande arbetsområ-

serade primärt i Kista.
•

ASSISTENT/SEKRETERARE
• Vi söker en initiativrik och självständig assistent/sekreterare till Service Unit Service Unit är en avdelning inom
Ericsson Data som bl a ansvarar for att organisationen arbetar effektivt med moderna utvecklingsverktyg samt bolagets avtalsplattform. Avdelningen ansvarar också för
Ericsson Datas irrtranet-hemsida, Infocenter, och utvecklar
nu nya intranet-tjånster.

Vi söker nu en enhetschef (sektionsnivå)för basstations

Kontakta: Britt Bosrup, tel 08 7570109. Ansökan: Ericsson

integration och verifiering. Enheten är nybildad och första

Radio Systems AB, Britt Bosrup AH, 164 80 Stockholm

uppgiften blir därför att bygga upp erforderlig kompetens
på sektionen. Arbetsuppgifterna i närtid omfattar att utar-

Ericsson Telecom AB, Operations Complete
Customer Projects.System Supply & Support,
Telefonplan

LM Ericsson D a t a A B Västberga

Ericsson Telecom, Business Unit Switching a n d

Infor-

de.
Contact: Kary Wamerman, phone 08-757 2714, memoid
ERMKAWA or Kristina Johnsson, phone 08-757 1449, memoid ERMKRU. Application: Ericsson Radio Messaging AB,
Doris Hagala 164 80 STOCKHOLM

32 eller Jesper Neve, memo: ERAC.ERANEVE. tel 726 29.

FE nrfflTEi LE \m

ENHETSSEKRETERARE
• Till enheten Extern Teknikförsörjning och
mationssystem söker vi en enhetssekreterare.

MANAGER TO THE CMS30
PRODUCT PLANNING UNIT

beta en integrationsplan för det utvecklingsprojekt som
just har passerat TG1.
Du bör ha god teknisk kompetens från arbete med existerande mobilsystem samt tidigare erfarenhet av linje-

SEKRETERARE

chefsroll eller projektledning.

• Enheten System Supply ft Support har under våren flyttat in i ljusa lokaler på HF (kontorslandskap). Detta har
öppnat möjligheter till nya arbetssätt. I syfte att stärka och
effektivisera enheten söker vi nu en sekreterare som kan
serva och stödja oss i vårt arbete.

Kontakta: Richard Möller, tel 08-757 22 95, memo ERA.ERARM. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, BR/TR/HC Karin
Enberg, 164 80 Kista, memoid: ERAERAKEG

Alltifrån sedvanliga sekreteraruppgifter såsom protokoll-

ENHETSCHEF, RADIOKONSTRUKTION BASSTATION

sekreteraruppgrfter

förande, hantering av månadsrapporter etc till att själv an-

•

kommer dina arbetsuppgifter innehålla arrangemang av

svara för informationsmaterial och verksamhetssystem. Vi

radiokonstruktion. Enheten år bemannad med erfaren och

ARBETSUPPGIFTER: Du kommer att arbeta nära avdelningschefen.

Förutom

sedvanliga

Arbetsuppgifterna kommer att vara mycket varierande.

Vi söker nu en enhetschef (sektionsnivå)för basstations

möten och konferenser, ekonomiska rapporteringar och

strävar också på enheten mot en profilering på World Wide

kompeterrt personal, men ytterligare uppbyggnad fordras

sammanställningar inför budgetarbete, avtalshantering

Web varför vana av och/eller intresse på detta område är

vilket blir en första uppgift. Enheten kommer att ha ett nä-

samt ansvara för agenda och material till styrelsen för

meriterande. Arbetet kräver att Du kan arbeta självstän-

ra samarbete med kollegor i EEN/N/W i Nurnberg.

Service Unit.

digt och ansvarsfullt samt behärskar Word, Excel och

Du bör ha god teknisk kompetens från arbete inom radioområdet samt tidigare erfarenhet av linjechefsroll eller
projektledning.

will have been trained in the use of Microsoft and Ericsson

KVALIFIKATIONER: Du år initiativrik, självständig och

Powerpoint.

network applications. Experience within the area of pro-

har lätt för att driva egna projekt Du är också ordnings-

ject administration is desirable.

sam, flexibel och serviceinriktad. Det krävs att du har flerå-

Kontakta:

rig erfarenhet av MS Office-paketet och behärskar engel-

TB/ETX/X/O, 08/ 719 6078 eller Mikael Lundgren, ETX.ETX-

Kontakta: Richard Möller, tel 08-757 22 95. memo ERA.ER-

ska i tal och skrift.

DOLF, TB/ETX/X/OH, 08/ 719 4332.

ARM. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, BR/TR/HC Karin

Interpersonal skills: To ensure the continued development of a team based organisation, it is vital that you have
excellent interperonal skills, and are able to quickly become an inter g rated member of this dynamic team. You must

Britt-Marie

Montalvo,

ETX.ETXMOVO,

Tycker du att detta låter intressant? Välkommen att

Enberg, 16480 Kista, memoid ERAERAKEG

kontakta oss!

Ericsson Radio Systems AB, Kista

SEKRETERARE

Leigh ton Da vies (etxt.etxdavs) 719 72 66.

Kontakta: Benny Wahlqvist, EDTBEWT, 7262396, Annika
Sandberg. EDTANNI, 7263158 eller Katarina Lönnelid.
Human Resources, EDTKALO, 7262145. Ansökan: Johanna
Karling, Personal, ÄLEDT/OH

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio Systems AB, Kista

also be able to easily take up and keep contacts with BX
personell worldwide.
Contact Göran Lindmark (etxt.etxlima) 719 69 98 or

Ericsson M o b i l e Communications AB, G ö t e b o r g ,

•

Digital Switching Systems and Applications söker en se-

FILIALCHEF - GÖTEBORG

kreterare till enheten Applications. Du ska stödja och ser-

Ericsson Mobile Communications AB, Sverige arbetar med

va 3 produkuedningsenheter om idag ca 10 personer som

försäljning, service och installation av Ericssons mobila ra-

mot slutet av 1996 kommer att vara 15-17 personer. I ar-

dioprodukter för privata och publika nåt via åtta egna fili-

betsuppgifterna

aler och ett flertal återförsäljarn. Huvudkontoret ligger i

ingår

bl

a

att

självständigt

BIBLIOTEKSKONTORIST,
HALVTID, 6 MÅNADER

SYSTEMADMINISTRATÖR
TILL ID-CENTER

tillsammans med respektive chef. Även de sedvanliga sekreteraruppgifterna ingår såsom rese- och konferensbok-

•

• Vi söker till Bibliotek ft Informationsservice en servicesinnad person, som är ordentlig och noggrann i sitt arbete.

ID<enter

ningar, hantering av reseräkningar, och att medverka i en-

ningen och utvecklingen av tiotalet medarbetare i deras

samt producerar och lämnar ut företagskort och tillfälliga

heternas olika möten.

arbete med försäljning, service och installation.

Arbetsuppgifterna omfattar allmänna biblioteksgöro-

passerkort till anställda, konsulter, entreprenörer m fl som

mål som: interna lån och kopiebeställningar, bok- och tid-

i Kista hanterar behörigheter i passersystemet

vistas i våra lokaler i Kista och Sundbyberg.

skrifthantering, arkivering, postöppning, andra kontorsgöromål.
Arbetet kräver att du klarar kundkontakterna på engelska och att du har viss datorvana.

•

Vi söker nu en systemadministratör som handlägger och

administrera/planera enhetemas fortlöpande verksamhet

Kista.
Du är ledaren som ansvara för den övergripande led-

Då detta arbete år mycket självständigt vill vi att du har

Du år säljaren och marknadsföraren som i nära samar-

flerårig erfarenhet som sekreterare och det år en fördel om

bete med våra centrala systemförsäljare arbetar med för-

du har arbetat på Ericsson tidigare. Du är en rutinerad PC-

säljning av Ericssons produkter och tjänster inom mobil

användare och har erfarenhet av MS-Office Paketet

kommunikation gentemot såväl befintliga som presumtiva

registrerar behörigheter, kort- och personuppgifter i pas-

VI använder dagligen World Wide Web för informa-

kunder i regionen. Du har ett fullständigt resultatansvar

sersystemet samt ansvarar för den totala informationshan-

tionsspridning och du får gärna vara intresserad att lära

för verksamheten, vilket innebår att Du aktivt följer upp

dig att hantera information inom detta område.

och styr resultatutvecklingen.

Arbetet ar ett halvtidsjobb, men kan eventuellt utökas

teringen i systemet Arbetet innebär nära kontakt med vå-

senare. Projektanställning på sex månader kan eventuellt

ra säkerhetskoordinatorer (uppdragsgivare) samt fastig-

Du år initiativtagande och flexibel, är intresserad av att

Vi söker Dig som har tidigare erfarenhet av ledarskap

förlängas. Om du har frågor.ring gärna till kontaktperso-

hetsbolagets enhet för drift, underhåll och systemutveck-

nå resultat har ett strukturerat arbetssätt och god samar-

och systemförsäljning. Vi tror att en lämplig bakgrund kan

nerna!

ling. Dessutom ingår arbete som backup för kundtjänst
Arbetet kräver att Du ä r noggrann, säkerhetsmedve-

betsförmåga. Din formella kompetens är lägst gymnasieni-

vara t ex en kombinerad teknisk och marknadsföringsori-

vå och du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

enterad utbildning.

Kontakta: Elisabeth Emow-Patay, tel 08-757 3271 och

ten, PC/Data-van, serviceinriktad. Arbetet präglas av högt

Karin Gartzell, te) 08-757 3243. Ansökan: Ericsson Radio

arbetstempo och förutsätter samarbetsförmåga och flexi-

Kontakta: Monica Lyktberg, tel 08-404 7813, memoid ER-

Kontakta: Oas Rolander, tel 08-404 43 68, memoid ECS

Systems A8, KI/ERA/T/HS Inger Sedvallson, 164 80 STOCK-

bilitet såväl inom den egna gruppen som mot kunderna.

ACERALYKT eller Mia Hjertén, tel 08-404 7364, memoid

SCRO eller Lena Andersson, tel 08-757 20 58, memoid ECS

HOLM

Det är viktigt att kunna ta eget ansvar och egna initiativ.

ERACERAMIHJ. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, LK/HS

LEAN. Ansökan: KI/ECS/S/HA Alice Johansson

Du har gymnasieutbildning eller liknande med kunska-

Mia Hjertén, 164 80 STOCKHOLM

JOBBNYTT
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Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

support i form av ekonomisk information och struktur.
Dessutom ansvarar gruppen för att den formella och legala redovisningen säkerställs.
SEKTIONSCHEF
Du kommer att arbeta som controller för en teknikenCUSTOMER SERVICES
het samt ett antal stabsenheter. Detta innebär att du kommer arbeta nära tillsammans med ansvariga på resp. enhet
Enheten Customer Services, är resurs- och kompetenscenoch därmed ha många kontakter med olika delar av orgatrum för försäljning och leverans av tjänster pä vara NMT,
nisationen.
TACS och GSM-marknader i Central- och Östeuropa,
Mellanöstern och Afrika. Pä enheten arbetar f.n, 6 persoSom controller ansvarar du för att sammanställa budget
ner som stöd till marknads och implementationsenheterna
och estimat för enheterna samt för bokslut och ekonomisk
med offerering, kontraksförhandlingar och leverans av
rapportering. Du kommer också att arbeta som projekte"mjuka" produkter som system-support, reparationer, konom
promed ekonomisk planering och rapportering.
fessional services m.m. Vi medverkar i hela kedjan frän
ofArbetsuppgifterna
innebär vidare att du ska vara en aktiv
ferering av tjänster till fortlöpande supportverksamhet och
del av verksamheten, ta fram beslutsunderlag samt inforkoordinering av ESOIFSC
mera och utbilda organisationen i ekonomiska frågor.
• Din uppgift blir att leda enheten och tillse att den är beDin bakgrund bör vara gymnasieekonom med ett antal
mannad, kompetent och motiverad samt att arbetet beårs erfarenhet eller civilekonom.
drivs resultatorienterat och effektivt. Du ska fortsätta uppbyggnaden av verksamheten och delta aktivt med att driva
Kontakta: Richard Widen, tel 08-404 23 74 eller Kerstin
arbetet med försäljning och leverans av tjänster såväl som
Andersson, tel 08-757 35 47. Ansökan: Ericsson Radio
att leda det dagliga process- och förbättringsarbetet.
Systems AB, J/HS Ann Beer 164 80 STOCKHOLM
Nyckelord år ledarskap, driv, coach, resultat, uppföljning. Du skall ha positiv människosyn, kvalitetstänkande
och förmåga att initiera förändringar. Erfarenhet av uppbyggnad eller drift av mobiltelefonsystem och supportverksamhet är meriterande. Vårt språk är engelska.
Ericsson Radio Access AB, Kista
Kontakta: Sven Jungmar, tel: 08-7573281 eller Anita
Malmström, personal, tel 08-4042429. Ansökan senast
INKÖPARE TILL
1996-10-15: SG/ERA/LPAJH Anita Malmström.

AXE Provisioning is running a number of big multinational SW development projects aimed at generating new versions of AXE SW for Public Telecom applications. Our aim is
to be No 1 in SW development. The unit Product and
Process Quality is responsible for QM, Process
Improvements and Software Metrics.
Contact Göran Lindmark 719 69 98 (etxt.etxlima).
Ericsson Utvecklings AB, Östersund

KVALITETSSAMORDNARE
• Till enheterna för SP Design och SP Products inom UAB
IO Development söker vi en kvalitetssamordnare med placering i Östersund.
Ditt arbete innebär att stötta linjeinstanserna i deras
kvalitetsarbete, att metodiskt mäta och identifiera brister i
nuvarande metoder, rutiner och verktyg. Du ska samtidigt
vara delaktig i utformningen och implementeringen av förbättringar. Du ska också kunna planera och utföra validering av verksamheten gällande produkter, processer och
projekt i kvalitetssäkrande syfte.
Du är civil- eller gymnasieingenjör med kvalitetsinriktning/ påbyggnad. Du har produktions- och/eller konstruktionserfarenhet helst också erfarenhet av kvalitetsarbete.
Du bör vara strukturerad och pedagogisk, kunna arbeta
självständigt och i grupp. Du har tidigare erfarenheter av
arbete i projekt med kunskaper i PROPS och ISO 9001.

•

liiMiHlMi»
Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand

INTERNATIONELL
MARKNADSFÖRARE
AV FAKBRIKSPROJEKT
International Sales är en enhet vid Divisionen för affärskommunikation inom Ericsson Business Networks. Vi ansvarar för marknadsföring, försäljning och projektimplementering av kommunikationslösningar på privatmarknaden i ett 40-tal länder i Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika
och Latinamerika. Årsomsättningen är ca 500 milj. kronor.
Vi är en självständig organisation med drygt 25 personer
som arbetar i ultramodern kontorsmiljö i Nacka Strand.
Just nu gör vi inbrytningar på några nya marknader i Asien
där vi erbjuder våra samarbetspartner tekniköverföring
för lokal produktion av våra huvudprodukter MD110 och
DRX1.
• Dina uppgifter blir att i samarbete med vår produktionssupport skräddarsy produktionsprojekten för våra nya
partners, leda kundpresentationer och förhandlingar, ta
aktiv del i licensdiskussioner, utveckla prisstrategier samt
hålla kontakt med underleverantörer. När avtalen är klara
blir du totalansvarig för att projekteten genomförs framgångsrikt i samarbete med vår avdelning för produktionssupport, som svarar för det direkta produktionsstödet.
Andra uppgifter blir att göra upp försäljnings- och omkostnadsbudgets, samt svara för resultatuppföljning och lämna
prognoser.

PRODUKTIONSENHETEN
Kontakta: Britt Söderberg, tel 063-16 98 12, memo
ETXT.ETXSDBG. Fackliga kontaktpersoner: Gunilla Eriksson,
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompeSIF, tel 063-16 98 94, memo ETXT.ETXGAEN eller Björn
tens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom
Halle, CF.tel 063-16 98 31, memo ETXT.ETXBHAL Ansökan:
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antenEricsson Utvecklings AB, ÄL/UAB/P
nära produkter och transmissions-system för analoga personalavdelningen,
och
Du har förmodligen grundutbildning på högskolenivå.
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns Eva
i Anderson, Box 1505,125 25 ÄLVSJÖ
Du måste ha gediget kunnande i produktionsstöd för t ex
Ericsson Microwave Systems AB,
Kista och vi är idag cirka 1100 anställda.
AXE eller MD110 och helst erfarenhet av utlandsprodukFörsvarskommunikation, Kista
tion. Dessutom måste du ha kommersiell läggning, vara reEricsson Radio Access AB, Kista
sultatorienterad samt van att ta egna initiativ. Arbetet krä• Som inköpare är du inköpsenhetens representant i våra
EKONOM, vikariat ca8-9 månader
ver mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift samt
TPI-projekt Du ansvarar för att materialförsörjningen säKVALITETSANSVARIG
TILL
förmåga att kommunicera och samarbeta med personer i
kras i överföringsfasen och att överlämnandet sker så kost• Till vår division som marknadsför, utvecklar och produRBS-ENHETEN
främmande kulturer. Självklart innebär arbetet att du får
nadsoptimalt som möjligt för både avlämnande- och motcerar bl a radiolänksystem söker vi, omgående en ekonom
anledning att besöka våra partners för att diskutera med
tagande fabrik. Mycket av detta arbete bedrivs i tvärfunkför ett vikariat på ca 8-9 månader.
Afrarssegmentef för BBS - Radio Base Stations - utvecklar
dem på plats.
tionella team där du är drivande. Arbetet medför många
Ditt arbete kommer att innebära att Du deltar i divisiooch marknadsför radiobasstationer för ett Aerial cellulära
nens bokslutsarbete med bl a att ta fram underlag i form av kontaktytor mot kollegor såväl inom Ericsson som externa
mobiltelefonsystem. Vi arbetar med det senaste inom radileverantörer och ställer höga krav på att du kan samarbeta,
sammanställningar samt vara ekonom i några av våra tekotekniken och marknaden för våra produkter expanderar
Kontakta: Åke Ljungars. 08 - 422 01 12, eller Mats
dokumentera, ta initiativ och fatta genomtänkta beslut.
nikprojekt och delta i budgetarbete samt övriga arbetssnabbt RBS är en egen resultatenhet inom företaget. ViHalvorsen, 08 - 422 15 21. Ansökan senast 961031: Lotta
uppgifter på en ekonomiavdelning.
förenar den lilla organisationens målinriktning med denBörjesson, Human Resources, Ericsson Business Networks,
Du har fyraårigt teknisk gymnasium eller är civilingenjör
stora koncernens styrka. Vår verksamhet präglas av korta
Vi söker Dig som är serviceinriktad och gärna teknikineller motsvarande. Du har utbildning inom inköpsområdet
131 89 STOCKHOLM.
beslutsvägar, flexibilitet och internationella kontakter. Vi
tresserad. Lämplig bakgrund är civilekonom eller gymnasisamt goda kunskaper i engelska, *
söker nu Dig som vill vara med i denna dynamiska miljö.Ericsson Radio Systems AB, Kista
eekonom, med PG.och Excel-vana som tycker om att ha
Vi vill att du har en bred erfarenhet av inköpsarbete, är
mycket kontakter. Gärna med erfarenhet från storföretag.
analytisk och samarbetsvillig samt att du har förmågan att
Vi förutsätter att Du har goda kunskaper i engelska.
utbilda andra.
• Som kvalitetsansvarig kommer Du att arbeta direkt unAREA MANAGER der enhetschefen för RBS och har som uppgift att svara för
CUSTOMER ACCOUNT
ledning
och
koordinering
av
enhetens
kvalitetsaktiviteter.
Kontakta: Gunilla Melkersson, tel 08-757 09 86. Ansökan:
Kontakta: Lennart Bergqvist, tel 08-404 2207 eller AnnaDu kommer att ingå i RBS-enhetens ledningsgrupp där Din
KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69. Ansökan:
Around the world, wireless and PCS markets are growing
viktigaste uppgift är att bevaka kvalitetsfrågor ur ett kundEricsson Radio Access AB, Kl/RSA/HPS Christina Mattsson,
rapidly. D-AMPSJAMPS systems today serve over 50% of die
perspektiv.
Box 11,164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista
world's subscribers. Our mobile telephone system, CMS
8800, is the world's most sold system, all standards consideDina arbetsuppgifter innebär bl a att stödja chefer i
red.
framtagandet av mätbara kvalitetsmått och förbättringsMEDARBETARE TILL
program, vara sammanhållande för den företagsgemenLEVERANTÖRSRESKONTRA
samma produktutvecklingsmodellen, medverka i kund• We are now looking for an ambitious colleague as Area
och utvecklingsprojekt samt svara för att enhetens verk• Vi söker en person som ska hjälpa till i vår leverantörsManager for specific customer accounts in different parts
samhetssystem uppdateras. I arbetsuppgifterna ingår även
fakturagrupp. Arbetet består av att ta emot och sortera leBusiness Unit Switching and Network Systems AXE
of Latin America. We can offer an interesting position in an
att medverka vid kvalitetsrevisioner och uppföljningar
verantörsfakturor, kontera och registrera dom i vårt dataProvisioningProduct and Process Quality,
expanding business.
samt delta i företagets kvalitetsråd.
system LEVER samt efter attest och utbetalning arkivera
Telefonplan
You will be responsible along with our local company
dom. I arbetet ingår även att hjälpa till med kopiering och
Vi söker Dig som är civilingenjör eller motsvarande och
for fulfilling our high customer expectations in following
distribution samt liknande kontorsgöromål.
har kvalitets-revisorutbildning med erfarenhet från interna
areas: Marketing and sales activities towards one or more
SOFTWARE METRICS
Arbetet innebår dagliga kontakter inom såväl divisiooch externa revisioner. Du har även erfarenhet från markcustomer accounts. Consolidated sales and order intake
nen, företaget som med leverantörer. Den person vi söker
nad, utveckling och produktion, projektledning samt arbe• We are looking for a person to join the Metrics function.
from the accounts. Establishment of a long-term partnersska vara noggrann och ansvarsmedveten samt tycka om att
te på chefsnivå. Du har en analytisk och drivande läggning
The main objective of the Metrics function is to convert dahip between our customer and Ericsson and to ensure exutföra allehanda sysslor på ett kontor.
samt goda språkkunskaper och stilistisk förmåga.
ta entered by our 20 LDC's into management information.
cellent customer satisfaction.
Primary tasks indude analysis of TR and SW quality (reThis position will give you a wide understanding of our
Kontakta: Svante Eriksson, 08-757 22 25. memo ERAERports and analysis).
Kontakta: Ola Möller, tel 08-757 09 50 eller Anna-Greta
business development and company strategies.
AKSE eller Wanja Olsson, 08-757 58 96, memo ERA.ERANAYou are expected to have a Masters degree (or similar).
Eriksson, personal, tel 08-404 53 69. Ansökan: Ericsson
Qualification and experience: The applicant should have a
NA. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, AH Anette
Knowledge in Statistics and/or quality practices is particulaRadio Access AB, Kl/RSA/HPS Christina Mattsson, Box 11,
university degree (M. Sc., MBA or similar). Excellent English
Spångberg, 16480 Stockholm
ry appreciated.
164 93 STOCKHOLM
and Good Spanish and/or Portuguese. At least 3 years worAXE Provisioning is running a number of large SW deveking experience and ideally 2 years in telecommunication
Ericsson Mobile Communications AB, Kista
lopment projects aimed at generating new versions of AXE
Ericsson Radio Systems AB, Kista
industry and international business. Ability to build excelSW for Public Telecom applications. Our aim is to be No 1 in
lent relations and drive for results. We will offer you a stiSW development. The unit Product and Process Quality is,
The Product Unit Digital Switching Systems and mulating working environment in a small team with the
CONTROLLER
among other tasks, responsible for measurements of
Applications (DSA) provides competitive switching, service
potential for good personal development.
Affärsenheten Mobile Phones utvecklar, tillverkar och Product
säl- and Process quality (SW Metrics). We use the inforcontrol and application products to GSMIDCSIPCS operajer mobiltelefoner över hela världen. VII vår Operationsmation to draw conclusions about where and how to focus
tors through EricssonlRMOG marketing and sales channels.
Contact Michael Kuhner, +46 8 7571628 or Björn
stab i Kista inom Ericsson Mobile Communications AB söker
improvement activities.
Berndtsson, +46 8 7572232. Application: Göte Hedblom,
QUALITY AND OPERATIONAL
vi en erfaren controller. Enheten Operations ansvarar för
Ericsson Radio Systems AB, 164 80 STOCKHOLM.
inköp, tillverkning och logistik för Business Unit Mobile
Contact Göran Lindmark 719 69 98 (etxt.etxlima) or Arne
DEVELOPMENT
Phones konsoliderat.
Lindholm 681 35 46 (etxt.etxal ih).
Ericsson Radio Systems AB, Kista
• Our unit LK/Q, responsible for quality and operational
• Som kontroller kommer du att arbeta med:
Ericsson Telecom, Business Unit Switching and
development in the overall international DSA operations,
EDUCATION PROGRAM 1996
Resultatkonsolidering och uppföljning. Estimat. Budget
Network Systems,AXE Provisioning, Product and
need to increase the resources with another member.
koordinering. Ekoknomiska analyser. Att sätta och följa
Process Quality, Telefonplan
Continuous improvements is the key-word in our active
• Would you like to work within one of Ericssons most exupp mål. Koordinering av investeringar. Ekonomiska beand wide quality work. Some examples what might be on
panding Business Units? We can offer you an education
räkningar av olika beläggningsfall.
your agenda: running improvement programs/projects, be
program with an international approach.
QUALITY
MANAGEMENT
Du förväntas: Driva utveckling av det ekonomiska arbethe quality function in one of the DSA main projects,
Technical Sales Support, a part of our Sales and Market
tet i dialog med ekonomer inom och utom affärsenheten.
run/take part in DSA internal and external networks, line /
• We are looking for persons to join the Quality
Operations, are planning an extensive education program
Din bakgrund är civilekonom, och du har arbetat med
project audits etc
Management (QM) function. The main objective of the QM
that will consist of both formal courses as well as job rotaproduktions-ekonomiska frågor. Som person är Du målinfunction is to ensure that the highest quality standards are
You should have experience from one or more of the
tion through the different functions in the company. The
riktad, drivande och uthållig. Engelskan behärskar Du i tal
met within our big projects. You will be a part of a group of
following areas: quality co-ordination, project managefirst part of the education program will take place in
och skrift coh Du gillar ett utåtriktat arbete. Arbetet år förfive persons working actively in projects and setting new
ment line management, process management or improveIreland. The total length of the program is 8-12 months and
enat med resor.
and higher standards for the quality work.
ment process work.
is planned to start in January 1997.
Your tasks will be to: improve our current way of worThe education program will result in a work with: Wide
Kontakta: Anders Toller, tel 08-757 2946. memoid ECS.ECking, plan, manage and follow up quality activities in the
Contact Per Skogsberg, phone 446 8 757 1316, memoid
international contacts. Unlimited development opportuniSATOL Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB,
project (preparation of Qua I ity Plan and to conduct audits),
ERACERAPSKO eller Kjell-Gunnar Königsson, Human
ties in Sweden and abroad. The latest technology.
H/HP Yvonne Arefiykt 164 80 STOCKHOLM
based on measurements (PQT and others) prepare quality
Resources, phone +46 8 404 7946. memoid ERAC. ERAKONl.
We are looking for Newly graduated Electrotechnical
predictions, responsible for the Opportunity For
Application: Ericsson Radio Systems AB, LK/HS Mia Hjertén,
engineers / telecommunication or equivalent.
Ericsson Radio Systems AB. Kista
Improvements (OFI) process within the project plan and
164 80 STOCKHOLM
perform riscanalysis on the project
Contact Vu Nguyen ERA/AM/TPC, Ericsson Radio Systems
You are expected to be a Master of Science (or similar),
AB, 164 80 STOCKHOLM. 08-404 4624 Application: in
CONTROLLER
knowledge in Statistics and/or quality practices is particuEnglish: Göte Hedblom, Ericsson Radio Systems AB, 164 80
• Du kommer att ingå i en grupp av controllers som har
larly appreciated. Experience from project managing and
STOCKHOLM.
ett gemensamt ansvar att bistå hela organisationen med
Ericsson organisation is also appreciated.
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Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGER - RMOA
TECHNICAL SALES SUPPORT

JOBBNYTT
TECHNICAL SUPPORT
ENGINEER AFTER SALES

• You will be the technical support for the sales of Wide
Area Pagers. This includes training of service partners, type
approval support, production of technical manuals, spare
With the introduction of Wireless IN for CMS88, demand
parts prepration etc. You should have the technical traifor increased support from ERA to international markets
ning of service partners, type of technical manuals, spare
outside of North America created opportunities for exciting product manager positions in this field within the parts prepration etc. You should have the tecnical training
required for this type of work and 2-3 years of experience
RMOA technical sales support organization.
• The people in these positions will be involved in:
Responding to RFQs/RFPs from customers on CMS88 WIN.
Making customer presentations on CMS88 WIN products.
Supporting the LC/MLC staff on CMS88 WIN technical and
operational issues. Generating market requirement descriptions on CMS88 WIN as requested by the customers.
Making proposals for product improvements.
The required experience and skills for these positions is:
At least two years of experience with Ericsson (preferably
in cellular). Good knowledge of telecommunications (IN,
Cellular). Adequate knowledge of AXE-10 and TMOS products (SMAS). Strong communication and presentation
skills. Good knowledge of another foreign language is an
asset.
These positions will also be required to travel extensive-

Contact Kary Warnerman, phone 08-757 2714, memoid
ERMKAWA or Kristina Johnsson, phone 08-757 1449, memoid ERMKRU. Application: Ericsson Radio Messaging AB,
Doris Hagala 16480 STOCKHOLM
Ericsson Business Networks AB, Business Team Solutions andProfessional Services, Nacka Strand

SOLUTION MANAGER CALL CENTRE

KONTAKTEN NR 15 1996

(after October 7,19%). Application: Ericsson Radio Systems
AB, AH Marianne Molin, S 164 80 STOCKHOLM, Sweden

PRODUCT MANAGER APPLICATION ENGINEERING

GRAPHIC PRESENTATION
DESIGNER

• The Application Engineering group is part of Technical
Sales Support and handles customer requests for new functionality. You will review these requests for new functionality and determine if and how they can be implemented
using our new 'Rapid Product Development' process.
You will perform technical and commercial investigations to clarify customer technical needs, determine potential revenues/costs/risks, and evaluate possible technical solutions. You will also be involved during the implementation and delivery of the new functionality. At all times you
will be responsible to ensure that project objectives are
being met.
You will be expected to maintain close contacts with
members of Sales and Marketing, Product Management,
System Design, and System Support groups.
We are looking for BSc or MSc Engineers in Computer
Science or Electrical Engineering with proven technical experience working with Ericsson AMPS/D-AMPS systems.
You are curious, eager to learn, self-motivated, and can
easily express your ideas. Besides being fluent in English,
knowledge of Spanish, Portuguese and/or Russian is a plus.

• The Marketing Communications unit provides a wide
variety of support for sales and marketing activities worldwide. These activities include internal communications, advertising, public relations, sales promotion, trade shows
and conferences, user group meeting coordination and
newsletter publication, and product presentation materials for the CMS 8800 product line. These presentation materials are contained in the CMS 8800 Marketing Manual
and are distributed as binders and as a CD-ROM. They are
also available on the LAN and the WWW.
The Graphic Presentation Designer's primary responsibility is to produce graphic presentations for a variety of applications, including the Marketing Manuals, as well as for
speeches and individual presentations. Additionally, some
layout work is performed within this area, for in-house
projects. There are also some administrative responsibilities associated with the production and distribution of these
materials.
Requirements: An eye for layout. Experience with and
interest in working with computers (We work primarily
with Power Point). Thorough, detail minded. Good language skills in English and Swedish.
You must be able to work under pressure, be flexible
and quick to learn.

• VI söker en Solution manager - Call Centre som kommer
att ingå i vårt solution Team, Call Centre. VI står inför en
mycket spännande fas, där vi ytterligare kommer att vidareutveckla och packetera vårt redan framgångsrika konContact: Benoit Coulombe, Tel +46 8 404 5540.
cept för Call Centre. I en state-of-the-art Call Centre lösApplication: Göte Hedblom AH, Ericsson Radio Systems AB,
iyning ingår bl a MD110 växel, CTl, Internet integration.
164 80, Stockholm
Networking, Network Management som specificeras/inteContact Vu Nguyen, phone 08-4044624, memoid: ERAgreras och implementeras med en rad avancerade tjänster.
VUNG. Application: Göte Hedblom, Ericsson Radio Systems
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg
AB, 164 80 STOCKHOLM
Förutom att besitta/etablera en bred kunskap om Call
Centre området så kommer Du att ansvara för kompetensContact Michele Schmidt Memoid: QRAMICH, Ph: +46 8
TECHNICAL MANAGER utveckling och marknadsbevakning inom området.
Ericssin Radio Messaging, Wide Area Pagers, Kista
404 2836. Application: Ericsson Radio Systems AB, Göte
MOBILTELEFONI
Dessutom kommer du att specifikt ansvara för att titta på
Hedblom AH, 164 80 Stockholm
Business Applications/CTI som integreras i vår lösning.
We are in the process of development Wide Area Pagers
W arbetar med marknadsföring och implementering
for the new high speed standards like ERMES and Flex. Arbetet innebår en bred kontakt med våra lokala bolag
Ericsson Radio Systems AB, Kista
mobiltelefonsystem (GSM och NMT) till Central- och Ö
During 97198 we will launch our products in Europe, Asia
runt om i världen. Du kommer att ha internationellt ansvar
ropa. Dessa regioner är under fortsatt stark expansion
and North America. The Wide Area Pagers business is a och
fastarbeta med att utveckla vår lösning samt förmåga att
Ericsson skaffat sig en dominerande ställning och fyr
SERVICES
MARKETING
&
moving, consumer electronics type of business very much
sälja
li-och marknadsföra den.
blatsin omsättning under det senaste året.
MARKET COORDINATION
ke the cellular phones The pagers are sold through opera- VI söker dig som har gedigen erfarenhet från liknande
• VI söker nu en Technical Manager som kan ansvara för
tors, retailers or distributors.
den tekniska koordineringen för våra projekt under förarbetsområde, gärna från IT-världen. Du har initiativ- och
Around the world, wireless and PCS markets are growing
säljnings- och implementeringsfasen.
For the global launch we will now build the core func-kommunikationsförmåga, är uthållig och kan arbeta självrapidly. D- AMPSI AMPS mobile systems today serve nearly
ständigt.
tions for the marketing, sales, product management and
60% of the worlds wireless subscribers. CMS 8800, is theDin roll: Du kommer att arbeta direkt mot våra kunder
product support in Stockholm . For these functions we I botten har du högskoleutbildning eller motsvarande,
worlds most sold system, all standards considered.
med teknisk marknadsföring, ansvara för den tekniska
need a number of result oriente d flexible and highly moti-gärna med marknadsinriktning. Engelska behärskar Du flykoordineringen i offert- och kontraktsarbetet, medverka i
Our new concept "Alliance" for services has been sucvated individuals who like the pioneering work of building
tande i tal och skrift och gärna ytterligare ett språk.
kundförhandlingar samt vara tekniskt stöd i kundprojekcessfully deployed world-wide during 1995 and 1996. We
a new business.
now need to strengthen our resources within Sales 8ten. Dessutom kommer Du att medverka vid tekniska preA key requriment for all functions is the willingness to
Kontakta: Hans Calminder, 08 - 422 32 42. memo: EBCCAL Market Operations in order to meet increasing demandssentationer för våra kunder samt ansvara för att våa lokala
bolag är uppdaterade på våra produkter.
from our markets with professional marketing and market
learn and adapt to the business situation. If you in addition
Ansökan senast 7/10: Lotta Börjesson, NA/EBC/FHR (EBCLOcoordination. Within our business unit Cellular Systems -Dina kvalifikationer: Kundkontakter är en viktig del i arhave experience of terminals or consumer type of products,
TA), Ericsson Business Networks AB, 131 89 STOCKHOLM
American Standards (RMOA), the Services Marketing betet
& så givetvis år Du utåtriktad och tycker om att lösa
this is an advantage.
Market Coordination unit is responsible to drive sales, to
problem. Du är civilingenjör eller har motsvarande utbildEricsson Components AB, Energy Systems Division,
MARKETING MANANAGER
develop arguments and strategies, to support the commerning. Du har erfarenhet av telekommunikation/AXE samt
Kungens Kurva
cial deployment of our service offering and to provide sales
kunskaper i mobiltelefoni. Kan Du dessutom någon av re• You will be responsible for the marketing activities and
gionens språk år detta en merit.
the marketing budget. Materials produced will include,
SALES SUPPORT/INNESÄUARE support to our sales channels.
point of sales materials, brochures and related launch proSERVICES MARKET COORDINATION.
ducts. You will coordinate and drive with internal and exEnergy Systems utvecklar, producerar och marknadsför
Kontakta: Per Karlbom, tel 08-757 2238. Ansökan:
ternal resources our campaigns at product launch as well as
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr- AREA
och
SG/ERA/LP/H Liljana Sundberg
MANAGER OCEANIA &
for exhibitions and shows.
övervakningssystem för telekommunikation. Enheten beCANADA/EASTERN EUROPE
You will probably have a minimun of 3 years experience
står av sex resultatansvariga produktenheter.
Ericsson Telecom AB - Marketing Africa
in fast movings consumer goods or consumer terminals bu• Your task is to drive sales of services, and together with
siness and will be educated to MBA level or equivalent in a
• Till vår expanderande Skandinaviska marknad söker vi
our sales and account managers organize sales of services
Afrika är en spännande marknad där vi jobbar direkt m
marketing discipline.
en person som ska stödja våra kundansvariga säljare, vilka
from offering to order. You will also be responsible to anakund, eller med hjälp av tekniska kontor och agenter.
ansvarar för teknisk försäljning och marknadsföring av vålyze and evaluate the potential of sales of services within
behöver vi ytterligare förstärkning:
AREA MANAGERS
ra produkter och system.
your area. Your focus will be on former USSR and Eastern
KUNDPROJEKTLEDARE
Europe/Oceania & Canada.
• You will be responsible for sales in Europe and the
Du som söker är gymnasieingenjör med några års erfaMiddle East. You will have a minimum of 3 years experienrenhet alternativt yngre civilingenjör. Du har PC-vana och
This position will involve co-ordination of different
# Du leder ett team som tar fram offerter till kund, du delce in building sales in a fast moving consumer goods envidet är meriterande om du har erfarenhet av försäljning,
functions within the RMOA organization. It is therefore estar även i förhandlingar och vid kontrakt ansvarar du för
ronmnet, dealing with operators, distributors or retailers
gärna av telekom. Som person är du serviceinriktad, stressential that you are outgoing, independent and self-motiatt kontraktets innehåll uppfylls mot kund. Du bör ha en
selling mobile phones or consumer terminals.
stålig och du har en stor problemlösningsförmåga. Du har
vated. You should possess strong interpersonal and comgod kännedom om Ericssons produktportfölj, framförallt
lätt för att knyta kontakter samt har goda kunskaper i engmunication skills. You should have a university degree or siProbably you will have an engineering/commercial quaswitching och access, samt vara intresserad av ekonomi och
elska. VI ser gärna kvinnliga sökande.
mu lar, with a minimum of five years experience in the telelification to MSC/MBA level or equivalent and have excellönsamhet.
com industry, where you have gained knowledge of comlent command of a number of languages including English.
Kanske har du jobbat med teknik ett antal år, men vill
mercial issues perhaps from an operators perspective. You
Kontakta: Peter Håkansson, tfn 08 - 721 6909, memo
nu orientera dig mer mot marknad och hur vi kan uppfylla
REGIONAL SALES MANAGER - EKAPHA eller la-Pia Emanuelsson (personal), tfn 08- 721 should also be comfortably working in an international kundernas behov med våra lösningar. Du bör ha en teknisk
context and demonstrate professionalism both in regard to
7461, memo EKAIPEM. Ansökan senast 31 oktober: Ericsson
utbildning, gärna med ekonomi som påbyggnad. Engelska
ASIA
your work output and image. Fluency in English is requiComponents AB, Energy Systems Division, KK/EKA/K/P
år ett krav.
red, and for the Estern Europe position knowledge of
• The task of the regionla manager is to build distribution
Gudrun Söderberg, 16481 KISTA - STOCKHOLM.
Russian is desirable.
KUNDINGENJÖR
and organization for our Wide Area Pagers in Asia. You will
be a self motivated pioneer with strong team building
Ericsson Radio Systems AB, Kista
• Du är en del av teamet som jobbar med att ta fram ofskills, above all you will be a manager and businessman
Contact Fredrik T. Strandh, phone 08-757 3834, memoid:
ferter till kund. Tillsammans gör ni ett produktval, med utwith a strong sales focus. Ideally you will have experience
ERAFSH. Application: Birgitta Stavenow AH, Ericsson Radio
gångspunkt från kundens krav. Därefter gör du en detaljePROJECT MANAGER of the asian culture and business practice.
Systems AB, 164 80 STOCKHOLM
rad dimensionering, layout, kostnadskalkyl, etc för anläggYour exellent interpersonal skills and your ability to deningarna. Din uppgift kan också vara att koordinera unINDUSTRIALIZATION
velop and maintain contacts at all levels will have been dederofferter till våra system. Vid kontrakt specificerar du
TECHNICAL SALES SUPPORT velopmnet over a number of years within the fast moving
Cellular Systems - American Standards is one of the fastest
projektfiler mot producerande enheter.
DESK
consumer goods or consumer electronics industry.
growing business units within Ericsson Radio Systems.HELP
We
Du bör ha kunskap om AXE-systemet och dess kringproExperience in the paging or mobile phone businesses is a
are expanding rapidly and many challenges await us.
• The Help Desk is today staffed with 1-2 weekly rotating
dukter. Det är en fördel om du är intresserad av olika typer
plus. Ideally you will have a formal business and/or
engineers and two administrators. Due to the success of
av datahjälpmedel som kan underlätta arbetet. Engelska
Engineering qualification to MSC/MBA or equivalent. This
• The Operations Unit is overall responsible for delivery of
the Help Desk we now need to hire a dedicated Help Desk
är ett krav, franska är ett plus.
position will be located in Singapore.
hardware, software, customer services and customer proengineer. Your role will be to find answers to requests, rejects worldwide. In order to prepare for new products in
view answers, and work with process improvements for the
Kontakta: Monica Hallberg tel. 08-719 3286 ETX.ETXMOContact Kary Warnerman, phone +46 8 757 2714, mecustomer projects, the Industrialization Unit needs more
Help Desk work procedures. You will be expected to mainHA, eller Barbro Södergren (personal) tel. 08-719 5775
moid ERMKAWA or Paul Hedges, phone +31 23 568 5462,
project managers to handle the large amount of new protain close contacts with the organization here in Kista, inETX.ETXBASO.
ducts for the AMPS and D-AMPS systems.
cluding Sales and Marketing operations, Product
memiod ERHPAHE.
The Industrialization Unit is part of Operations and is reManagement, System Design, but also with our (major) loEricsson Radio Systems AB, Sundbyberg
sponsible for that new products can be handled within
cal companies around the world.
MANAGER AFTER SALES
Operationsand applicable Local Companies. The unit is the
We are looking for newly graduated BSc or MSc
AREA MANAGER link between Product Development and Operations and is
• You will be responsible for buildning the reqried after
Engineers in G or EE. This job is an excellent opportunity to
SÖDRA OCH ÖSTRA AFRIKA
active in the areas of engineering, logistia, installation &
sales function for the pagers. This includes warranty and
get to know both our system and our organization. You
test, customer support and customer projects.
repair services, technical training and documentation, spawill quickly build up a contact network and a product
• Vi ser fram emot ett flertal GSM - upphandlingar i vår
re parts supply etc
knowledge, and there are possibilities to deepen the
The ideal candidate has a M.Sc. or B.Sc. in CS or EE and
region som bl.a. består av Sydafrika, Zimbabwe, Angola,
knowledge in a particular area. You are curious, eager to
We belive most of this will be done in cooperation with
has experience from work in customer projects or developMozambique, Botswana, Zaire, Kenya och Tanzania. För att
learn, self-motivated, and can easily express your ideas.
third parties and not through a build-up of a large dedicament projects within Ericsson. He or she should be familiar
klara dessa utmaningar behöver vi stärka vår enhet
Besides being fluent in English, knowledge of Spanish,
ted pagers support organization. You should therefor have
with CMS 88 products and products used together with
(ERA/LP/AG) med ytterligare en Area Manager.
Portuguese and/or Russian is a plus.
the skills required to get up and manage these third partiCMS 88. Fluency in English is required. The person we are
Du blir en del av ett "Core 3 team", i vilket Du tillsames. You probably have a BSC/MSC degree in engineering,
looking for is self-motivated, ambitious, out-going and mamans med en Technical Manager och en Project Manager,
and have a about 5 years of experince in after sales support
ture.
Contact Ann Björk, ERA.ERAANBK, tel.: +46 8 404 4559.
ansvarar för att leda en kund från ax till limpa, d v s från
and/or product management for terminals or consumer
Application: Göte Hedblom ERA/AH, Ericsson Radio
det att vi har identifierat ett kundbehov till det att vi har
electronic products. Important personal traits are good orContact Ulf Malmerberg, phone +46 8 757 29 49, meSystems AB, 164 80 Stockholm
implementerat ett färdigt system. På våra marknader arbeganizational and interpersonal skills.
moid- ERA.ERAUMG (before October 7, 1996) or Bo
tar vi oftast direkt mot slutkund, vilket vi tycker är både roIvarsson, phone +46 8 404 55 80, memoid: ERA.ERABOIV
ligt och utvecklande, men samtidigt krävande
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sikt ser vi att Du kommer att stödja kunder även vid analys
Kontakta: Siv Sacklén, tel 08-726 26 16, memoid EDT.EDToch tolkning av resultat. Arbetet medför mycket kontakt
SIVS eller Eva Almung tel 08-726 23 18, memoid EDTEDTEoch samarbete med olika bolag inom koncernen.
VAL. Ansökan: Eva Almung, L M Ericsson Data AB, 125 82
Ericsson's business unit for Broadband is leading the way
Du är intresserad av människorna i organisationen och
STOCKHOLM.
into the future information society. Our vision is Enabling
förbättringsarbete. Som person är Du analytisk, initiativrik,
Networking for the New Generation. Our challenge is to
stresstålig och noggrann. Du har Din arbetlivserfarenhet
make Ericsson as successful in Broadband as we already
Broadband
are
Network Systems, Kungens
från t ex personalområdet. Din utbildningbakgrund år Pin Narrowband. Our total network solutions include the
Kurvaområdet
linjen eller motsvarande. Erfarenheter av och intresse för
product areas Transport, Access, Business Communications,
data, samt kunskaper i statistik är ett plus. Du uttrycker dig
Network Management and ATM switching. Our expectaLOKAL PERSONALCHEF FÖR EN BUSIväl i tal och skrift på svenska och engelska.
tion is that you have what it takes to be a member of the
LINE (INOM BU BROADBAND)
BNS team: Enthusiasm, Ambition, Speed - and a desireNESS
to
deliver above expectations.
Kontakta: Siv Nyberg, LME.LME5IV, 08-719 1538 eller Per
Ericssons affärsenhet Broadband Network Systems leder
LME. LMEPSVA, 08-719 8037. Ansökan:
vägen in i framtidens informationssamhälle. Vår visionSvahn,
är
PROJECT MANAGERS, MARTelefonaktiebolaget LM Ericsson Per Svahn HF/LME/P 126
att underlätta skapandet av den nya generationens globa25 STOCKHOLM
la nätverk.Vår utmaning är att göra Ericsson lika framKontakta: Camilla Koebe, tel 757 5767 memoid: ERAC.ERKETING COMMUNICATIONS
gångsrika inom bredband som vi idag är inom smalband. Vi
ACAKO eller Anita Malmström Wallner, tel 404 2429 mearbetar med totala nätläsningar som innehåller produktmoid: ERAC: ERAANTA. Ansökan: SG/ERA/ LP/H Anita
• There are immediate openings for experienced markeområdena Bredband-, Transport-, Access och Drift- och unMalmström Wallner.
ting communications professionals,to take charge of devederhållssystem. Vårt motto är Working for the New
lopment and production of marketing communications
Generation.
that position BNS as well as our specific product areas in the
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg
Ericsson Telecom AB, Operations and Complete
telecoms market world-wide. As project leader you must
Customer Projects, Operations Control
be able to work cooperatively in cross-functional teams,
• I samband med att vår nya organisationsstruktur med
M A R K N A D S E K O N O M , MARKET
translating business strategies and goals into solid sales
Business Lines som är självständiga resultatenheter med liOPERATIONS EASTERN EUROPE
support materials for our Global Marketing organization,
fe-cycle managementansvar för ett el flera program träder
INTERNATIONAL STAFF
Ericsson local companies, and Ericsson Corporate activities.
i kraft, kommer vi att behöva bemanna våra lokala H R
• Vi söker en ekonom till enheten LP/N som arbetar med
CO-ORDINATOR
funktioner med erfarna personalarbetare.
Östeuropa.
Our business area and product portfolio are growing raInom ETX BU Switching & Network Systems, Operations har
Vi förväntar oss att Du kan bidra professionellt i teamarDina huvudsakliga arbetsuppgifter blir: projektekonopidly so you must be able to skillfully and rapidly put tobete med uthållighet och där medmänsklighet för varann
en ny enhet Operations Control, bildats. Vår huvuduppgift
mi; ansvar för redovisning,uppföljning och kontroll av
gether the materials needed for trade shows and exhibiär en själv klarhet. Inom bredband arbetar vi med ledstjärär att vara sammanhållande länk mellan våra marknadsorkundprojekt, marknadsekonomi; aktivt medverka i offerttions, direct marketing activities, customer visits, and press
norna "Entusiasm, Ambition och Snabbhet" för att möte
fasen med exempelvis projektkalkyler, finansiering samt
relations. You should appreciate the value of traditional
ganisationer och enheterna inom ETX Operations. Till enutmaningarna i vår expansiva bransch.
kostnadskontroll, linjeekonomi; medverka i bokslut, budmediums, but be enthusiastic ahout working with latest
heten Resource and Competence Management söker vi en
get och estimat. i övrigt fungera som stödjande funktion i
technologies - like multimedia - for getting the BNS messaInternational Staff Coordinator.
Vi lever i en konkurrensutsatt värld med nära koppling
ekonomifrågor till övriga medarbetare.
ges across.
till multimedia och datakommunikation. De allt snabbare
förändringarna på marknaden, ställer dörför krav på en
• Du kommer att arbeta med koordinering och allokering
Du som söker bör vara civilekonom eller ha motsvaranYou should also enjoy working as a member of the BNS
förändrad företagskultur. Det medför ett spännande perav personalresurser inom ETX Operations world wide. Du
de erfrenhet samt ha efarenhet av ekonomiarbete inom
Communications team, where each individual's skills are an
sonalarbete där flexibilitet affärs- och resultatinriktning är
kommer att bygga upp vårt personal- och uppdragsregister
Ericsson, gärna med goda kunskaper om de systemstöd
important complement to the overall professional compenyckelord.
och arbetet innebär även upprättande av kompetensplasom används. Du bör vara flexibel och stresstålig. Vi finns i
tencies of the group. You should also be prepared to help
ner m.m.
moderna lokaler i Sundbyberg.
build up general marketing communications competencies
För att klara detta jobb, behöver Du gilla den utmain the BNS organisation by actively coaching and mentoVi vill att Du har minst motsvarande 4-årig teknisk utningen, vara stresstålig, ha en bred kompetens inom hela
ring your colleagues in communication skills.
registret av personalfrågor, ha drivit projekt inom området
bildning från gymnasiet. Vi ser gärna att Du har erfarenhet
Kontakta: Per Karlbom 757 2238 eller Agnetha Ericsson
självständigt och vana att ha engelska som Ditt arbetsfrån arbete med AXE. Kännedom om Ericssons organisa404 2376. Ansökan: SG/ERA/LP/H Liljana Sundberg
If you are an experienced marketing communications
språk. Globala frågor i olika nätverkssammanhang blir allt
tion år meriterande. Många av Dina kontakter kommer att
professional looking for a dynamic, exciting business area
viktigare, varför internationell erfarenhet och gärna från
that offers you a chance to grow, please
vara med utlandet varför Du måste kunna uttrycka Dig
Ericsson Mobile Communications AB, Kista
en marknadsfunktion, är värdefull.
obehindrat i tal och skrift på engelska.
Contact ETX.ETXATOL, Antoinette Torell, tel +46 8 719
Du kommer att rapportera direkt till någon linjechef i
Vi söker Dig som är handlingskraftig, utåtriktad och
AREA MANAGER - EUROPE
Bredbands ledningsgrupp för vår Business Unit samt ingå i
3699, Communications Manager B/l or ETX.ETXCVI,
flexibel, då arbetet handlar om att ha "många bollar i lufvårt nätverk för Human Resources inom BU Bredband.
Cathrine Vincenti, tel + 46 8 719 0043, Human Resources
ten".
PHONE SERVERS
B/H.
Kontakta: Stefan Molander, memo: ETX.ETXMOLS tel. 08/
Phone Servers är en ny enhet med ansvar för marknadsföAnsökan: KK/ETX/B/H - Cathrine Vincenti, Human
719 5377 eller Lars Gillberg, memo:ETX.ETXLAGI tel: 08/
ring, försäljning och implementering av servers innehållanEricsson Radio Systems AB, Sundbyberg
Resources Manager, BU Broadband Network Systems, tel
719 8010. Ansökan: Ericsson Telecom AB, TB/ETX/X/OH
de utökad funktionalitet för Ericsson s high-end mobil tele08-719 0043, etx.etxcvi.
Salwa Zeitoun, 126 25 Stockholm
foner. Funktionalitet såsom talfunktioner, meddelandeINTERNATIONELL MARKNADSEricsson Components AB,
hantering och datakommunikation kommer att vara viktiFÖRING - MOBILTELEFONI
Mikroelektronikdivisionen, Kista
Ericsson Radio Systems AB, Market Operation Asiaga komponenter framgent.
Pacific, Kista
Vår enhet arbetar med marknadsföring, försäljning och imDessa produkter kommer att marknadföras till operatöplementering av mobiltelefonsystem — europeisk stanrer och företag över hela världen, oavsett mobiltelefon
ERFAREN
dard. Vi bearbetar Central- och Östeuropa, Mellersta Össtandard, där vi avser att starta med GSM/PCS.
BUSINESS TACTICAL
PERSONALMAN/KVINNA
tern och Afrika och vi har en mycket stark marknadsställPLANNER CO-ORDINATOR
ning. På grund av vår kraftfulla expansion söker vi nu yt• Du kommer att arbeta med andra Ericsson enheter,våra
• Vi på personalavdelningen i Kista behöver ersätta en
terligare några driftiga affärsmän.
dotterbolag och operatörer på främst Europabasis som har
medarbetare som gått till nya utmaningar inom Ericsson.
The cellular markets in the Asia-Pacific region are expanding
en GSM infrastruktur och/eller är i färd med att upphandla
and the growth will still be high in the near future. We at
Företagets verksamhet är inriktad på utveckling och tillGSM/PCS infrastruktur.
• Du kommer att arbeta med våra mobiltelefonsystem
Market Operation Asia-Pacific are selling GSM-, TACS- and
verkning av avancerade produkter inom områdena mikroSom Area manager kommer du att arbeta med markGSM och NMT mot ett stort antal marknader och dotterboNMT cellular systems in many of the countries in the region.
elektronik och opto- och mikrovågselektronik samt energinadsföring och försäljning direkt emot våra kunder, tilllag. Detta innebär att Din uppgift blir bred.
There are all types of businesses, from supplying turn-key
system, mobiltelefoner och i de optiska fibernäten.
sammans med dotterbolagen, upprättande av taktiska
I jobbet som Area Manager kommer Du i stor utsträckproject to selling through local companies. There are all
Arbetet innebär, att i samarbete med övriga personalmarknads/säljplaner. Hålla en frekvent kontinuerlig konning att arbeta med marknadsföring och försäljning direkt
kinds of customers including global players. Ifs an exiting
mån och cheferi linjen, ansvar för personalfrågor inom detakt med våra kunder. Du kommer att ansvara för offertarmot våra kunder. Du kommer att svara för utarbetandet av
marketplace.
lar av divisionen. Verksamheten är starkt decentraliserad,
bete och kontrakt och leda de kundförhandlingar som
våra offerter och kontrakt samt leda de kommersiella deWe at the Market Operation Unit have the total responoch som personalman agerar Du som ansvarig konsult åt
uppkommer. Du kommer att ansvara för att koordinera arlarna av kund- förhandlingarna. Arbetet kommer att vara
sibility for our own forecasts of the business including equlinjen. Uppgifterna år mycket varierande och spänner från
betet med övrig Europaförsäljning inklusive de lokala bolamycket internationellt inriktat och omfatta en hel del resor.
ipment software, resources and finance. Whafsnewin this
bemanning, lönefrågor och arbetsmiljö till kompetensutgen, samt ansvara för de aktiviteter som uppkommer på
För att lyckas med den hår uppgiften måste Du ha minst
case, is that we are the the first unit to integrate the diffeveckling och förhandling.
Europabasis.
ett par års försäljningserfarenhet inom telekommunikarent processes into one tool.
Vi söker en person med god yrkeskompetens, utpräglad
Då vi år i ett uppstartningskede kommer arbetet att krätionssystem (gärna AXE), radio/mobiltelefoni eller datasocial kompetens och förmåga att satta in personalfrågorva förmåga att ta vara flexibel, ta egna initiativ gentemot
kommunikationssystem. Du är civilingenjör och intresserad
na i sitt affärsmässiga sammanhang. Du bör ha akademisk
• You will be our Co-ordinator for the forecast except fisåväl den egna organisationen som dotterbolagen.
av att jobba i en internationell miljö. Du behärskar engelexamen och/eller beteendevetenskaplig utbildning inom
nance. You will work closely with a wide range of funcVi tror att du för att klara denna uppgift har ett par års
ska i tal och skrift. Det är meriterande med ytterligare
PA-områdetsamt erfarenhet av personalarbete i industrintions, such as sub-region Controllers, Technical Supports
erfarenhet av marknadsföring och försäljning av mobiltelespråkkunskaper för några av befattningarna.
under minst 5 år. Gärna Ericssonerfarenhet.
Units, Market Managers and the Managers for the sub-refon eller telekom utrustning emot operatörer och företag,
gions. There will be an opportunity
har erfarenhet från försäljning av client serverlösningar,
Kontakta: Ulf Borison, tel 08-757 1580 eller Liljana
Kontakta: Sven Hedberg, personalchef, tfn 08-4046315,
to work with our local companies. You should also be intrådlös datakom eller meddelandehanteringssystem.
Sundberg, Personal, tel 08-757 2459 Ansökan: SG/ERA/LP/H
memoid EKASVHE, email ekasvhe eka.ericsson.se. Ansökan
terested in working with activities to improve the tools and
Du har internationell erfarenhet och behärskar engelLiljana Sundberg
märkt "Personalman/kvinna" senast 961001: Ericsson
methods used today.
ska i tal och skrift.Ytterligare språk såsom tyska eller franComponents AB, P/PL Monika Hemlin, 164 81 KistaWe believe you need to have a background with acadeska är en merit. Du har lått att samarbeta och är öppen för
Stockholm
mic qualifications in economy or engineering. You should
nya utmaningar i en ny organisation.
preferably have experience of working with one or more of
Ericsson Telecom AB, Operations and Complete
the concerned planning processes which are included in
Kontakta: Per Stein, tel 08-757 0093 eller Bengt Carlström,
Customer Projects.Operations Control
the Business Tactical Planning Process (BTP). We expect you
tel 08-757 1840. Ansökan: Ericsson Mobile Communications
L M Ericsson Data AB, Västberga
to be well structured, flexible and independent.
AB, H/HP Yvonne Areflykt, 164 80 STOCKHOLM
INTERNATIONAL STAFF
Contact: Monica Jansson, phone + 46 8 757 0161, memoid
PERSONALANSVARIG
CO-ORDINATOR
Ericsson Data AB, Kista
ERACERAMOJ or Mats Alendal, phone +46 8 757 2690, me• Tycker du om att arbeta med personalfrågor i vid be• Är Du utåtriktad, handlingskraftig, service minded och
moid ERACERAMATS. Applications: KI/ERA/LNH Carin
märkelse? Då kan det här vara något för dig.
gillar högt tempo? Vill Du skapa ett internationellt konKasberg, phone +46 8 404 5587 memoid ERAC.ERACASA
FÖRSÄUARE CLIENT/SERVER
Dina arbetsuppgifter kommer att spänna över de flesta
taktnät? Kom till oss på Operations Control och arbeta med
APPLIKATIONER
områdena inom en personalfunktion. Du kommer att ha
koordinering av personalresurser world wide.
Ericsson Telecom AB, Telefonplan
• Denna tjänst innebär att sälja det kunnande som under
ett eget ansvarsområde och fungera som stöd och hjälp åt
många år byggts upp inom client/server teknologi i samcheferna i deras arbete med personalfrågor. Tyngdpunkten
Kontakta: Stefan Molander, memo ETX.ETXMOLS tel: 08/
VILL DU VARA DELAKTIG I
band med framttagning av produktinformationsapplikakommer att ligga på rekrytering och omfatta val av rekry719 5377 eller Lars Gillberg, memo: ETX.ETXLAGI tel: 08/
FÖRÄNDINGSARBETET INOM
tioner så som PRIM och GASK2 med tillhörande clienter
teringsväg, annonsering, intervjuer, tester m m. Du kom719 8010. Ansökan: ERICSSON TELECOM AB, TB/ETX/X/OH
mer också att arbeta med kompetensutveckling, förhandDu kommer att ansvara för försäljning, marknadsföring
Salwa Zeitoun, 126 25 Stockholm.
MASTER PLANNING
lingar, lönefrågor, allmänt personalarbete etc.
och kundkontakter mot ett antal externa kunder. Du kommer inledningsvis att leda uppbyggnaden av ett kundkonVi söker dig som har utbildning inom PA-området samt
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Inom ETX BU Network S Switching Systems Operations har
taktnät och därefter ansvara för en försäljningbudget.
minst 5 års erfarenhet av kvalificerat personalarbete. Har
en ny enhet för Operations Control bildats. Vår huvuduppDina erfarenheter är försäljning av teknikintensiva produ dessutom tidigare erfarenhet från något teknikorientegift år att vara sammanhållande länk mellan våra markCOMPASS-KONSULT
dukter. Du har redan ett befintligt kontaktnät som kan virat kunskapsföretag så år det ett plus. Du är van att arbeta
nadsorganisationer och enheterna inom Operations. Till
dareutvecklas. Din förmåga att sammarbeta och uttrycka
självständigt du har förmågan att kunna prioritera bland
• Vi behöver förstärkning och söker därför ytterligare en
enheten Forecast and Planning söker vi en erfaren och
dig i tal och skrift är mycket god. Dina ambitioner är att utuppdrag och uppdragsgivare. Du kommer att ingå i ett perCompass- konsult. Ericsson Organizational Consultants är
hungrig medarbetare som vill vara med och förändra vårt
vecklas som säljare och säljledare inom Ericsson Data.
sonalteam på 3 personer vilket innebår att du måste ha
en enhet som genomför attitydundersökningar inom hela
sätt att planera verksamheten.
god samarbetsförmåga och vara beredd att även arbeta
koncernen med hjälp av instrumentet Compass. Enheten
med arbetsuppgifter utanför det egna ansvarsområdet. En
Kontakta: Eva-Lena Frank„tel 726 3278, memoid edtevaf
ger stöd och rådgivning vid tolkning av resultat och vid
• I arbetsuppgifterna ingår att aktivt delta i det förbättav medarbetarna i teamet kommer att övergå till andra areller Jan Nyman, tel 726 3422, memoid edtaxel. Ansökan:
start av förbättringsprogram.
ringsprojekt som nyligen initierats i syfte att implementera
betsuppgifter i företaget, varför vi behöver dig snarast.
LM Ericsson Data AB, Personalenheten, Eva Almung, 125 82
Du kommer att planera och utforma undersökningar i
en högnivå forecast baserad på MRP II filosofin. Dessutom
Stockholm, memoid EDTEVAL
samarbete med kund, samt ta fram resultatrapporter. På
att ta ett operativt ansvar mot en eller flera marknads en-

Du bör helst ha erfarenhet från flera av följande områden: Högskolestudier, AXE, mobiltelefoni, avancerad systemförsäljning och/eller utlandsarbete. Naturligtvis måste
Du vara en drivande person som är van vid att fatta egna
beslut under högt tempo.Du ska ha ett kommersiellt sinnelag och vara en god representant för företaget.
Bra kunskaper i engelska, både i tal och skrift är en förutsättning. Språkkunskaper i portugisiska eller spanska är
önskvärt. VI arbetar i en dynamisk miljö och vi kan erbjuda
ett utvecklande arbete i ett trevligt team. Rätt person har
stora möjligheter att bygga en bra plattform för en spännande yrkeskarriär. Vi finns i moderna lokaler i
Sundbyberg.

Broadband Network Systems, Kungens Kurva
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heter vad gäller det löpande forecasting arbetet.
Du kommer som spindeln i nätet att vara en viktig länk i
planering av bäde material och resurser och få en mycket
djup förståelse för marknadens krav.
Vi söker dig som vill anta denna utmaning och vara med
om det förändringsarbete som för närvarande pågår inom
hela vår organisation. Du bör ha en högskoleutbildning inom teknik/ekonomi med inriktning mot logistik/materialadministration. Erfarenhet från samma områden eller
marknads sida är fördelaktigt. Eftersom du kommer att få
ett stort kontaktnät måste du ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Då vi lever i en konstant föränderlig värld fäster vi stor
vikt vid dina personliga egenskaper. Resultatorientering,
målmedvetenhet, samarbetsförmåga samt initiativförmåga
är självklarheter för dig. Du är drivande och vill få saker att
hända.
Kontakta: Stefan Molander, tel 08-719 S377, memoid
ETX.ETXMOLS; Eilert Karlsson, tel 08-719 0809, memoid
ETX.ETXEIK. Ansökan: Ericsson Telecom AB, TB/ETX/X/OH
Salwa Zeitoun, 126 25 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT PLANNING
FOR INTERNATIONAL MARKETS

Kontakta: Magnus Isaksson, tel 08-757 2678 (ERA.ERAMIN). Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, AH Anette
Spångberg, 164 80 Stockholm.
' V

PRODUKTLEDARE NETWORK ENGINEERING

• Ett av våra fyra produktserviceområden år Network
Engineering som idag omfattar System Performance
Evaluation där hanteringen av RNI, SSR och RVT ingår. Det
omfattar också Network Planning & Expansion vari ingår
ASSISTANT SERVICE
Radio Network Planning, RNPT, BS rerouting and Radio
MANAGER - TRAINING
Frequency Change.
RMOA Product Management Customer Services is lookingVi söker nu en person som skall ha det övergripande
produktansvaret för dessa tjänster. Vi tror att Du har erfafor an Assistant Service Manager to support our Service
renhet inom några av de uppräknade områdena.
Manager for Training.
• The Assistant Service Manager will ensure that Training
Din uppgift blir att svara för; produkternas lönsamhet
Services, Courses and Programs are developed and maintaisamt prioritera utvecklingen av dessa, att ta fram produktned for CMS 8800. You will work with coordination of actiplaner knutna till CMS30 produktfunktionalitet att samla
vities such as requirement handling, product definition and
in och hantera kravställningar från marknaden samt att inresource management within the Global Service
itiera utvecklingen av befintliga och nya tjänster, kontakter
Organization (GSO) for Training.
gentemot Japan och säkerställa support, kontakter gentemot CMS30 produktledning, kundpresentationer.
The position requires a degree in electrical engineering/
computing/ telecommunications or equivalent experience.
Vi önskar att Du har; erfarenhet av mobiltelefoni eller
At least one year of experience teaching or course develofasta nätet, erfarenhet inom några av ovanstående proping is required. The applicant must be able to travel.
duktområden, gärna erfarenhet som produktledare.
If you are fluent in English, self-motivated and innovative, you are welcome to learn more about this challenging
Kontakta: Jan-Olav Bengtsson, tel 08-404 46 56, memoid
opportunity.
ERA.ERAJABN. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, J/HS
Ann Beer 164 80 STOCKHOLM
Contact: Claes Bäckdahl, phone +46 8 7575760, memoid
ERAERACSBL or Hans Cervin, phone +46 8 7572803, meEricsson Telecom AB, Broadband Network Systems,
moid ERA.ERAHACE. Application: Ericsson Radio Systems
Kungens Kurva
AB, AH Anette Spångberg, 164 80 Stockholm.

KONTAKTEN NR 15 1996

should have the following professional and personal qualifications: Familiarity with Ericsson development projects.
Technical understanding of CME20/CMS40. An ability to take a wide perspective. Problem-solving ability.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUKTLEDARE

Contact John Craig, phone +46 8 404 6637, memoid ERAC.JCRA eller Björn Samuelsson, phone +46 8 404 5759,
memoid ERACERASABJ. Application: Ericsson Radio
Systems AB, LK/HS Mia Hjertén 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Mobile Communications AB, Kista

PRODUCT MANAGER

Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, sälje
marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår
het PDC, Data & Satellite Standards I Kista söker vi
Product Manager.
• Du blir globalt ansvarig för vårt nya produktområde
"CardPhone". Du är aktivt med och påverkar vilka produkter vi skall ha I framtiden, och ansvarar för in- och utfasning
under hela dess livscykel.
Genom en aktiv produktledning mot marknad, utvecklingsprojekt och produktion, skapar du förutsättningar för
att etablera CardPhone som en ledande leverantör inom
detta område. Då vi arbetar med samtliga standarder för
digital mobiltelefoni, innebär arbetet kontakter med såväl
kunder som Ericssonbolag över hela världen.
Har du drivkraft år målinriktad med förståelse för kundernas och marknadens krav, och har lått för att samarbeta
kommer du passa väl in I vår miljö.
Du har troligen en akademisk examen med teknisk inriktning med erfarenhet eller kunskaper om tele- och datakommunikation. Du har flera års erfarenhet av produkt eller projektledning. Vi formatter att du behärskar engelska
I tal och skrift och har PC-vana.

Ericsson Radio Messaging AB, Wide Area Pagers,
We are in the process of building up an organization within
Kista
Till NETWORK MANAGEMENT SYSTEM FÖR TRANSPORT
RMOA Technical Sales Support department at ERA to handNÄT.
le product planning activities CMS88 product line for marWe are in the process of developing Wide Area Pagers for
• Efter våra senaste marknadsframgångar inom
kets outside of North America. These represent marketsthe
in new high speed standards like ERMES and Flex. During
Transportnätsområdet med bl a en genombrytning på den
Asia, Oceania, Africa, Pacific, and Latin-America regions.
97/98 we will launch our products in Europe, Asia andviktiga Kinesiska marknaden behöver vi nu förstärka vår
North America. The Wide Area Pagers business is a fastavdelning
moför produktledning Network Management
ving, consumer electronics type of business very muchSystem.
like
• We are looking for product managers for the following
Kontakta: Kaj Björkman, tfn 08-4046629. Ansökan:
the cellular phones. The pagers are sold through operators,Vi ansvarar för en produktportfölj bestående av egenutareas: Switching Network Products (HLR, MSQ, radio
Yvonne Areflykt Ericsson Mobile Communications AB, 164
retailers or distributors. For the global launch we will now
Network Products (RBS), OA&M Products (OSS products
vecklade produkter samt system utvecklade av vår samar80 Stockholm.
build the core functions for the marketing, sales, product
and OA&M functions), System Applications (Data,
betspartner Marconi i Italien.
management and product support in Stockholm. For these I vårt arbete med inköpta system har sektionen ett utöMessaging, WIN).
PRODUKTCHEF, HÅRDVARA
functions we need a number of result oriente d flexible and
kat produktledningsansvar vilket innebär att vi kan erbjuThe main responsibilities and activities are: Making cushighly
motivated
individuals
who
like
the
pioneering
work
&
FEATURES TILL LUND
da breda, intressanta arbetsuppgifter som innebär intimt
tomer presentations on product proposals. Evaluation,
of building anew business.
samarbete med försäljning och marknadsorganisationen,
planning and consolidation of new market requirements.
• Du skall hålla dig å jour samt övervaka trender når det
MLCer, produktion, operations, produktutveckling inom
Participation in Package Definition exercises for every relegäller utveckling av hårdvarukomponenter såsom displayA key requirement for all functions is the willingness to
Ericsson och Marconi, m m.
ase. Market support on new products.
ed tangentbord, antenner, batterier etc, som kan bilda bas
learn and adapt to the business situation. If you in addition
för kommande mobiltelefonplattformar. Du kommer att
have experience of terminals or consumer type of products, Arbetet kräver därför god samarbetsförmåga och förThese positions will work closely with RMOA SPM and
ha ett nära samarbete med respektive teknikenhet inom
this is an advantage.
other local product management organizations for the
måga att hålla många bollar i luften samtidigt, det är önskorganisationen samt med externa leverantörer. Din insats
CMS88 product plans and strategies.
värt med erfarenhet av telemanagement system och/eller
MANAGER PRODUCT
skall resultera i övergripande produktkrav för implementetransportnät.
The required experience and skills for these positions
ring i framtida mobiltelefoner.
are: At least 3-4 years of experience with Ericsson (preferaMANAGEMENT
bly with Product Management or System Designs for celluKontakta: Anders Magnfält, 08-719 6384, ETX.ETXAMAG
Din bakgrund är minst civilingenjör (E eller F) med 3-8
lar systems). Technical expertise in the area of interest.
(sektionschef) eller Bengt Hellström, 08-7197057,
• This is a key position within Wide Area Pagers. You are
års arbetslivs-erfarenhet. Goda kunskaper inom elektronik
Strong communication and presentation skills. Good
ETX.ETXBHE (avdelningschef). Ansökan: Thomas Åhberg,
responsible, not only for the product management departär ett krav och har Du dessutom kunskaper inom radio är
knowledge of another foreign language is an asset. These
Personal, KX1/ETX/B/H, memo, ETX.ETXTHG.
ment but also the development budget. This means you
detta meriterande.
positions will also involve international travel and contacts.
will define and oversee the developement projects. In addition you will support the global sales organization with
Ericsson Telecom AB, Broadband Network Systems,
Kontakta: Amar Yazi, tfn 046-18 13 25. Ansökan: Ericsson
the products an product knowledge needed to fullfill our
Contact: Vu Nguyen, 46-8-4044624, (memoid ERA.ERAKungens Kurva
Mobile Communications AB, Håkan Fridh, 223 70 Lund.
sales objectives To be able to do all this you must be a mulVUNG). Application: Göte Hedblom, Ericsson Radio System
tiskilled engineer whit minimum 5 years of experience in
AB, 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista
PRODUKTLEDARE product development and/or product management ideally
within terminal related areas. Experience of budget an reSDH NÄTPLANERING
Ericsson Telecom AB, Huddinge
CHALLENGING POSITIONS sourse management.
• Vi behöver förstärka med produktledare för SDH transSTRATEGIC PRODUCT MANAGEMENT
portnät
för
att
i
en
växande
marknad
med
komplexa
kundPRODUKTIONSLEDARE
PRODUCT MANAGER
krav kunna utforma konkurrenskraftiga nätlösningar.
GSM based systems CME20ICMSAO Service Contro
Ericsson Telecom AB, Distribution Center svarar för distri• You will be responsible for one or more products/proVi jobbar med produktledning och nätdesign av fem
Management The product unit Digital Switching Syste
bution, förrådshållning och packning av gods inom duct lines within the Wide Area Pagers product range. This
delnät: Trafik. Management. Synkronisering. DCN.
and Applications (DSA) provides competitive switch
Ericsson. Verksamheten är inte enbart knuten till ETX utan
includes business analysis, specifications, development proAuxiliary.
service control and application products for GSMIDCS
våra tjänster riktas mot flertalet av Ericssons bolag.
ject follow-up, training and support of the sales channels
Det är både självständiga, intressanta och tuffa arbetsoperators through EricssonlRMOG marketing and sa
etc. You have a Masters degree in Engineering/or similar
uppgifter som väntar Dig, och Du kommer att ha många
channels.
• Till exportpackningsenheten söker vi en Produktionsand experience from development or product managebollar i luften samtidigt. Arbetet kommer att innefatta
Within the product area Service control and manag
ledare som kommer att ansvara för verksamheten kring
ment, ideally of terminals or consumer electronic products.
många kontakter med representanter för olika marknader,
ment we are responsible for CME20ICMS40 products w
standard-, special- samt magasinspackning. I arbetet ingår
våra dotterbolag samt med våra samarbetspartner i
handle the subscribers and control the switching netw
ansvar för budgetarbete och planering av inköp, ansvar för
Contact: Kary Warnerman, phone 08-757 2714, memoid
Sverige och utomlands. Du kommer också att utveckla en
Some of those products are GSM specified others are
marknadsföring av avdelningens tjänster och möjligheter
ERMKAWA or Kristina Johnsson , phone 08-757 1449, mebåde bred och god förståelse av telekommunikationsnät i
and Gateway products.
och vidareutveckling av verksamheten när det gäller tex
moid ERMKRU. Application: Ericsson Radio Messaging AB,
allmänhet.
The strategic product management is responsible
produktionsteknik och förpackningar. Därtill kommer alla
Doris Hagala, 164 80 STOCKHOLM
e.g. Business planning, Product planning, Marketing
uppgifter förenade med personalledning, som kompetensKontakta: Mats Uhlin 08-719 7975, memo ETX.ETXUHN elmunication, Ordering of development Price recommen
utveckling, teambuilding etc.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
ler Bengt Hellström 08-719 7057, memo ETX.ETXBHE
tions etc We are now seeking additional Product
Lämplig bakgrund är gymnasieingenjör, eller motsvaManagers.
rande, med ett par års ledarerfarenhet. Du är resurtatoriEricsson Radio Systems AB, Kista
PRODUKTLEDARE - SYSTEM
PRODUCT MANAGER ILR
enterad, har helhetssyn och intellektuell skärpa men besit& HARDWARE SERVICES
ter även den sociala kompetens och personliga säkerhet
The Product unit Digital Switching Systems and • The Interworking Location Register (ILR) allows roaming
som krävs för ledarrollen.
För den japanska PDC-marknaden är vår avdelning ansvaApplications, (DSA), provides competitive switching, serbetween GSM based systems and systems of other stanrig för att utveckla, underhålla och implementera tjänster
vice control and applications products to GSMIDCSIPCS
dards such as AMPS and PDC. The ILR is also a component
till våra japanska kunder.
Kontakta: Roger Greisman, produktionschef, tel 08-719 76
operators through Ericsson I RMOG marketing and sales
forthcoming satellite based systems. The market you will
85 eller Mona Sahlström, personalchef, tel 08-719 76 03.
Ett av våra fyra produktserviceområden är System & HW
channels.
work towards are initially PCS in the USA PDC in Japan and
Services som idag omfattar TR-hantering, CNA-hantering DSA is fastly expanding to meet the global market. At
the satellite operators. This position will require a lot of cooch HW repair flödet. Vår roll är att höja kvalitén på ledti-our unit LK in Kista/Sweden we are now looking for
Ericsson Radio Systems AB, Kista
operation with other business units at Ericsson, national
der och processer samt att minska kostnaderna på dessa
and international.
produkter.
DSA TECHNICAL

PRODUKTLEDARE SWITCHING

Business Unit Cellular Systems - American Standards
• Vi söker nu en person som skall ha det övergripande an(RMOA) utvecklar och marknadsför produkter för mobiltesvaret för dessa tjänster. Vi tror att Du har erfarenhet inom
lefon- och KS-nät i frekvensbanden 800 och 1900 MHz banågra av de uppräknade områdena.
serat på den digitala D-AMPS standarden. AMPSID-AMPS Din uppgift blir att svara för; produkternas lönsamhet
är världens största standard för mobiltelefoni. Våra prosamt prioritera utvecklingen av dessa, att ta fram produktdukter finns i flertalet länder i Nord- och Sydamerika, Asien
planer knutna till CMS30 produktfunktionalitet att samla
och Oceanien.
in och hantera kravställningar från marknaden samt att initiera utvecklingen av befintliga och nya tjänster, kontakter
gentemot Japan och säkerställa support, kontakter gente• Vårt team år ansvarigt för alla produkter inom switmot CMS30 produktledning, kundpresentationer.
chingområdet, såsom MSC, HLR, IN-produkter, Message
Center mm. Vi behöver nu förstärka oss med en eller två
Vi önskar att Du har; erfarenhet av mobiltelefoni eller
produktledare för AXE plattformen, små växlar för trådlöfasta nätet erfarenhet inom några av ovanstående prosa kontoret. Som produktledare arbetar du med produktduktområden, gärna erfarenhet som produktledare.
strategier, marknadskrav, business cases, life cycle management och kundpresentationer.
Kontakta: Jan-Olav Bengtsson, tel 08-404 46 56, memoid
Du har troligtvis en akademisk examen, allmän teleERAERAJABN Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, J/HS
kom-bakgrund och kunskap om AXE. Arbetet innebar inAnn Beer 164 80 STOCKHOLM
ternationella kontakter.

COORDINATOR FOR GAP/R7
• This role covers the following areas of responsibility:
Overall coordination on DSA level within the GAP/R7 project. Technical partner to Project Manager. CME/CMS-Level
technical and product documentation. Resolution of subsystem/product area/node border issues.. Configuration
Management.
Requirements
Maintenance
and
Traceability. Change Request handling. Patent and IPR
coordination with Line Organisation. Chairing of Systems
Group meetings within project.
The position will be within the LK/SU (Systems
Coordination GSM/DCS/PCS) unit and report to LK/5UC As
this role is predominantly dedicated to the GAP project
there is also a reporting line to the manager of this project.
This assignment will last the lifetime of the R7 project.
Towards the close of this project it is expected that the workload will decrease and other System Coordination tasks
will be assigned). The ideal candidate for this position

MOBILE IN PRODUCT
MANAGEMENT

• It is predicted that Mobile IN market will take of in 1997.
We need to strengthen our position in mobile IN product
management in order to make this happen 11 You will work
in a mobile IN product management team which are responsible for getting the IN products defined, ordered and
provided to the market.
We are responsible for the mobile IN products SCP, SDP,
SMAS and operator systems.
Close co-operation with other units in Ericsson is required, internationally and nationally. Our requirements on
both positions are: Academic degree (technical and/or economy/marketing). Basic business knowledge/experience.
Managerial skills (personnel - project). Good communication skills (oral and writing). Ability to priorities and plan
accordingly. Ericsson and or operator experience is an advantage.

Contact Fredrik Alatalo, phone +46 8 757 1317, memoid
ERAC.ERAFAL eller Ingela Bonnevier, Human Resources,
phone +46 8 404 7841, memoid EXTR.QRAINBU.
Application: Ericsson Radio Systems AB, LK/HS Mia Hjertén,
164 80 STOCKHOLM

Dig en grundläggande allmän utbildning inom mobirtelefoni om detta år nytt för Dig, samt kompletterar därefter
detta med en anpassad utbildning inom produktområdet.
Vi sitter i Kista tillsammans med hela produktenheten
för DSA.

moid ERACERAABLO eller Ulrika Carlsson, phone + 46 8
7571313. memoid ERACERAUCAR.

SYSTEM MANAGER/SENIOR SPECIALIST - SERVICE MANAGEMENT

• 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
PRODUKTCHEF - POSITIONING
need for efficient support for service management increaSYSTEMS AND SERVICES
ses.
We are now looking for YOU who can technically be a
Inom affärsenheten för Mobiltelefoni - GSM, NMT och Ericsson Radio Systems AB, Kista
leading star in the service management area. You will get
TACS - (förkortat RMOG) tanker vi nu bredda vårt produktan excellent opportunity to extend your contact network
sortiment genom att ta fram system för positionering och
SYSTEMS MANAGEMENT - SERVICE
and gain competence in the rapidly increasing areas of
kunna erbjuda véra kunder helhetslösningar baserade pé
CONTROL AND MANAGEMENT
GSM/PCS and Service Management The tasks will involve
detta.
The product unit Digital Switching Systems and participating in and leading technical studies as well a doDetta skall göras inom enheten för Applications, som
se co-operation with product management RMOG design
specifikt skall tillhandahålla produkter och paketlösningar
Applications (DSA) provides competitive switching, service
units and other Ericsson units working in the area.
som tillfredsställer såväl våra direkta kunders (olika mobicontrol and application products for GSM/DCSIPCS operaWe believe you are an experienced system engineer, or
loperatörer) behov av tjänsteerbjudanden, som slutanväntors through EricssonlRMOG marketing and sales channels.
similar, with experience within O&M/Service management.
darnas behov av mobila kommunikations-tjånster. I takt
We consider knowledge about UNIX platforms and manamed den pågående globala avregleringen av telekom• The product area Service Control and Management
gement systems as a merit
marknaden och det otroliga intresset för mobiltelefoni ser
(SCM) is responsible for nodes controlling the network like
vi en rekordartad tillväxt av nya operatörer som söker konthe HLR (Home Location Register) in GSM. In addition to
kurrenskraftiga tjänsteerbjudanden för att positionera sig
own products, SCM is responsible for the DSA requirements Contact Anders Blomgren, phone + 46 8 757 1281, meoch lyckas på sin marknad.
towards 'external" products like the IN infrastructure, SCP
moid ERACERAABLO eller Lennart Andersson, phone +46 8
(Service Control Point) and SDP (Service Data Point). The
757 1286, memoid ERACERALNT.
central system management for SCM now have a few chal• Till denna verksamhet som år under uppbyggnad, söker
lenging positions open.
vi därför nu en Produktchef för Positioning Systems and
SYSTEM GENERALIST - SERVICE
Services.
SYSTEMS
MANAGER
MOBILE
CONTROL&MANAGEMENT(SCM)
Som Produktchef har Du har ett lönsamhetsansvar över
hela produktlivscykeln för Dina produkter. Du ansvarar för
INTELLIGENT NETWORKS(MIN)
GSM/PCS
produktförsörjningen och affärsutvecklingen för dessa.
• We are looking for an experienced systems manager to
Häri ingår att ta reda på och analysera våra kunders behov
• We will extend our System management/OPM team for
strengthen our resources within Service controls Manageoch krav samt att omsätta dessa till kommersiella produkMobile IN platforms with one person.
ment for GSM/PCS. Your role will be to work with SCM
terbjudanden. Du ansvarar även för att ta fram underlag
Your work will consist of tasks like technical support to
Network architecture and platform aspects/requirements
för investeringar inom produktområdet och för uppföljMarket Operations, support to Strategic Product
when introducing new features and applications to the
ning av produkternas lönsamhet. I Dina arbetsuppgifter inManagement for clarification of requirements as well as
GSM/PCS networks. Typically the work is done in Scenario-,
går också att förse våra marknadsförare med de underlag,
customer presentations etc, work with characteristics and
quick and pre-study for the GSM/PCS development You
i form av produktinformation, säljargumentation och rebenchmarking activities for Mobile IN, and manage&partiwill also be involved in planning of and participation in
kommenderade priser, som krävs för en lyckad marknadsincipate in different kind of Mobile IN related technical stustandardisation within the SCM area. You will work closely
troduktion.
dies.
together with product management the design centres
In this position you will have a tremendous opportunity
Vi söker Dig som har tidigare vana av produktledning
throughout the world in a systems management network,
to extend your contact network and to gain competence in
och affärsbedömningar. Du bör ha en grundläggande tekand even with strategic customers.
the rapidly growing area of Intelligent networks and
nisk högskoleutbildning, gärna kompletterad med ekonoEricsson Radio Systems AB, Kista

mi. En utåtriktad läggning och vana vid kundpresentationer/diskussioner är viktiga för att lyckas i arbetet Du bör
ha förståelse för hela produktlivscykeln och affärsmässigheten såväl ur vårt (Ericsson) perspektiv som ur operatörens
perspektiv.
Slutligen bör Du kunna dokumentera Dina slutsatser
och rekommendationer på ett övertygande sätt för styrgrupper och management. Vi hoppas kunna erbjuda Dig
ett stimulerande arbete med goda karriärmöjligheter, där
Du kan tillägna Dig en god förståelse för hur marknadskrafterna styr vår verksamhet. När Du börjar hos oss ger vi
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Kontakta: Carl Crafoord. tel 08 - 757 5632, memoid ERAC.ERACCFD eller Ingela Bonnevier, personal, tel 08 - 404
7841. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, LK/HS Mia
Hjertén, 164 80 STOCKHOLM

GSM/PCS.
We are a team of young and ambitious system engineers
and we are 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.
Contact Anders Blomgren, phone + 46 8 757 1281, me-

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.
Contact Anders Blomgren, phone +46 8 757 1281, memoid ERACERAABLO eller Erik Lönnheim, phone +46 8 757
1280, memoid ERACERAERLO. Contact person for all positions: Ingela Bonnevier, Human Resources, phone +46 8 404
7841, EXTR.QRAINBU. Application: Ericsson Radio Systems
AB, LK/HS Mia Hjerten, 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB. Kista
Affärsenhet för Mobiltelefoni - GSM, NMT och TACS - (förkortas RMOG), utvecklar, marknadsför och idriftsåtter system för mobiltelefoni. Idag återfinns våra system i drift på
ett 50-tal marknader över hela världen. Vi har idag ca
6.500 medarbetare i 70 länder varav 1.5O0 i Sverige.
Inom RMOG finns produktenheten 'Digital Switching
Systems and Applications", (DSA), som tillhandahåller konkurrenskraftiga produkter för hantering av koppel, abonnentinformation och användartjånster GSM-IDCS-IPCSoperatörer över hela världen. Marknadsföring och försäljning sker genom RMOGs marknadsorganisation och lokalbolag.

CHEF - IPR-VERKSAMHET
• System Management GSM/DCS/PCS (LK/S) som har det
övergripande systemansvaret för GSTI-baserade system inom RMOG, söker sektionschef, eller kandidat för enheten
för IPR-verksamhet (Intellectual Property Rights). Han/hon
ska leda arbetet inom den centrala IPR-enheten för affärsenheten, organiserad under LK/S.
Arbetsuppgifter. Medverka till att sätta mål för RMOG
inom IPR-området. Planera, budgetera och genomföra åtgärder för att nå målen, inom ERA/L I samråd med RMOG
internationella designcenters, planera och genomföra åtgärder för att nå målen inom RMOG.
Du som vi söker: Ar civilingenjör eller motsvarande och
har flera års erfarenhet av IPR arbete inom telekommunikation eller liknande teknikområde. Patenträttslig kompetens och stort kontaktnät inom IPR-området år meriterande. Har god förmåga att kommunicera med individer och
grupper. Har goda ledaregenskaper och förmåga att skapa
sammanhållning I en grupp och att skapa och behålla ett
kontaktnät. Är chef eller en chefskandidat.
Kontakta: Gunnar Blockmar, tel 08-757 2569, memoid ERACERABGB eller Kjell-Gunnar Königsson, Human
Resources, tel 08-404 7946, memoid ERAC.ERAKONI.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, LK/HS Mia Hjertén,
16480 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

METODINGENJÖRER - CMS30
PRODUKTLEDNING

ERAIJT har det övergripande tekniska ansvaret för mobiltelefonisystemet PDC, som säljs i bl.a. Japan. Inom enheten
pågår en intensiv verksamhet för att vidareutveckla vårt
system på en expanderande marknad.
• Nu söker vi metodingenjörer för att arbeta med våra
processer för Produktledning.
Arbetet innebär att Du utvecklar befintliga processer
för Product Management inom vår organisation samt inför

Ericsson Software Technology AB. Kista

ERLANG SYSTEMS söker nya medarbetare!
Ericssons 85.000 anställda är verksamma i mer än 100 länder. Deras samlade
Ericsson Software Technology AB tillhandahåller avancerade system, applikationer
kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad gör Ericsson till ett världsledande och tjänster inom telekommunikation och programvaruteknik.
företag inom telekommunikation.

Erlang Systems är en enhet (ca 25
personer) inom Ericsson Software
Technology AB. Vi säljer tjänster i
form av konsultuppdrag och kurser,
i huvudsak rörande användningen
av Erlang. Vi är också ansvariga for
marknadsföring av utvecklingsverktyget Erlang Tools.
Användningen av Erlang Tools
ökar kraftigt och vi måste nu bli
fler för att möta den ökade efterfrågan på våra tjänster.
Till vårt kontor i Kista söker vi nu
såväl erfarna som nyutexaminerade

Erlang
Erlang är ett modernt funktionellt
programmeringsspråk lämpat för
distribuerade, parallella, feltoleranta
realtidsapplikationer. Programmeringsspråket är utvecklat inom
Ericsson och används idag för produktutveckling.

Nya medarbetare

Eftersom en stor del av vår tjänsteförsäljning består av konsultuppdrag
arbetar vi mycket med våra kunders
problem, ofta i kundens organisation
men även i våra egna lokaler.
Vi bedriver också projekt i egen regi
bland annat utveckling av utvecklingsverktyg till Erlang. Våra kurser
är en viktig del av vår tjänsteförsäljning. För att erbjuda bra lärare med
erfarenhet av Erlang strävar vi efter
att kurserna hålls av aktiva konsulter.
Vi söker nu medarbetare inom följande
inriktningar:
• Telekom

Vi behöver konsulter som har goda
kunskaper i telekommunikation och
är intresserad av modern mjukvarukonstruktion.

i t v t

*

• Windows NT/95
Efterfrågan på Windows NT/95 -plattformarna växer. Vi behöver medarbetare
som kan arbeta med underhåll av
befintliga porteringar av Erlang Tools,
portera nya versioner samt arbeta
som konsulter med inriktning mot
Windows NT/95 och Erlang.
• Mjukvarukonstruktion

Vi behöver fler konsulter som är duktiga
på datalogi, mjukvarukonstruktion och
systemutveckling.
Bakgrund
Vi tror att Qä har en akademisk utbildning, "Master of Science in Computer
Science" eller motsvarande. Stor erfarenhet från något av inriktningsområdena
värderas också högt. Konsultuppdrag
är en naturlig del för samtliga inriktningar. Du har lätt för att samarbeta,
har initiativförmåga och har en kundorienterad inställning.

Låter det intressant!
Kontakta:
Klas Mikaelsson, tfn 08-719 88 51,
klas@erlang.ericsson.se
Torbjörn Keisu, tfn 08-719 89 07,
keisu@erlang.ericsson.se
Lennart Öhman, tfn 08-719 54 15,
lelle@erlang.ericsson.se
Besök gärna vår hemsida:
http://www.ericsson.se.erlang

Välkommen med Din ansökan senast
25 oktober 1996 till:
Ericsson Software Technology AB
Erlang Systems
Box 1214
164 28 Kista
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rik, har lätt för att se helheten samt har goda kunskaper i
radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennåra produkter och transmissions-system för analoga engelska.
och
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i
PRODUCT PROVISIONING
Kista och vi år idag cirka 1100 anstålida.
Kontakta: Lennart Lundström, elektronikenheten, tel 08AREA IN
757 26 85. eller Madeleine Koch, personal, tel 08-75717 49.
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Christina
• Leveransplaneraren år en nyinrättad tjänst med ansvar
• För dig som söker nya och utmanande arbetsuppgifter
Mattsson, Box 11,164 93 STOCKHOLM.
med hela världen som arbetsplats!
för att kundorderprocessen på RSA/P fungerar, från bokKontakta: Björn Kaspersen ERA/JT/XPUC tel 08-757 1492,
memoid ERABKK eller Mats Lundin ERA/JT/XPU tel 08-757
Vi på XK/B behöver förstärkning med ytterligare en perning av erhållna kundorder mot närtidsprognoser, till leve3234, memoid ERAMAT. Ansökan: KI/ERA/J/HS Ann Beer
son. Funktionen ingår Local Design Center Karlstad och har
rans till kund.
helhetsansvaret för Product Provisioning Area för IN.
Som leveransplanerare kommer Du att vara fabrikens
Ansvaret innefattar all plattformsutveckling av Intelligent
Ericsson Radio Systems AB, Kista, Transport
ansikte utåt vad gäller leveransfrågor och avståmningar
Networks i AXE-10.1 området ingår primärt utvecklingsenmot kund. I arbetsuppgifterna ingår även att bevaka och
Networks
heter pä ETX/XK, LMD och ETM. Dessutom ingår även
"styra" fabrikens beläggning i slutmonteringen i närtid (0Ericsson Microwave Systems AB,
marknadsutveckling pä ett antal dotterbolag.
8 v). Vidare ingår att följa upp och mäta kvaliteten på
Försvarskommunikation, Kista
SERVICE DEVELOPMENT
kundorder-rocessen, bl a genom leveransprecisionsmätFunktionen är en mindre grupp som hanterar följande
MANAGER
ningar.
områden: Resursallokering och resursplanering. Estimat
CONFIGURATION
och uppföljning av kostnader. Beställare av arbete inom IN
Ericsson Radio Systems is moving into the future by creaVi vill att Du har minst 3-årig gymnasieutbildning, gärna
MANAGEMENT OCH KVALITET
plattformen. Etablering av projekt Förbättringar inom IN
ting new and unique customer services. Supporting all celakademisk utbildning med inriktning på produktion/logisplattformen.
lular technologies and standards, the BR Competence
tik. Du bör ha erfarenhet av hur Ericssons TAMP/orderpro• Till vår division som marknadsför, utvecklar och produCenter offers cutting-edge opportunities from the custo- Ditt huvudansvar blir att ansvara för ett förbättringstecess fungerar, gärna med erfarenhet från arbete på en
cerar bl a radiolänk- och krypteringssystem söker vi Dig
mers point of view.
marknads- och/eller produktionsenhet. Du bor även ha PCsom vill arbeta 50% med Configuration Management och
am med deltagare från olika lokala design centers men
vana (MS-Office paketet) samt erfarenhet av hur ett mate50% med kvalitet.
även att arbeta med övriga områden. Du som söker bör
rialplaneringssystem fungerar teoretiskt och/eller praktycka om att ta initiativ, driva saker fram till resultat gilla
Att arbeta med Configuration Management innebär att
• The Transport Network Services being developed at the
tiskt.
att förhandla och samarbeta med dotterbolag inom
Du biträder våra projektledare med planering och uppföljBR Competence Center Provisioning will set the standard
Ericsson. Erfarenhet från projektledning är meriterande.
ning samt upprättar och underhåller projektdokumentafor the coming services industry. The BR Competence
Du är noggrann, stresstålig och har lätt för att samarbeDu som vill veta mer om arbetsuppgifterna kontakta mig.
tionen. Du kommer bl a att få upprätta dokumentplaner
Center Provisioning creates services in the transmission
ta med andra människor. Du har även förmåga att arbeta
och releasehantering samt ansvara för projektarkivet.
area in regards to planning, engineering, implementing
både självständigt och i grupp samt besitta en bra analysand optimizing a mobile radio network. This involves idenoch presentationsförmåga.
Kontakta: Memo/mail ETXT.ETXNOER, etxnoer(at)solsta.
Att arbeta med kvalitet innebår att Du bistår divisionstifying the service required, gathering market requirechefen som sammanhållande i övergripande kvalitetsfråericsson.se, Tfn ECN 863 3430, ETX/XK/B Mikael
ments, creating a development project writing methods
gor inom divisionen och deltar i ledningens genomgångar.
Nordlander, Product Provisioning Area IN.
Kontakta: Robert Staffas, tel 08-764 12 00 eller Annaand processes, and developing any required tools.
Du kommer bl a att få bereda och org* lisera revisionsverkGreta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69. Ansökan:
samheten och medverkar vid behov som supportinstans vid
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Christina Mattsson,
If you have an engineering degree, experience with
Ericsson Radio Systems AB, Kista
externa revisioner samt att Du samordnar divisionens förBox 11,164 93 STOCKHOLM
transport networking, and a focus on customer satisfacbättringsarbete. Du kommer också att få ansvaret för kvation, you may be our next team member! The position reSERVICE
MANAGER
FOR
litetsarkivet samt att se till att hålla divisionens verksamquire fluent English skills. International work experience is
ORDERHANTERARE TILL
NETWORK OPTIMIZATION
hetspärm aktuell.
preferred.
PRODUKTIONSENHETEN
RMOA Product Management Customer Services is looking
Vi söker Dig som har erfarenhet inom områdena eller av
for a Service Manager responsible for Cellular Network
• Orderhanteraren är en nyinrättad tjänst inom
liknande arbete. Du bör ha sinne för ordning och reda samt
Contact: Meg Ketron, phone +46 8 404 22 08, memoid
Performance Evaluation and Optimization of CMS 8800
ha goda kunskaper i engelska.
ERAERAMRKE. Application: Ericsson Radio Systems AB, AH
Leveransplaneringen med ansvar för utleveranserna inom
Networks. The scope of work is devided into two parts;kundorderhorisonten (0-5 dagar).
Anette Spångberg, 164 80 STOCKHOLM
Product Management and Service Delivery (i.e. at customerDetta innebär bokning/registrering av erhållna kundorKontakta: Björn Hoffer, tel 08-404 76 52. Ansökan:
premises, perform services in the area of Network der och utskick av leveransbekräftelser till kund. Vidare inEricson Radio Systems AB, Kista
KI/EMW/AK/Z Bim Ahlström
Optimization). The combination of these two areas is the
går också att rapportera eventuella leveransförseningar
challenge in this job! The Service Manager must be in a posamt
bevaka/beordra
utleverans
till
kund.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
SERVICE MANAGER FOR
sition to exploit his own ideas based on field experience.Orderhanteraren svarar även för att den interna adminisMANAGEMENT SYSTEMS
trationen, arkivering m m, fungerar inom leveransplaneCUSTOMER PROJECT MANAGERS
ringen.
Cellular Systems - Amerdan Standard, Product • The Product Management task is to ensure that metFOR RMOG ASIA-PACIFIC
Management Customer Services is looking for a Service
hods and tools forming the service are developed, impleVi vill att Du har minst 3-årig gymnasieutbildning, gärna
Manager responsible for Customer Services related tomented and maintained in the organization. The area adakademisk utbildning med inriktning på produktion/logisThe Market Operations Unit RMOG Asia-Pacific has a ge
Network Management Systems, Network Intelligence and
dresses competencies in Radio, Switching and Network
tik. Du bör ha erfarenhet av hur Ericssons TAMP/orderprographical responsibility strectching from India via Sou
Business Support Systems.
Management. You will coordinate activities such as requicess fungerar, gärna med erfarenhet från arbete på en
East Asia, Indonesia, Taiwan, Korea and the Phillippine
rement handling, product definitiion and resource mangemarknads- och/eller produktionsenhet. Du bör även ha PCAustralia. Our task is to sell GSM, NMTand TACS system
ment within the Global Service Organization (GSO) for
vana (MS-Office paketet) samt erfarenhet av hur ett matethis region and to support our local companies many o
• In these areas we are currently developing a product
Operation and Maintenance.
rialplanerings-Zordersystem fungerar praktiskt.
which are going through a rapid expansion.
program of customer services supporting and adding value
to the features provided by each system area. Expand the
The Serivce Delivery task is dedicated to delivery of the
Du är noggrann, stresstålig och har lätt för att samarbeLNIP is the unit responsible for implementing the sy
business with our solutions for Network Management IN
services to customer. The objective is to maintain and furta med andra människor. Du har även förmåga att arbeta
tems, for logistia issues and for support and build-up o
and Business Operation is the big challenge in this job.
ther develop an advanced operative competence level in
både självständigt och i grupp.
the local companies in the area of implementation. Buil
the area. This skill will support the Product Management
up of the local companies is becoming increasingly imp
Product Management ensures that methods and tools
role. The position requires a degree in engineering.
tant as the business is growing rapidly and we have mad
forming the serivce are developed, implemented and
Kontakta: Robert Staffas, tel 08-764 12 00 eller AnnaVerified field experience in both RF engineering and switdecision to grow primarily at the Local Companies and
maintained in the organization. The Service Manager
Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69. Ansökan:
ching (AXE) is required and working experience from a tethe extent possible with locally employed staff.
works with coordination of activites such as requirement
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Christina Mattsson,
lecom operator is prefered. You are fluent in English and
• LN/P is currently looking for a number of Project manahandling, product definition and resource management
Box 11,164 93 STOCKHOLM
are able to travel.
gers, some very experienced and som less experienced but
within the Global Service Organization (GS).
with potential. Preferrabfy you have a Project
The position requires a degree in computing/telecomCAB-ORDFÖRANDE
TILL
Management experience from Ericsson including a sojourn
munications or equivalent experience. Good knowledge of
Contact Roger Eriksson, phone +46 8 404 5414, memoid
abroad, however, Ericsson experience is not a prerequisite.
PRODUKTIONSENHETEN
TMOS and related applications for Cellular Networks incluERA.ERARE eller Hans Cervin, phone +46 8 757 2803, menya. Inom området finns processer såsom Requirements
Handling, Product Life Cycle Management Business
Opportunity Tracing, Product/Market Information, etc.
Kunskaper inom områdena: mobiltelefoni, produktledning och/eller processutveckling år meriterande.

Ericsson Telecom AB, Local Design Center, Karlstad

EUMM

ding Network Intelligence is required. Working experience
from a telecom operator i preferred. If you are fluent in
English, able to travel, self-motivated and innovative, you
may be our next team member!
Contact Hans Cervin, phone +46 8 757 2803, memoid
ERAERAHACE. Application: Ericsson Radio Systems AB, AH
Anette Spångberg, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Telecom AB, Business Unit Swithcing and
Network Systems,Global Product Line
Management, Switching

CREATIVE PROFESSIONALS TO
AXE SYSTEM EVOLUTION
• Take the opportunity to join the team working with
AXE evolution. We focus on Strategic Product
Management of AXE and related products from a BX perspective.
i4
The scope of our work include: "Ownership" of the
complete system and responsibility for its future competitiveness in different applications and solutions. Product
portfolio Strategies. Customer presentations of strategies
and the GPLM-S product portfolio. Identify and analyse
strategic business opportunities. Network Development
telecom and data networks. International Standardisation.
Network, technology and competition Analysis. General
Product Portfolio Management.
We now need you "Creative Professional" to make this
happen. Your profile could be a telecom professional with
deep knowledge, but also a young individual with some
years experience in AXE Marketing, Product Management
or System Management.
The main thing is that your seek a broadened understanding of switching and the role of switching in future
telecom network. Of course, this will give the right person
lots of opportunities for the future. You are creative, full of
initiative of your own and like the situation to match technology and business. You are used to give presentations to
customers and other organisations, ff you want to be one
of the new members in the team, please get in touch.
Contact Magnus Braxell. 9 3859, ETXT.ETXMAN. Staffan
Åstrand, 9 6713. ETXT.ETXSTAA or Gösta Linder, 9 4802.
ETXTETXGLDR.

moid ERAERAHACE. Application: Ericsson Radio Systems
AB. AH Anette Spångberg. 164 80 STOCKHOLM

• CAB-ordförande (Corrective Action Board) år en nyinrättad tjänst inom tillverkningen med ansvar för att ändringsprocessen på RSA/P fungerar. Eftersom tjänsten år
Ericsson Radio Systems AB, Kista
nyinrättad är en av de första arbetsuppgifterna att skapa
egna arbetsrutiner samt att dokumentera dessa.
Som CAB-ordförande ansvarar Du för att arbetet i
SERVICE DEVELOPMENT
CAB:en fungerar. CAB:ens viktigaste uppgifter år att säkerMANAGER - AXE
ställa att CCB har ett bra beslutsunderlag samt att impleEricsson Radio Systems is moving into the future by creamentera beslutade ändringar i den egna fabriken och i
ting new and unique customer services. Supporting all celClonade fabriker. I CAB:en ingår deltagare från tillverklular technologies and standards, the BR Competence
ning, logistik, produktionsteknik och projektledning.
Center offers cutting-edge opportunities from the custo- Vi vill att Du har minst 3-årig gymnasieutbildning, gärna
meris point of view.
akademisk utbildning med inriktning på produktion/ logistik/ kvalitet. Du bör ha erfarenhet av Ericssons dokument• An AXE Service Development Manager is an experienstyrning och ändringsprocess, gärna med erfarenhet från
ced person who can create services for the AXE network.
arbete på en utvecklings- och/eller produktionsenhet. Du
All provisioning phases are included in the work: planning
bör även ha PC-vana (MS-Office paketet) samt erfarenhet
a network, engineering a network, implementing the netav att arbeta i PRIM.
work and optimizing the network. The AXE Service
Du är noggrann, stresstålig och har lätt för att samarbeDevelopment Manager will identify which services will be
ta med andra människor. Du besitter även en bra analysdeveloped, determine the scope and nature of these seroch presentationsförmåga. En mycket viktig egenskap hos
vices, and then develop them for sale. Service Development
Dig är att kunna driva och följa upp beslutade aktiviteter.
work involves compiling methods, determining "best practice", and developing automated tools to support the serKontakta: Robert Staffas. tel 08-764 12 00 eller Annavice.
Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69. Ansökan:
ff you have an engineering degree and AXE implemenEricsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Christina Mattsson,
tation or engineering experience, you may be the right
Box 11,164 93 STOCKHOLM
person. The position require fluent English skills.
International work experience is preferred.
Contact Meg Ketron, phone +46 8 404 2208, memoid
ERAERAMRKE. Application: Ericsson Radio Systems AB, AH
Anette Spångberg, 164 80 STOCKHOLM

DRIFTTEKNIKER TILL ELEKTRONIKENHETEN

You need to be challenged by working in a rapidly growing business. You need to have the power of intitative
and the ability to be a team leader. You need to be interested in issues relating to the interwork between ERA and
the Local Companies and you need to be convincing yet respectful and perceptive enough to fit into the Asian business culture.
Contact LN/PC Mats Alendal, 757 26 90. Application:
KI/ERA/LNH, Carin Kasberg, 404 55 87, memoid: ERACERACASA. Mailadress: Torshamnsgatan, 164 80 Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

DELPROJEKTLEDARE - BASSTATION
INTEGRATION OCH VERIFIERING

BRITR - Wideband Base Station Systems år en produkten
för utveckling av nya system för bredbandig radiokomm
nikation. Organisationen består av ca 185 personer loka
serade primärt i Kista.
• Vi söker nu en delprojektledare för basstations integration och verifiering. Du skall bygga upp ett delprojekt för
ISV av basstationer för bredbandskommunikation i ett
spännande projekt med ny teknik och tidsfokus.
Arbetsuppgifterna i närtid omfattar att utarbeta en integrationsplan för det utvecklingsprojekt som just har passerat TG1.
Du bör ha god teknisk kompetens från arbete med existerande mobilsystem samt tidigare erfarenhet av projektledning.

• VI söker en drifttekniker till elektroni kenheten.
Ditt ansvar som drifttekniker år att agera vid och förebygga driftstörningar så att prestationen i produktionsproKontakta: Richard Möller, tel 08-757 22 95, memo ERAERcessen bibehålls och ständigt förbättras samt tillsammans
ARM. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, BR/TR/H Mattias
med övrig organisation driva och leda förbättringar i verkEriksson, 16480 Kista, memoid ERAERAERIM
samheten.
Du kommer att arbeta med de produktionsprocesser
Ericsson Radio Systems AB, Kista
som finns inom Ditt arbetsområde samt initiera de korrigerande åtgärder som krävs.
Ericsson Radio Access AB, Kista
PROJEKTLEDARE
Vi söker Dig som har en teknisk utbildning på minst
RADIOKONSTRUKTION
gymnasienivå, gärna kompletterad med högskolestudier.
LEVERANSPLANERARE TILL
Bred erfarenhet från produktion samt produktionsteknisk
• Du skall leda/koordinera utveckling av RF-konstruktioPRODUKTIONSENHETEN
utveckling är en merit
ner. Du skall vara erfaren projektledare och skall ha känsla
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kompeSom person är Du en kämpe som kan driva, leda, entusi- ' för och erfarenhet av produktion. Erfarenheter av RF-kontens mom trådlös kommunikation. Vi år verksamma mom
i och motivera förbättringsarbeten. Du är initiativ-' - struktion är ett pkrs men inte en nödvändighet
asmera

ffliffimimnn—

Kontakta: Ulf Holmberg, 08-757 26 80 eller Martin
Schöön, 08-757 11 38. Ansökan: KI/ERA/AH Jan-Olof
Segerfeldt, Ericsson Radio Systems AB, 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems, Kista

TOTAL PROJECT MANAGER
(TPM)
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• För att lyckas ännu bättre med våra pågående och förväntade nya kundprojekt behöver vi förstärka vår logistikfunktion.
DIN ROLL Du ansvarar för materialhanteringen i flera
kundprojekt. Det innebär upprättande av orderstruktur,
leveransplan, faktureringsplan, registrering av order, bevakning, beordring av leverans samt rapportering. Du
kommer att ha kontakt med marknadsförare, projektledare och projektekonom samt spedition, huvudplanering,
tidssättare och centrallager.
Det främsta verktyget är våra datasystem. I arbetet ingår också kontinuerligt förbättringsarbete.
DINA KVALIFIKATIONER: Du har erfarenhet av logistik
och orderhantering, gärna från någon liknande bransch.
Du har goda kunskaper i engelska språket. Din teoretiska
bakgrund bör vara teknisk eller ekonomisk på gymnasienivå. Du har ordningssinne, är flexibel och tycker om högt arbetstempo.

i l l mil ?i

Kontakta: Kristina Adebo, tel 08-757 28 46 eller Per-Olof
Jansson, tel 08-764 18 65. Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB, KI/ERA/LZ/HS Towa Raak, 164 80 Stockholm

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio Access AB, Kista

OSS IMPLEMENTATION
& MAINTENANCE SUPPORT

2 VERIFIERINGSINGENJÖRER
TILL RBS-ENHETEN

Affärssegmentet för BBS - Radio Base Stations - utvecklar
Our newly created OSS department in Kista is looking for
och marknadsför radiobasstationer för ett flertal cellulära
candidates to work in OSS implementation and maintemobiltelefonisystem. Vi arbetar med det senaste inom ranance support areas.
diotekniken och marknaden för våra produkter expanderar snabbt. RBS är en egen resultatenhet inom koncernens
• To qualify you must have worked with installation/supstyrka. Vår verksamhet präglas av korta beslutsvägar, flexiport/test of OSS/TMOS related products and/or have a deep
bilitet och internationella kontakter. Vi söker nu Dig som
knowledge of Unix hardware and software. Be prepared to
vill vara med i denna dynamiska miljö.
travel on both short and long assignments within our market place working directly with our customers or through
local companies. You should be self motivated and work
• Du skall ingå i den grupp som ansvarar för verifierande
easily on your own or within a team to acheive goals and
matningar av radioprestanda på nykonstruerade utrustKontakta: Ulf Borison, tel 08-757 15 80 Ryssland, Joakim
customer requirements.
ningar. I arbetet ingår utveckling av program för styrning
Cerwall, tel: 08-757 39 29 Central & Östeuropa eller André
av testinstrumenten via GPIB alternativt att utföra manuelGrce, tel: 08-764 12 68 eller Liljana Sundberg personal 08We are offering both local and expatriate positions. For
The Total Project Manager shall co-ordinate between
la mätningar samt att dokumentera resultaten enligt angi757 24 59. Ansökan: SG/ERA/LP/H Liljana Sundberg.
the expatriate position full knowledge in installation of
projects for market in-troduction, service provisioning and
ven dokumentplan.
introduction, production preparations, first office applicaOSS is a requirement.
tions, product deployment and product development.
Du har ingenjörsutbildning med inriktning på programEricsson Radio Systems AB, Kista
mering och mätteknik. Ett krav är att Du har erfarenhet av
Contact John Glimtoft .memoid ERA.ERAGLIM, tel 08The main functions of TPM are: to make sure that all
mätning
av
prestanda
på
radioutrustningar.
or Jim Kirst memoid ERA.ERAJAKI, tel 08projects related to the decided development projects are
PROJEKTLEDARE BSS SYSTEM 4046916
Programmering av Lab View, HP-VEE eller C++ år en merit.
4048325. Application: Ericsson Radio Systems AB, AH
established, to co-ordinate and synchronise all projects to
VERIFICATION
Marianne Molin, 164 80 STOCKHOLM
perform successful product introductions, to report the staVi vill att du är noggrann och har förmågan att klart dotus of the total project to the management team, to obserkumentera dina arbetsresultat.
På Produktenheten för GSM/SSS drivs totalprojekt med anve and propose improvements in the ways of working at
svar från och med förstudier till produktintroduktion avEricsson Radio Systems AB, Kista
the Busi-ness Unit.
kompletta system hos kund. Inom ramarna för den verkKontakta: K-G Nygren, tel 08-757 1752 eller Anna-Greta
samheten driver enheten för GSM Systemverifiering proEriksson, personal, tel 08-404 53 69. Ansökan: Ericsson
The TPM shall be regarded, and act as the customer's
PROJECT MANAGER,
representative for the projects. As a support we have deve- jekt där vi ansvarar för integration och verifiering av den
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Christina Mattsson, Box 11,
PRODUCT
DEPLOYMENT
nya GSM, DCS och PCS releasen. Vi behöver nu förstärka
orloped a PROPS adaptation for Total projects within the
164 93 STOCKHOLM
ganisationen med ytterligare en projektledare.
Business Unit. We are looking for a person with broad exThis unit handles global deployment of new system releaperiences in project management customer contacts and
ses. This includes commercial FOAs and rollout. The work
Ericsson
is
Mobile Communications AB, Lund
how to make things happen in Ericsson.
monitored by overal project managers based in Sweden
• Din uppgift blir att planera och driva verif ieringsprojekwhile the work is carried out by regional deployment units
tet enligt modellen för integrationsdriven systemutveckFUNKTIONSTESTARE,
based in Mexico, Australia and Ireland.
ling. Integrationsplanen har stark påverkan på designaktiContact Eva Edberg, phone 08-757 0971 Application:
MJUKVARA
viteter inom projektet och tas fram i nära samarbete med
Ericsson Radio Systems AB, AH Anette Spångberg, 164 80
totalprojektledaren. Utöver integrationsplaneringen inneStockholm
• To qualify you should have a Bachelor or Master degree
• Som medarbetare i vårt testteam kommer Du att utföra
håller projektet testaktiviteter från och med integration av
in engineering or equivalent and experience from AXE or
testningar, huvudsakligen i GSM-bassimulatorer, vilka prosystemet till kundacceptans. Projektet kommer att drivas i
Cellular. You should also have project management experigrammeras i C. Tester kommer även att utföras i GSM-nät
Ericsson Mobile Communication AB, Kista
en internationell designorganisation och innebär täta konence. You are a self motivated individual and work easily
runt om i världen vilket kan innebära en del resor.
takter med samarbetande enheter.
on your own and within a team. Excellent english is requiDu år gymnasieingenjör med några års erfarenhet gärPROGRAM MANAGER
red while Spanish is an advantage. Be prepared to travel
Du bör vara civilingenjör eller motsvarande med erfana från testningsverksamhet. Kunskaper om GSM är meriabroad occasionally. We are offering both local and expaterande. Vi ser gärna att Du har vana vid att arbeta självEricsson Mobile Communications AB utvecklar, säljerrenhet
och av projektledning. Mobiltelefoni- och verifieringstriate positions. For the expatriate positions knowledge of
ständigt och att Du behärskar engelska i tal och skrift.
marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår enerfarenhet är meriterande.
switch upgrade methods and processes is required.
het PDC, Data & Satellite Standards I Kista söker vi en
Program Manager.
Kontakta: LV/TPC, Peter Högberg, tel:(76)41578, LV/TC,
Kontakta: Anne-Lott Hedberg, tfn 046-18 13 39, Claes
Peter Hamberg, tel:(75)73886 eller LVH, Ann-Charlotte
Contact Marie-Josée Leblond (ERAMJLB) phoneno +46 8
Nilsson, tfn 046-18 12 68 eller Dan Rylander, tfn 046-18 13
• Du kommer att globalt ansvara för koordineringen av
Sturesdotter, tel:(40)44191. Ansökan: KI/ERA/LV/HS Kerstin
44.
757 21 63 or Jim Kirst (ERAJAKI) phoneno +46 8 757 00 00.
Lundberg.
aktiviteterna inom vårt nya produktområde "CardPhone".
Application: AH Marianne Molin, Ericsson Radio Systems
Genom att "hålla ihop" olika linjefunktioners aktiviteter
AB, 164 80 Stockholm.
TESTUTVECKLING, MJUKVARA
vad beträffar utvecklingsprojekt, produktledning, sales &
Ericsson Telecom AB, Telef onplan, Operations,
marketing, produktion, inköp mm ser Du till att vi bedriver
Operations Control
Ericsson Radio Systems AB, Kista
• Som medarbetare i vårt testteam kommer Du vara med
verksamheten på effektivaste sätt för att bli ledande inom
om att utveckla vår testmiljö och tillsammans med mjukvadetta produktområde. I ansvaret ingår även säkring av
rukonstruktörer ta fram testunderlag.
OPERATIONS SUPPORT AND
PROJEKTLEDARE INOM
uppsatta mål inom alla aktiviteter, samt planering och
Du är civilingenjör med några års erfarenhet gärna från
TENDER SUPPORT
MAINTENANCE SECTION MANAGER
uppföljning av resurser.
testningsverksamhet. Kunskaper om GSM är meriterande.
Du har drivkraft är målinriktad och har god samarbetsInom ETX BU Switching & Network Systems, OperationsThis
har unit will secure the delivery of O&M and SystemVi ser gäma att Du har vana vid att arbeta självständigt och
att Du behärskar engelska i tal och skrift.
förmåga.
en ny enhet. Operations Control bildats. Vår huvuduppgift
Support while working with Customers and FSC's to improDu har troligen en akademisk examen med erfarenhet
är att vara sammanhållande länk mellan våra marknadsorve overall customer satisfaction. To qualify you should be a
eller kunskaper om tele- och datakommunikation. Du har
ganisationer och enheterna inom ETX Operations.
creative highly organized self motivated team player coKontakta: Anne-Lott Hedberg, tfn 046-18 13 39. Claes
flera års erfarenhet av produkt eller projektledning. Vi förming from an Operations Maintenance background. Nilsson, tfn 046-18 12 68 eller Dan Rylander, tfn 046-18 13
utsätter att du behärskar engelska I tal och skrift och har
• Till enheten Tender Support söker vi en erfaren och
Candidates should have a Bachelor or Master degree 44.
in
PC-vana.
hungrig medarbetare som vill vara med och bygga upp enengineering or equivalent experience in Ericsson O&M I
heten mot dagens och framtidens kundkrav.
System support areas (AXEICellular networks).
MJUKVARUKONSTRUKTÖR
Kontakta: Kaj Björkman, tfn 08-4046629. Ansökan:
I arbetsuppgifterna ingår att aktivt delta i Tender proYvonne Aref lykt Ericsson Mobile Communications AB, 164
jekt och där ansvara för att samtliga Operations aktiviteter
Contact ERA/AM/OMC Jim Kirst (erajaki) or ERA/AM/OMD
• Du kommer att få arbeta med helheten för framtidens
80 Stockholm.
som ingår i kundernas specifikationer blir korrekt planeraMaria -Josee Leblond (eramjlb). Application: AH Marianne
mobiltelefonsystem, alltifrån systemstudier till strukturede och kostnadssatta. Aktiviteter som Installation,
Molin, Ericsson Radio Systems AB, 164 80 STOCKHOLM.
rad respektive objektorienterad analys- och designmetod.
Ericsson Data AB, Kista
Installation Engineering (IE), Data Transcript (DT) och
Din bakgrund är civilingenjör med några års erfarenhet
mjukvaruproduktioin år exempel på områden som komEricsson Radio Systems AB, Kista
från mjukvarukonstruktion. Det är önskvärt om Du har god
Enheten IIDZ ansvarar för teknikutveckling inom I divisiomer ifråga, dessutom ingår att säkerställa att grunddata
kunskap om realtidsoperativsystem, hårdvarunåra pronen. Vi ir idag 13 personer och söker förstärkning inom
och modeller finns tillgångliga. Dina kontaktytor är markgrammering samt programmering i C Vi förutsätter att Du
O&M
SPECIALIST
tjänsterna;
nadsenheter, produktledning samt samtliga enheter inom
har goda kunskaper i engelska.
Operations. Direkt kundkontakt kan även komma ifråga
• This position will analyze plan and implement improvPROJEKTLEDARE GUI
vid presentation av offerter.
ments toward the FSC's throughout RMOA markets.
Kontakta: Urs Wilhelmsson, tfn 046-18 13 35, Sven
• Denna tjänst innebär att vara projektledare för tillverkVi söker Dig som vill anta denna utmaning och vara med
Prepare and coordinate seminars for customers (LCMLQ.
Tryding, tfn 046-1813 53 eller Dan Rylander, tfn 046-18 13
ning och förvaltning av vår utvecklingsmiljö för grafiska
om det förändringsarbete som för närvarande pågår inom
Candidates should have extensive Operational
44.
clienter i Unix och Windows.
hela vår organisation. Du bör ha en god teoretisk teknisk
Maintenance background within the Different Ericsson
Du kommer att ansvara för en projektgrupp om 3-5 perutbildning. Erfarenheter från kundprojektledning, progroups Cellular in particular. A Master or Bachelor degree
Ericsson Radio Systems AB, Kista
soner som utför tillverkning, förvaltning, helpdesc, markjektledning i fält eller offertarbete inom telekommunikain Engineering/Telecommuication or Equivalent Travel is
nadsföring ekonomisk produktuppföljning mm.
tion ser vi som fördelaktigt. Vi förutsätter goda kunskaper
required as the position covers RMOA global customers.
RADIOKONSTRUKTÖR
om AXE-systemet och att Du har förmåga att hantera imDina erfarenheter år användargränssnftt projektledplementering av kompletta nätlösningar. Eftersom Du
ning, Unix och/ eller Windows teknik. Du bör också ha en
Contact ERA/AM/OMC Jim Kirst (erajaki) or ERA/AM/OMD
• Du kommer att arbeta med konstruktion av radiokretkommer att få ett stort kontaktnät och då dokumentatiogod kvalitetskänsla, förmåga att sammarbeta och uttrycka
Maria -Josee Leblond (eramjlb). Application: AH Marianne
sar för basstationer. Arbetet år varierande och innehåller
nen till huvuddelen år på engelska måste Du ha en god fördig i tal och skrift.
Molin. Ericsson Radio Systems AB, 164 80 STOCKHOLM.
moment som block- och kretssimulering, specif icering, promåga att uttrycka Dig i tal och skrift på såväl svenska som
Projektet arbetar med följande metoder och tekniker
totypframtagning, dokumentering, verifiering och proengelska.
OMtXVT DSC++, C++, ClearCase och HTML
Ericsson Radio Systems AB, Kista
duktionsanpassning. Du år civilingenjör eller gymnasieinDin ambition är att utvecklas som ledare, snarare ån att
Då vi lever i en konstant föränderlig värld fäster vi stor
genjör med dokumenterad erfarenhet av radiokonstrukutvecklas som tekniker eller verksamhetsutvedclare. Du
vikt vid Dina personliga egenskaper. Resultatorientering,
tion och gäma med goda kunskaper i mätteknik och daVi söker nya medarbetare till enheten Ericsson Support
kommer att ha ett närasamarbete med teknikansvarig i
samarbetsförmaga samt initiativförmåga är självklarheter
torstödd konstruktion.
Offke GSM Far East. Enheten arbetar med verifiering och
projektet.
för Dig. Du är drivande och vill få saker att hända.
support av de GSM system som år i drift i Fjärran östern.
Eftersom tillväxten i dessa länder år fortsatt mycket kraftig
Ulf Holmberg. 08-757 26 80 eller Martin
Kontakta: Ulf Westermark, tel 726 3406, merrraid ecttuwe
Kontakta: Stefan Molander, memo ETX.ETXMOLS. tel 08/
behöver vi förstärka vår organisation och söker nu
Schöön, 08-757 11 38. Ansökan: KI/ERA/AH Jan-Olof
eller Jan Nyman, tel 726 3422, memoid edtaxel. Ansökan:
719S377 eller Eilert Karlsson, memo ETX.ETXEIK, tel 08/
Segerfeldt Ericsson Rad» Systems AB, 164 80 Stockholm
LM Ericsson Data AB, Personalenheten, Eva Almung, 12582
7190809. Ansökan: Ericsson Telecom AB, TB/ETX/X/OH
TESTARE - GSM,
Stockholm, memoid EDTEVAL
Salwa Zeitoun, 126 25 Stockholm.

• In order to keep up with the rapid development of cellular and PCS, the roll-out of new products must be handled in an extremely efficient way. The total project is our
way to prepare the global Business Unit organisation, including major local and local companies, to successfully introduce our new products on the world wide market place
to our customers expectations. This means that the personnel have the right competence to handle and support the
new product the right methods and tools are in place for
all activities from Sales to Acceptance and Support afterwards and the product has replaced all earlier releases
world wide.

Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

ERFARNA LOGISTIKER /
ORDERHANTERARE
Vi arbetar med försäljning och implementering av mobiltelefonisystem till Ryssland och Central- och Osteuropa.
Dessa regioner är under fortsatt stark expansion.

.„.,.,,.,*, , ....

, ,,-, . ,..., .......

AS VERIFIERING

KOMPONENTINGENJÖRER

• Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen verifiering
av applikationssystem, marknadsanpassningar och bytesmetodik. Men även felsökning samt produktion och test av
korrektionspaket. Som testare kommer du att delta i verif ieringen i våra egna provanläggningar samt vid uppdateringar på marknaderna. Vi söker dig som har erfarenhet inom AXE testning. Har du dessutom erfarenhet av mobilsystem år det ett plus. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och att du år kommunikativ, flexibel och absvars-

• Vi söker ingenjörer som skall förstärka enheten
Teknikstöd.
Du kommer att jobba med val av komponenter till radiobasstationer, mobiltelefoner etc på en gemensam komponentteknikenhet inom affärsområdet radio.
Arbetet innebår mycket komtakter med konstruktion,
produktion och inköp liksom med våra externa komponentleverantörer.
Vi söker medarbetare som år gymnasieingenjör eller
motsvarande: Erfarenhet frän koostruktiom- och fcompo-
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nentarbete år en merit liksom säljerfarenhet och marknadsföring. Initiativförmåga, samarbetsförmåga och självständighet år ett krav liksom en öppen attityd mot våra
många interna kunder. Förstärkning behövs inom komponentområdena mekaniska komponenter och elektromekanik.
Kontakta: Arne Hyppönen, tel: 08-757 06 87. Ansökan:
KI/ERA/AH Åsa Andersson, Ericsson Radio Systems AB, 164
80 STOCKHOLM

PRODUKTKOORDINERING
• Enheten för produktkoordinering deltar i både utvecklings- och förvartningsprojekt. Vi söker nu en produktingenjör. Du kommer att samordna ändringshanteringen för en
produktfamilj. Du skall upprätta/uppdatera testdata för dina produkter, stötta produktion med problemlösning och
utfallshöjande åtgärder. Du skall arbeta självständigt mot
olika produktionsenheter och eftermarknadsenheter inom
och utom landet. Produktingenjören ingår alltid som delprojektledare i förvaltningsprojekten.
Vi tror du år högskoleutbildad eller har erfarenhet av
denna typ av arbete. Erfarenhet av radiokonstruktion är
meriterande.
Kontakta: Conny Kårebring, 08-757 0780. Ansökan:
KI/ERA/AH Jan-Olof Segerfeldt, Ericsson Radio Systems AB,
164 80 STOCKHOLM

JOBBNYTT
da mindre projekt Du är drivande och energisk, samt har
lätt för att samarbeta och se helheten.

SYSTEMINGENJÖR
• Arbetsuppgifterna omfattar specifikation, design och
simuleringar på delsystemnivå. Arbetet innebär nära kontakt med övriga konstruktionsgrupper samt även med
marknad och produktion.
Du ar civilingenjör (E, F) med erfarenhet från systemarbete, gärna även konstruktionsarbete (HW, SW).
Erfarenhet från radiokommunikation och/eller mobiltelefonisystem år ett krav.
Du år drivande och energisk, har lått för att samarbeta
och med god blick för helheten.

DELPROJEKTLEDARE VERIFIERING
• Arbetsuppgiften består i att leda ett delprojekt som ansvarar för verifiering av såväl funktioner, EMC som radioprestanda. Arbetet innebär nära kontakt med konstruktion och produktion.
Du år gymnasie- eller civilingenjör med erfarenhet från
system- och/eller verifieringsarbete samt gärna också mobittelefonisystem. Du bör också ha erfarenhet av att leda
mindre projekt.
Du år drivande, praktiskt lagd samt har lätt för att samarbeta.

VERIFIERINGSINGENJÖR

Ericsson Radio Systems AB. Kista

• Som verif ieringsingenjör år du ansvarig för att mäta radioprestanda på våra produkter och jämföra resultatet
med uppställda krav. I arbetet ingår även utveckling av
VERIFIERA RADIOPRESTANDA
testmiljö och testhjålpmedel.
Enheten för verifiering av radioprestanda ansvarar för tes-Du år gymnasie- eller civilingenjör med erfarenhet från
tema av sandar- och mottagardelen i radioutrustningen. verifiering
Vi
av radioprestanda, gärna också erfarenhet från
mobiltelefon i system.
verifierar radioprestanda, genomför klimat- och funktionstester. Vi expanderar nu och söker testingenjörer.
Du har lätt för att samarbete, är energisk och praktisk
till din läggning.
• Ni kommer att arbeta med verifiering av både hård-och
mjukvara. Arbetet omfattar även framtagning av testspeKontakta: Anne Snis, tel 08-757 1461 eller Anky Planstedt,
cifikationer samt utveckling av testutrustning. Vår testmilpersonal, tel 08-757 1575. Ansökan: Ericsson Radio Access
jö styrs från UNIX-maskiner via kontrollsnittet GPIB.
AB, HPS Kerstin Malmgren, Box 11.164 93 STOCKHOLM
Ni skall vara civil- eller högskoleingenjörer. Helst skall ni
ha några års erfarenhet av konstruktion eller verifiering av
RF-KONSTRUKTÖR
RF-produkter.
• Du kommer att arbeta med att specificera och konstruKontakta: Lennart Johansson, 08-757 0970. Ansökan:
era RF effektförstärkare för användning i linjära murtitonsförtärkare, MCPA inom frekvensområdet 800 - 2000 MHz.
KI/ERA/AH Jan-Olof Segerfeldt, Ericsson Radio Systems AB,
I jobbet ingår också simulering av RF prestanda samt verifi164 80 Stockholm
ering av prestanda. Vidare producerar du konstruktionsunderlag och stödjer produktionen vid produktionsstart.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Du år civilingenjör alternativt gymnasieingenjör med
dokumenterad erfarenhet av RF konstruktion och i synnerRADIO-ASIC KONSTRUKTÖR
het RF PA konstruktion. Du har också erfarenhet av mätning av RF PA
• Du kommer att ingå i ett team som designar integrerade radiokretsar. För detta behöver vi Dig som är civilingeDu ska ha lätt för att samarbeta och du tar egna initianjör med erfarenhet av analog kretskonstruktion. Du bör
tiv.
ha simuleringsvana från SPICE eller Cadence/Analog Artist
RF-KONSTRUKTÖR
samt vara bekant med bipolära tillverkningsprocesser.
• Du kommer att arbeta med konstruktion av kretskort
Kontakta: Ulf Holmberg, 08-757 26 80 eller Theodor Berg,
inom frekvensområdet 800 - 2000 MHz samt konstruktion
av passiva komponenter såsom riktkopplare och hybrider.
08-757 01 89. Ansökan: KI/ERA/AH Jan-Olof Segerfeldt,
Du kommer också att arbeta med simulering av kretspresEricsson Radio Systems AB, 164 80 Stockholm
tanda samt producera konstruktions- och produktionsunderlag. I dina arbetsuppgifter ingår också att utföra mätRADIO-ASIC SPECIALIST/
ningar i lab. miljö samt att stödja produktionen vid produkTEAMLEDARE
tionsstart
• Du kommer att arbeta med radio-IC design för våra proDu år civilingenjör alternativt gymnasieingenjör med
duktspecifika ASIC-kretsar. Du kommer att ansvara för kodokumenterad erfarenhet av RF konstruktion inom freordinationen av radio-IC frågor inom affärsenheten och du
kvensområdet 0,8 - 2 GHz. Du har också erfarenhet av sikommer att leda en liten grupp konstruktörer.
mulering av RF kretsar med hjälp av programvara från HPDu år minst civilingenjör med erfarenhet av analog
Eesof samt konstruktion av kretskort.
ASIC-konstruktion och tycker om att utveckla tekniken till
Du år initiativrik med förmåga att självständigt driva
state-of-the-art.
konstruktionsarbete och du har lått för att samarbeta.
Kontakta: Ulf Holmberg, 08-757 26 80 eller Theodor Berg,
08-757 01 89. Ansökan: KVERA/AH Jan-Olof Segerfeldt
Ericsson Radio Systems AB, 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Access AB, Kista

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 mobiftelefonins tekniska framkant. Vår
strategiska inriktning och ansvarsområde är utveckling av
linjära RF effektförstärkare (MCPA) och RF effektförstärkare (RF PA) för samtliga mobiltelefonsystem inom
Affärsområdet Radiokommunikation. Produkterna år 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.

ELPROJEKTLEDARE - SYSTEM
• Arbetsuppgifterna består i att leda ett delprojekt alternativt driva en förstudie, som ansvarar för specifikation,
design och simuleringar på delsystemnivå. Arbetet innebär
nåra kontakt med övriga delprojekt samt även med marknad och produktion.
Du är civilingenjör E eller F med erfarenhet från systemarbete, gärna även konstruktionsarbete (HW, SW).
Erfarenhet från radiokommunikation och/eller mobiltelefonisystem år ett krav. Du bör också ha erfarenhet av att le-

KONTAKTEN NR 15 1996

AB, Personalavdelningen, 5:t Sigfridsgatan 89 412 66
GÖTEBORG Telefax 031-703 60 33, Telefon 031-703 60 00.

Verksamheten inom bildöverföring har hittills varit inriktad på videokodning för mobila applikationer, bl a inom
ramen för MPEG och ITU, men nu behöver vi förstärkning
för att kunna utöka vår kunskap och beredskap till att även
Eritel AB - Göteborg
innefatta stillbilder.
Arbetet består i att följa utvecklingen på bred front inSYSTEMLEDNING om området och genom egna undersökningar och simuleMOBILDATA
ringar förstå olika kodningsmetoders fördelar och begränsningar för radiomediet. Lämplig bakgrund år civilinV? arbetar med de amerikanska mobildatasystemen CDPD
ochpACT. CDPD är en mobildatatjänst som kan adderasgenjör
till med intresse för bildkompression/kodning och feltolerans.
det amerikanska mobiltelefonisystemet AMPSID-AMPS
som finns i mer än 85 länder, pACT är ett mobildatanät baserat på CDPD-standarden.
Kontakta: Hans Hermansson, tel 08-7571954, Bo Burman,
Systemen kännetecknas av: AccestillInternet över tel
ra- 08-764 1311 eller Zorica Bodiroza, personal, tel 08-757
dio. Standardiserade protokoll och gränssnitt som används
0191.
såväl internt i nätet som externt mot användarna.
Nätövervakning baserad på moderna standarder förEricsson Mobile Communications AB, Lund
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 utredningar,
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, emaihgoran.carlssonÉeritel.se. Ansökan: ERITEL AB,
Personalavdelningen, S:t Sigfridsgatan 89, 412 66
Göteborg. Tel. 031-703 60 00, Fax 031-703 60 33.

ANVANDARADMINISTRATÖR

Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer o
marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår en
het för Teknikadministration i Lund söker vi en användaradministratör för PRIM, GASK2, och WWWförRMOT.
• Tjänsten innebår att hålla reda på användarnas behörigheter i nämnda system. Du kommer att lägga upp, ta
bort samt ändra medarbetares identiteter inom affärsenheten, dvs inkluderat RTP, Nurnberg, etc.
Du bör ha kännedom om våra teknikadministrativa systern, vara noggrann och kunna hjälpa kunderna med hög
servicegrad och kvalitet. Goda kunskaper i engelska är
nödvändiga då kontakter med andra enheter kommer att
vara omfattande.
Tjänsten innebår även att gentemot Ericsson Data driva
frågor angående behörighetssystem och regler.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Kontakta: Lisbeth Svensson, 046-1813 08 eller Jan Vångö,
046-18 12 30. Ansökan: Ericsson Mobile Communications
AB, Håkan Fridh, 223 70 Lund.

EXPERIENCED
ASIC DESIGNERS

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Cellular Systems - American Standards is the business Do
unityou need a challenge ? Join our Radio Network Control
within Ericsson Radio Systems developing Cellular
organization! Our unit Radio Network Control Design, is
Telephone Systems based on the AMPSID-AMPS standard
located in Kista and belongs to the new unit WIDEBAND
which serves more than half of all subscribers in the world.
BASE STATION SYSTEMS. This unit will provide system s
We are a group of 8 responsible for developing ASIC's
tions and products for the evolution into wideband cellula
for the Radio Base Stations We work with VHDL, Mentor, You will: work with advanced technologies for mobile
Synopsys, Logic Vision on SUN/UNIX platforms.
communication, work within a new, growing organization, work with system architecture, design, implementa
tion and test work in a project with a challenging time
• Due to a fast growing market and a demand for new
schedule, have possibilities of fast personal developmen
products we now need experienced ASIC designers to reinwork in a project with geographically distributed developforce our group. Since we have an överrepresentation of
ment with opportunities for international contacts.
men we especially encourage women to apply.
If you have been in the ASIC design business for some
years and are familiar with modem EDA tools. If you like to
work in a young open and dynamic environment were
your skills and ideas are appreciated. Do not hesitate, contact us!
Contact Urban Tegneborg, tel. 08-757 36 97 MEMOID:
ERAERAUT email: urban.tegneborg9era-a.ericsson.se or
Anders Molin, tel. 08-757 21 02, MEMOID: ERAERAAMOL
Application: Ericsson Radio Systems AB, ERA/AH Jan-Olof
Segerfeldt 164 80 Stockholm.

SYSTEM DESIGN
• You will work with Radio Network algorithms, simulations, system architecture and design.
Contact Jan Håglund, phone 08-764 1933, memoid
ERA.ERAJAHA

RADIO NETWORK DESIGN

• You will work with design, implementation and test of
Radio Network Control Functions in the switch and control
Ericsson Software Technology, Karlskrona
node. For our work we use UNIX work stations, C
Clearcase, OSE-Delta, Power PC WWW etc
Software Engineering är ett affärsområde in Ericsson
Software Technology AB, som arbetar med metoder, verkContact Leif Segerbäck, phone 08-404 5820, memoid
tyg och tekniker kring mjukvaruutveckling. Vi siktar nu på
ERA.ERALFSK
att starta upp en ny intressant verksamhet under namnet
Ericsson Re-engineering Center. Vi vill att detta blir en orRADIO SWITCHING DESIGN
ganisation som år världsledande inom nhengineering.
• You will work with design, implementation and test of
Kontakta: Bo Berglund, tel 08-404 6919 eller Anky
• Din uppgift blir att tillsammans med experter från kunRadio Network Control Functions in the switch and control
Planstedt personal tel 08-757 1575. Ansökan: Ericsson
den arbeta både med re-engineering av kod och dokunode. For our work we use UNIX work stations, C
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Kerstin Malmgren, Box 11,
mentation för att få fram bättre kvalitet på produkterna.
Clearcase, OSE-Delta, Power PC WWW etc
164 93 STOCKHOLM.
Vi söker både tekniska experter, designers och testare. Du
bör ha flerårig erfarenhet av att arbeta med AXE med en
Contact Elisabeth Johansson, phone 08-404 2524, meEritel AB, Göteborg
bakgrund som civilingen jör eller systemvetare. Vi kan ermoid ERAERAEJON
bjuda Dig ett tufft men intressant och utvecklande arbete.
Produkten som vi i första hand kommer att arbeta med
PATENTINGENJÖR
INTEGRATION & TEST
är AXE-10. Det kan där emot bli i vilket delsystem som helst
Patentverksamheten inom Ericssonkoncernen betraktas
så vi ser gärna sökanden med erfarenheter från andra del• You will work with integration of SW and HW, CM and
som ett av de viktigaste medlen för att stödja affärsstratesystem ån de mobila ocksä.
Nodetest. For our work we use UNIX work stations, C
gin och det pågår nu en satsning för att mer aktivt kunna Etableringen kommer att ske i Malmö/Lund regionen.
Clearcase, OSE-Delta, Power PC WWW etc
använda patent som konkurrensmedel. Det satsas stora Låter
re- detta intressant?
surser på utveckling av nya system, produkter och tjänster
Contact Leif Segerbäck, phone 08-404 5820, memoid
- tekniska lösningar som måste skyddas för att bibehålla
Kontakta: Magnus Nilsson, 0457-775 00, memoid:
ERA.ERALFSK Application: Ericsson Radio Systems AB,
vår konkurrenskraft Den medarbetare vi söker skall vara
ERI.EPK.EPKMAN eller Leif Ekman. 0457-77525, memoid:
BR/TR/H Manias Eriksson, 164 80 STOCKHOLM Memoid
intresserad av att deltaga i utvecklingsprojekt med uppgift
ERI.EPK.EPKLEK. Ansökan: Ericsson Software Technology
ERA.ERAERIM
att identifiera och fånga upp patenterbara idéer och aktivt
AB, Personal, Box 518,371 23 KARLSKRONA
verka för att dessa idéer går till patentansökan samt blir
Ericsson Radio Systems AB, Kista
godkända patent
Ericsson Radio Systems AB, Kista

• Du skall hjälpa till med patent och konkurrensbevakning av olika teknikområden inom både projekt- och linjeorganisation. Du kan också medverka i kvalitets och standardiseringsarbete.
Vi söker Dig med examen från teknisk högskola, linje D,
E, F eller motsvarande utbildning. Vi ser gärna att Du har
erfarenhet från hantering av patentärenden inom data-,
radio- eller telekommunikation.
Arbetet kräver goda kunskaper i engelska samt förmåga och intresse av att skriftligt beskriva tekniska idéer. Vi
tror att Du år intresserad av att arbeta i en dynamisk miljö,
leda och utbilda andra inom patentområdet samt har förmåga att samarbeta med flera olika parter.
Kontakta: Sten Sjöberg, tel 031-703 60 59. Ansökan: Eritel

FELTOLERANT KODNING
AV STILLBILD

BR ASIC METHODOLOGY &
SUPPORT, FLEXIBLE ASIC HW

Wideband Base Station Systems år en enhet för utvecklin
ERAJTN arbetar med ljud- och bildöverföring inom framtiav system och produkter som leder in Ericsson på nästa v
da och befintliga mobiltelefonsystem. Huvudområden är
av mobiltelefon/system. Systemen kommer att baseras p
talkodning, ekosläckning och videokodning. Vi har flera
helt nya radiobasstationer. Vi år idag ca 200 personer pr
samarbetsenheter både inom och utom Sverige.
märt placerade i Kista.
• Vi söker Dig som är intresserad av stillbildskodning för
överföring över mobila kanaler. Flertalet mobiltelefonsys• Inom den centrala teknikenheten på BR har vi tagit
tem har eller kommer inom en nära framtid att få möjligfram en ny metodik för flexibel implementering av signalhet att överföra data, vilket med stor sannolikhet kommer
behandling. För att kunna stötta våra affärsenheter i anatt innefatta bilder - kanske som en del av Internet/WWW.
vändandet av denna metodik bygger vi upp en grupp som
Att överföra bilder över en mobil datakanal med dess relavidareutvecklar och underhåller metodiken.
tivt begränsade prestanda och speciella felkarakteristik
Vi söker en person med ASIC-bakgrund för framtagning
ställer krav på den kodningsmetod som används.
och underhåll av de HW-komponenter som används i me-
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todiken. I arbetet ingår även stöd till de enheter som använder byggblocken.
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör med erfarenhet av ASIC konstruktion. Du bör vara utåtriktad och ha goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Per Vollmer, tel 08 - 757 04 23, memoid: ERA.ERAPVO. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, KI/BR/TR/H
Mattias Eriksson, (memoid: ERA.ERAERIM), 164 80 STOCKHOLM.

WCS BASSTATION DSP PROGRAMMERARE
• Vi söker erfarna DSP programmerare för implementering av signalbehandlingsfunktionalitet inom WCS. I första
skedet kommer all funktionalitet att byggas upp med
DSP'er och FPGA'er. I ett senafe skede kommer ASIC's och
DSP'er att utnyttjas.
Du bör vara civilingenjör eller högskoleingenjör med ett
par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Om du är
hungrig på nya arbetsuppgifter och tycker om tekniska utmaningar är detta platsen för dig.

WCS BASSTATION VHDL KONSTRUKTÖRER
• Vi söker erfarna VHDL - konstruktörer för implementering av signalbehandlingsfunktionalitet inom WCS. Dina
arbetsuppgifter blir inledningsvis att implementera WCS
algoritmer på FPGA'er för analys och experiment. I ett senare skede kommer algoritmer att överföras på ASIC implementering.
Du bör vara civilingenjör eller högskoleingenjör med ett
par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Om du är
hungrig på nya arbetsuppgifter och tycker om tekniska utmaningar är detta platsen för dig.

WCS BASSTATION PROGRAMMERARE
• Vi söker erfarna SW-konstruktörer för implementering
av kontroll av signalbehandlingen inom WCS. Dina arbetsuppgifter blir att implementera den realtidsnåra delen av
basstations programvara på microProcessorer och/eller
DSP'er. Utvecklingsmiljön sträcker sig från SDL via C-programmering till assembler.
Du bör vara civilingenjör eller högskoleingenjör med ett
par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Om du är
hungrig på nya arbetsuppgifter och tycker om tekniska utmaningar är detta platsen för dig.

WCS BASSTATION VERIFIERARE
• VI söker erfarna verifierare från uttestning av signalbehandlingsfunktionalitet. I arbetet ingår f ramtagning av un-

derlag, uppbyggnad och genomförandetest av signalbehandlings funktionen inom WCS.
Du bör vara civilingenjör eller högskoleingenjör med ett
par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Om du är
hungrig på nya arbetsuppgifter och tycker om tekniska utmaningar år detta platsen för dig.

BR ASIC METHODOLOGY &
SUPPORT, ASA APPLIKATIONS
STÖDS ANSVARIG
• Vi söker en person med erfarenhet av ASIC och/eller
FPGA utveckling. Du skall som ASA ansvara för den utvecklingsprogramvara som används vid ASIC/FPGA-utveckling
inom KI/BR/TR. I arbetet ingår installation, uttestning och
leverantörskontakter för den använda programfloran.
Du bör vara civilingenjör eller högskoleingenjör med ett
par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Om du är
hungrig på nya arbetsuppgifter och tycker om tekniska utmaningar är detta platsen för dig.
Kontakta: Per Vollmer, tel 08-757 04 23, memoid ERA.ERAPVO. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, KI/BR/TR/H
Mattias Eriksson, (memoid ERA.ERAERIM), 154 80 STOCKHOLM.

• Nu söker vi ytterligare källsystem- och produkthanterare till vårt mobiltelefonisystem PDC
Arbetet innebär att Du ansvarar för specifieringen och
hanteringen av källsystem, dels enligt AXE 10 utvecklingsmodell, dels enligt vårt vidareutvecklade koncept för hantering av systemprodukter på det vi kallar nätnivå. (Vad
som ingår i detta koncept lär vi dig.) I arbetet ingår underhåll av våra produkter, såsom ändringshantering, CN-I:er,
uppgraderingar, revisionshantering, etc.
Application System (AS) Design, m.fl. år användare av
vårt resultat. Arbetet bedrivs både i projekt och i linjeform.
Du har erfarenhet av Source System Design, Application
System Design och/eller AXE produktstrukturprinciper från
systemnivå till realiseringsnivå. Du är självgående samtidigt
som du tycker om att samverka med andra. Du vill lära dig
mer om produkter i mobiltelefonisystem.
Kontakta: Björn Kaspersen, ERA/JT/XPUC, tel 08-757 1492,
memoid ERABKK, Mats Lundin, ERA/JT/XPU, tel 08-757
3234, memoid ERAMAT eller Roberto de Castro,
ERA/JT/XPU, tel 08-404 9224, memoid ERAALC. Ansökan:
KI/ERA/J/HS Ann Beer
Ericsson Radio Systems AB, Kista

derar och behöver förstärka vår organisation i Kista med en
konstruktör/ritare.
• Du kommer att få utbildning i vårt CAD-system UGII.V11
och övriga system som vi använder för vårt arbete. Vår målsättning med dig är att du med utbildning och träning blir
en verksam del i vårt team och ett stöd för våra seniorkonstruktörer. I arbetet ingår, förutom konstruktion och produktvård, kontakter med övriga organisationer inom
Ericsson och med underleverantörer både i Sverige och utomlands.
.•".
Du bör vara ingenjör eller motsvarande, nyutexaminerad eller med några års erfarenhet. Du skall ha konstruk-•
tion som inriktining och ha goda kunskaper i Engelska.
Kontakta: Kjell Nordenskjöld tel:08-757 22 63 eller Yvonne
Areflykt, personal tel: 08-404 51 78. Ansökan: Ericsson
Mobile Communications AB, Att: ECS/H/HP Yvonne
Areflykt Torshamnsgatan 27, Kista, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

R&D ENGINEER, ATM CHARACTERISTICS IN CELLULAR NETWORKS

We at Switching Network and Service Architecture
ERA/TIN, are working with future mobile communication
networks. TIN is part of the core unit for radio (SCOT within ERICSSON.
Inom JRIS ansvarar vi för utvecklingen av delsystemet MBS,
INSTALLATION ENGINEERING
(Mobile Base Station) som ingår i det japanska digitala moCMS30
biltelefonsystemet CMS30.
• We at T/N are looking for you who are interested in finThe Digital Cellular following the PDC standards is increa- Den japanska marknaden är en av de mest dynamiskading network solutions based on ATM technology, both for
todays cellular standards and for coming cellular standards.
och kvalitetskrävande i världen. Det ställs därför ständigt
sing rapidly, the Plant Engineering has three open positions
You will participate in standardization activities and in chakrav
for Installation Engineers. The successful candidates will
be på nya basstationer och nya funktioner inom systeracteristic evaluations. The scope is to define a new ATM
met. Delsystemet MBS omfattar både basstationer och den
trained.
del av växeln som styr och kontrollerar basstationerna.adaptation layer feasible for cellular networks.
Sektionen för Mekanik och Hårdvara ansvarar bland annat You have a M Sc. in Electrical Engineering or equivalent
• The job will require the following: Plan and engineer
för systemkonstruktion av kraftförsörjning till basstatioand you have experience of ATM, such as protocols and
the AXE. Produce AXE C-Module in accordance with
nerna.
traffic management. It is also good if you have worked
Ericsson standards. Provide engineering experts and assist
with mobile communication and/or with simulation enviin developing the department process and procedures.
ronments. You find it challenging to work in a rapidly
• Till den verksamheten söker vi dig med stor erfarenhet
Requirements: 3 years Technical Gymnasium or higher
changing environment creating solutions for future mobile
och gediget kunnande inom kraft- och distributionskoneducation, or AXE experience. Experience with personal
communication networks.
struktion, och som har förmåga att kunna arbeta på syscomputers.
temnivå.
Contact: ERA/T/NC Olle Viktorsson, phone 08-40 47013 elContact Bradley Barakat, phone +46 8 404 56 30, Memoid
ler ERA/T/N Hans Eriksson, phone 08-75 72745, e-mail:
ERA.ERABRBA or Leif Söderström, phone +46 8 757 56 47,
Kontakta: Kjell S. Sundset tel 08-757 03 73, memoid
Memoid ERA.ERALIFE. Application: Ericsson Radio Systems
ERA.ERAKSS. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, J/HS Ann Hans.Eriksson@era-t.ericsson.se. Application: ERA/T/Hf"
Inger Sedvallson, memoid ERA.ERAISN
AB, J/HS Ann Beer 164 80 STOCKHOLM
Beer 164 80 STOCKHOLM Ericsson
Mobile
Communications AB, Kista
Ericsson Mobile Communications AB, Lund
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEMINGENJÖR BASSTATIONSKRAFT

KÄLLSYSTEMHANTERARE

MEKANIKKONSTRUKTÖR/
RITARE

AKUSTIKER

ERAJJT har det övergripande tekniska ansvaret för mobilteECSmiL ansvarar för mekanisk konstruktion av mobildataEricsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer o
terminaler och tillbehör. Vi konstruerar plasdetaljer och
lefonisystemet PDC som säljs i bl.a. Japan. Inom enheten
marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår en
i för akustik i Lund söker vi tvä nya medarbetare.
pågår en intensiv verksamhet för att vidareutveckla vårtpressgjutna detaljer att användas för storserieproduktion
het
våra fabriker i Kumla, Lindköping och Lynchburg. Vi expansystem på en expanderande marknad.

Ericsson Mobile Communications AB, Kista

VILL DU VARA MED OCH STARTA UPP
ETT NYTT PRODUKTOMRÅDE?
Ericssons 85.000 anställda är verksamma i mer än 100 länder. Deras samlade
kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.

Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Våra framgångar beror helt och hållet på vår
personals kompetens. Vill du vara med och bidra till våra framgångar?

Här är Ditt livs chans att vara med
och arbeta inom ett av världens mest
dynamiska teknikområden, nämligen mobiltelefoner. Som anställd
hos Ericsson Mobile Communications AB bar Du stora möjligheter
till personlig utveckling. Du måste
vara flexibel, kreativ och ha en egen
drivkraft. Världen kommer att röra
sig snabbt omkring Dig och miljön
är minst sagt spännande.
Till vår enhet PDC, Data och
Satellit standarder söker vi nu
ytterligare två medarbetare.

kommunikation. Du har flera års
erfarenhet av produkt- eller projektledning och Dina engelska språkkunskaper är mycket goda.

Product Manager
Som Product Manager blir Du globalt
ansvarig för koordineringen av aktiviteter inom vårt nya produktområde
Card Phone. Du är aktivt med och

påverkar vilka produkter vi skall ha
i framtiden och ansvarar för in- och
utfasning under hela dess livscykel.
Genom en aktiv produktledning mot
marknad, utvecklingsprojekt och
produktion, skapar Du förutsättningar
för att etablera Card Phone. Då vi
arbetar med samtliga standarder för
digital mobiltelefoni innebär arbetet
kontakter med såväl externa kunder
som med Ericssonbolag över hela
världen.
Är Du driftig, målinriktad och har
förståelse för kundernas och marknadens krav, samt har lätt för att
samarbeta kommer Du att passa
väl in i vår miljö.
Din bakgrund är troligen akademisk
examen med teknisk inriktning och
erfarenhet av radio-, tele- eller data-

Program Manager
Du kommer att globalt ansvara för
koordineringen av aktiviteter vad
beträffar utvecklingsprojekt, produktledning, sales & marketing, produktion, inköp m m. Du ser till att vi
bedriver verksamheten på effektivaste
sätt för att bli ledande inom detta
produktområde. I ansvaret ingår
även säkring av uppsatta mål inom
alla aktiviteter, samt planering och
uppföljning av resurser.
Som person ser vi att Du är drivande,
målinriktad och har god samarbetsfbrmåga. Du har troligen en akade-

misk examen med erfarenhet eller
kunskaper om tele- och datakommunikation. Du har flera års erfarenhet
av produkt- eller projektledning.
Vi förutsätter att Du behärskar
engelska i tal och skrift och har
god PC-vana.
För ytterligare information om
bägge befattningarna kontakta
Kaj Björkman, tfn 08-404 66 29 eller
Yvonne Areflykt, tfn 08-404 51 78.
Sänd Din ansökan snarast till:
Ericsson Mobile Communications AB
Yvonne Areflykt
164 80 Stockholm

ERICSSON
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• Enheten för akustik ansvarar för val och utveckling av
akustik-komponenter samt medverkar till att göra véra
produkters mekaniska utformning akustiskt rätt. VI testar
våra idéer med hjälp av avancerad mät- och analysutrustning samt olika simuleringsprogram. Vi samarbetar också
direkt med de enheter som ansvarar för digital signalbehandling och ASICs.
Det år ett spännande område i ständig utveckling, som
täcker hela fältet från forskning till produktutveckling. Vi
är med i många projekt och behöver därför fler medarbetare med intresse för ljud.Vi söker dels en mellaningenjör
och dels en civilingenjör.
Kontakta: Henning Madsen tfn 046-18 14 64. Ansökan:
Ericsson Mobile Communications AB, Håkan Fridh, 223 70
Lund.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

METODINGENJÖRER CMS30 SYSTEMLEDNING

JOBBNYTT
Exempel på arbetsuppgifter: Dimensionera mobiltelefonnät m a p täckning och kapacitet. Utföra RF-mätningar
och parametersätta Ericssons vågutbredningsmodell.
Optimera prestanda i mobiltelefonnät före överlämning
till kund. Hålla presentationer inför kund. Fungera som allmånt marknadsstöd och deltaga i kundmöten.
Arbetet innebär mycket kontakter framför allt internt
och med dotterbolag och kräver en mycket god samarbetsförmåga. Den snabba tekniska utvecklingen inom vårt område ställer också höga krav på att ständigt lära och utveckla sig. Bl a måste du behärska flera avancerade datorhjälpmedel i UNIX- och PC-miljö. Kortare och längre tjänsteresor till våra lokalbolag ingår i arbetet.
Du bör vara civil-, gymnasieingenjör eller motsvarande
samt ha en bakgrund inom radio och telekommunikation.
Goda kunskaper i engelska år ett krav.
Kontakta: Göran Ågren, tel+46 8 757 3432, Memoid ERACERAGAANeller Gogo Landen, tel+46 8 757 2242,
Memoid ERACERAGOGO Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB, KI/ERA/LFHS

ERAIJT har det övergripande tekniska ansvaret för mobilteEricsson Software Technology AB, Karlskrona
lefonsystemet PDC, som säljs i bl.a. Japan. Inom enheten
pågår en intensiv verksamhet för att vidareutveckla vårt
AS VERIFICATION ENGIsystem på en expanderande marknad.

NEERS/TROUBLESHOOTERS

• Tag tillfället i akt och var med när vi på CMS30 för Japan
förbättrar våra metoder för "Early Design".
Arbetet innebär att Du utvecklar befintliga metoder för
systemkonstruktion (TGO till TG2) inom vår organisation,
samt arbetar med att föra in de senaste och modernaste
metoderna och stödsystemen inom området för kravspecificering, modellering och systemkonstruktion.
Du är kunnig inom AXE 10 utveckling och processer för
t|dig konstruktion. Förstår hur senare konstruktion och
provning påverkas av vårt resultat. Kunskaper inom områdena: mobiltelefoni, FSAD och/eller Objectory är meriterande.

• We are looking for a person to work within the Ericsson
support organisation who can provide technical expertise
and support both to the Supply Process for AS Modification
and the Support Process towards Ericsson customers and
FSC's.You would be requiredto communicate with external
customers on technical issues. You would also arrange/assist in technical presentations, fault handling and emergency support. Transfer of competence would be of great
importance.
JOB DESCRIPTION: To support testing and verification
within The Ericson Support Office (ESO). The candidate
should possess a good overview of the system, troubleshooting skills and provide software solutions where necessary.
Kontakta: Björn Kaspersen, ERA/JT/XPUC tel 08-757 1492,
memoid ERABKK, Mats Lundin, ERA/JT/XPU, tel 08-757
Other activities include: Review and testing of imple3234, memoid ERAMAT eller Jukka Malinen, ERA/JT/XPU,
mentation procedures. Assist with the testing and impletel 08-404 9216, memoid ERAJUMA. Ansökan: KI/ERA/J/HS
mentation of AC-A's, CN-A's, AS FOA and customer Demo's.
Ann Beer
Some travelling in the regions of Europe, Middle east and
East Asia will be required.
Fricsson Radio Systems AB, Kista
JOB REQUIREMENTS: System engineer/expert in APT systems, APT 210 08/APT 210 15, and knowledge of APZ and
IOG. Troubleshooting skills. Experienced in testing and on
JOIN OUR TEAM
site FOA activities. Previous experience with mobile appliIN WIRELESS CYBERSPACE
cations would be an advantage but not necessary.
We are a research unit in Kista with focus on new mobile
Internet solutions. Our activities include journeys into PPP,
Contact ONC Owe Thyrestam, phone 0455-39 5434 or
TCP/IP, Mobile-IP, HTTP, Security, Java, WWW and much
momail
Owe.Thyrestameepk.ericsson.se or MEMO ERI.EPK.EPre. Our customers are eagerly awaiting demonstrations and
KOWET. Application: Ericsson Software Technology AB,
contributions for mobile systems such as GSM and D-AMPS.
Personal, Box 518, 371 23 KARLSKRONA.
We work in an excellent research environment with direct
Internet access.
LM Ericsson Data AB, Kista
• We hope you have either experience in Internet protocols. Cellular Data, Winsock programming, or Unix "kernel
hacking". Could you send us information about your background and which areas you like most? Maybe you even
.have some new areas to propose. Email applications to
Frank or Ina are ok. Looking forward to hearing from you,
the RCUR Internet Research team.
Contact Frank Reichert, 08-40 47014, frank.reicherteerat.ericsson.se eller Ina Widegren, 08-75 71823, ina.widegren6era-t.ericsson.se Application: ERA/T/HS Inger
Sedvallson, memoid ERA.ERAISN
Ericsson Utvecklings AB, RMP Development Älvsjö

SYSTEM MODULE TESTERS
• Arbetet som System Module Tester innebär framtagande av provningsdokument som Test Specifikationer och
Test Instruktioner skrivna i AUTOSIS, exekvering av dess både i emulerad miljö samt i riktiga telefonväxlar. Arbetet utförs både i grupp och individuellt med nära samarbete med
konstruktörer, systemprovare och diverse stödfunktioner.
Den huvudsakliga uppgiften består i att verifiera det
gränssnitt som vi är ägare till, APSI (Application Platform
Service Interface), vilket är ett väldef inierat lättförståeligt,
korrekt, standardiserat och uppfyller alla krav som användare av APSI ställt. I arbetet ingår även att ständigt förbättra den provningsmetodik och de provningshjälpmedel
som vi använder. I dag används mestadels ett hjälpmedel
. som heter BASEMU för att täcka läckande gränssnitt och till
att simulera icke ännu framtagna AM'ars beteende.
Vi är ett glatt ungt gäng som arbetar med framkants
teknik/ metodik som ligger som bas för Ericssons alla stora
projekt inom publik och mobil telekommunikation.

KOMPONENTANSVARIG PIGUI
PIGUI är ett projekt som tillhandahåller en plattform
för utveckling avportabla GUI-klienter.
• Vi söker en person som ska vara komponentansvarig för
C++ och XVT DSC++-komponenter. XVT DSC++ är ett C++ramverk för att skapa portabla GUI-applikationer. Du kommer att arbeta med nya och gamla komponenter, samt att
stödja användande projekt i form av granskningar av analys och design.
Profil: C++-erfarenhet - minst 1 år. Erfarenhet av OO
Analys & Design (OMT-metoden). Helst utvecklat någon
form av klassbibliotek i C++. Helst XVT DSC++ kunskap, art
erfarenhet, av GUI-programmering med annat ramverk i
C++ tex Microsoft. MFC. Gärna erf från C++-utveckling i såväl Windows som Unix. Självgående och intresse för att ta
produktansvar. Intresse för att stödja användande projekt
och åstadkomma återanvåndning då så år möjligt genom
tex granskningar.
Projektet arbetar med följande metoder och tekniker
OMT,XVT DSC++ C++, ClearCase och HTML.
Kontakta: Ulf Westermark, tel 726 3406, memoid edtuwe
eller Jan Nyman, tel 726 3422, memoid edtaxel. Ansökan:
LM Ericsson Data AB, Personalenheten, Eva Almung, 125 82
Stockholm, memoid EDTEVAL
Ericsson Components AB,
Mikroelektronikdivisionen, Kista

UTRUSTNINGSINGENJÖRER

• Arbetsuppgifterna innebär service och drift av helautomatiserade processutrustningar för tillverkning av monolitkretsar i VLSI- teknologi. I arbetet ingår samarbete med
Kontakta: Christer Nilsson (ETX.ETXCHNI) tel. 08-727 40
Ericssonenheter och utrustningsleverantörer. Dessutom ingår utbildning av andra medarbetare.
93. Ansökan: ÄL7U AB/P Nina Jaki, personal.
Du skall ha 4-årig teknisk utbildning eller liknande, goEricsson Radio Systems AB, Kista
da kunskaper i engelska samt erfarenhet av arbete med datorstyrda maskiner, vidare är kunskap och erfarenhet inom
nedanstående områden meriterande: högspänningsanCELLPLANERARE, GSM läggningar, hågfrekvens- och vakuumteknik, lösningsmeVästeuropa
del och syror, fotografiska processer och finmekanik.
Enheten ERAILF ansvarar för all marknadsföring, försålj-En utrustningsingenjör måste kunna arbeta flexibelt
ning, implementering och systemstöd av GSM, NMT och
med stor noggrannhet. Vi arbetar i målstyrda team där var
TACS inom Västeuropa. LFIS är det tekniska kompetenscenoch en av medlemmarna förväntas styra och planera sitt
trat inom LF och består idag av drygt 20 personer.
eget arbete. Därför söker vi personer som vill arbeta i en
annorlunda miljö (renrum) och i en arbetsorganisation som
ställer stora krav på att man tar eget ansvar.
• Våra framgångar på marknaden gör att vi nu behöver
.'örstärka våra resurser för cellplanering och söker därför
0ig som vill arbeta i en stimulerande miljö med stundtals
Kontakta: Sven-Erik Lundegaard, tfn 08-7574022 eller
högt tempo.
Anders Lindberg, tfn 08-7574653. Ansökan, märkt

"Utrustningsingenjör-NR" senast 4 oktober: Ericsson
Components AB, P/PL Monika Hemlin, 164 81 KistaStockholm
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• Global Support Centre is a central unit for technical support on problems in our customers systems. Support requests reach us via a local Field Support Centre. The support work implies troubleshooting, development and implementation of solutions. This is done together with our
Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö
local technician, however if necessary, support at the customer's site may be required. You will also work close with
PRODUKTLEDARE
the design department to find solutions, acquire knowledFÖR C/C++ STÖD
ge about new products and influence the development on
servicematters.
UABIK har idag ansvaret för den C/C++ utvecklingsmiljö
som bl a används vid utveckling av radiobasstationer för Right now we need to extend the support on the promobil telekommunikation och access produkter för ISDN
duct Mobility Server. We are looking for someone who likoch PSTN mm. Produkterna inom stödområdet år i huvudes to work with the new technology and with people in an
sak inköpta med några få undantag. I framtiden avses eninternational environment.
bart att en leverantör anlitas, även som integrator av tre- You are a technical engineer with a degree from univerdjepartslicenser.
sity /highschool or some years of experience from support,
development or testing within the area tele- or radiocommunication. We will value knowledge of VxWorks, erlang
• Vi söker nu Dig som vill arbeta med att skapa en profesor MD110. You are a technical troubleshooter with analytsionell relation till leverantören samt mot kunderna.
hical capacity and have a good knowledge of English.
Mätningar av leverantörsprestanda, återkoppling på
deras agerande i produktfrågor, förhandlingar och avtal är
utöver dina åtaganden gentemot Din kund Dina viktigaste
Contact Marie Skötte Emanuelsson 08-4222044, e-mail:
uppdrag.
ebcmseeebc.ericsson.se
memo:
EBCEBCMSE.
Du är van att arbeta för att uppnå win-win situationer
ApplicationJessica Philblad, Human Resources, Ericsson
såväl mot kollegor som externa bolag och Du har flerårig
Business Networks, 131 89 Stockholm Sweden
erfarenhet av AXE 10 SW konstruktion i någon form.
Du år intresserad av att skapa nya möjligheter och är
Ericsson Telecom AB, Operations and Complete
van att arbeta utan exakta direktiv inom väl angivna ramar.
Customer Prqjects.Site Configuration, Stockholm
Ditt mål år att förena så många användare (kunder) som
möjligt i en gemensam kravbild samt att sprida informaPRODUKTANSVARIG
tion inom hela koncernen där C/C++används för utveckling
av realtidssystem. Din marknad är växande och Du växer i
Enheten Site Configuraion arbetar som länk mellan marktakt med den.
nadssidan och leverantören där vi svarar för den kommersiella upphandlingen.
Kontakta: Peter Csaba, AS/UAB/K/SC. 08-727 30 00,
etxpcs(at)garbo.
se.ericsson,
Anders
Ravnborg,
• Vi söker yngre ingenjör med intresse för att göra affärer.
ÄS/UAB/K/SDC, 08-727 3803, etxrav(at)garbo.se.ericsson elDu kommer att driva projekt, hitta lampliga leverantörer
ler Åsa Holmer, Personal, ÄLAJAB/P, 08-727 3261, euaapå marknaden, förhandla och teckna avtal för BX/ETX.
san(at)uab.se.ericsson.
Vi vill att du minst har en teknisk utbildning motsvarande 4-årig teknisk linje på gymnasieskolenivå, gärna med
ekonomisk påbyggnad. Vi ser gärna att du har 3-5 års arEricsson Components AB, Kista
betslivserfarenhet.
Meriterande
är
en
bred
Mikroelektronikdivisionen
Ericssonkunskap. Arbetet kräver att du kan kommunicera
effektivt på engelska i tal och skrift.
5 PROCESSTEKNIKER
VI söker en person som är öppen för utmaningar, tycker
1 dagtjänst, 2 kvällstjänst, 2 nattjänst
om att träffa människor och är strukturerad.
• Som processtekniker ansvarar Du för att produktionen
av kretsar hålls igång. Arbetsuppgifterna består av att tillKontakta: Börje Junestrand, memo: ETX.ETXBEJU tel. 08/
verka integrerade kretsar på kiselskivor i avancerade ut719 3361 eller Mikael Lundgren, personal, memo: ETX.ETXrustningar. I arbetet ingår även utbildning i processteknik
DOLF tel. 08/ 719 4332. Ansökan: Ericsson Telecom AB,
för att Du så småningom ska kunna delta i det utvecklingsTB/ETX/X/OH Mikael Lundgren, 12625 Stockholm.
arbete som bedrivs parallellt med tillverkningen.
En processtekniker måste kunna arbeta flexibelt med
Ericsson Infocom AB, Karlstad
stor noggrannhet. Vi arbetar i målstyrda team där var och
en av medlemmarna förväntas styra och planera sitt eget
TESTANSVARIG EIN/R
arbete.
Därför söker vi personer som vill arbeta i en annorlunda
Avdelningen Radio Systems Development (EINIR) utvecklar
miljö (renrum) och i en arbetsorganisation som ställer krav
idag maskin- och programvara för Ericssons radiobaspropå att man tar eget ansvar. Som grundkrav bör Du ha tekdukter inom CMS88 (AMPS och D-AMPS standard).
nisk eller naturvetenskaplig gymnasieutbildning eller motsvarande.
• Avdelningen EIN/R söker en testansvarig person som
Har Du tidigare erfarenhet av processtillverkning är det
skall ansvara för uppbyggnad och drift av EIN©s testplatten fördel. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
formar och för test av radiobasstationer med tillhörande
växel-programvara.
Kontakta: Anders Lindberg, tfn 08-7574653, Per Wehlin,
Testansvarig skall också vara med och bygga upp komtfn 08-7574377 eller Pehr-Åke Bergström, tfn 08-4046062,
petens inom test och verif iering av program- och maskinvaLise-Lotte Bergenholm, personalenheten, tfn 08-7574720.
ra hos avdelningen EIN/Roch som på sikt kan leda till en
Ansökan, rnårkt "Processtekniker-NR/X": senast 27 septemegen test- och verifierings sektion på avdelningen.
ber: Ericsson Components AB, Monika Hemlin, P/PL, 164 81
Med detta ansvar avses: att bygga upp en relevant testKista-Stockholm
miljö med gränsytor mot intern instruktion och test samt
extern integration och verifiering, ansvara för uppbyggnad
Ericsson Components AB, Energy Systems Division,
av hur en produkt löper genom organisationen från första
Kungens Kurva
lokala test i konstruktionsfasen till integration och verifiering hos ERA, att ansvara för implementation av de olika
teststegen lokalt hos hos EIN, hur det är dokumenterat avPROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
seende testnivå och testbarhet och definiera vem som år
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför
mottagare i de olika teststegen samt bistå vid integration
strömförsörjningsutwst-ning, klimatsystem samt styr- och
ochverifiering hos ERA.
övervakningssystem för telekommunikation. Enheten be- Ansvaret omfattar också att definiera teststrategi innestår av sex resultatansvariga produktenheter.
bårande: hur man kan uppdela tester i flera teststeg med
olika integrationsnivåer, hur man implementerar en auto• Vi söker till vår produktenhet Energy management en
nom simulerad datorbaserad testmiljö, hur man definierar
programvarukonstruktör. Arbetsuppgifterna omfattar
standardiserade testmiljöer.
konstruktion av programvara i C och C++ för inbyggda sysDu bör ha lång erfarenhet av systemutveckling samt ertem med reattids-OS och/eller UNIX-system.
farenhet av test och verifiering. Har du erfarenhet från moDå vi utvecklar egna datorkort för inbyggda system
bil- och telekommunikation är det meriterande.
krävs god kännedom om hårdvarukonstruktion. UNIX-sysSom person bör du vara drivande, självgående, ha en
temen är HP-UX system. Arbetet görs i nära samarbete med
stark vilja att utvecklas samt ha en god samarbetsförmåga.
kund och kan medföra en del resor.
Vi söker dig som är civilingenjör med minst 2 års erfaKontakta: Torbjörn Nordholm, tel 054-29 42 01. Ansökan:
renhet av liknande arbets-uppgifter. Goda kunskaper i
KS/EIN/H Anne-Charlotte Runqvist.
engelska är ett krav. Erfarenhet av objektorienterad analys/design och MS-Windows programmering år en fördel.
Ericsson Telecom AB, Operations, System Supply 8i
SupportTelefonplan
Kontakta: Christer Wandel, telefon 08 - 721 6956, memo
EKACOW, e-mail: Christer.Wandeiekkeka.ericsson.se eller
INTELLIGENTA INGENJÖRER
la-Pia Emanuelsson (personal), telefon 08 - 721 7461, memo
EKAIPEM, e-mail: eri.eka.ekaipememesmtpse.ericsson.se.
Network Intelligence Teamet inom avdelningen ansvarar
Ansökan senast 15 oktober: Ericsson Components AB,
för provning, leverans, installation/integrering och support
Energy Systems Division, KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg,
av IN produkter. Efterfrågan på totala IN lösningar ökar
164 81 KISTA-STOCKHOLM
mycket just nu och det år vi inom teamet som skall se till att
vi klarar av att leverera dessa system (AXE, SMAS, SDP mm).
Ericsson Business Networks AB, Application MIPSC,
Nacka Strand
• I syfte att stärka vårt team så söker vi nu ingenjörer som
har tidigare erfarenhet från AXE eller Unix baserade system. Har du som söker dessutom erfarenhet av Intelligenta
SUPPORT ENGINEER
Nät så är det ett extra extra plus.
FOR MOBILITY SERVER
Din geografiska placering blir Stockholm. Vi sitter f.n i
Our main task is to give technical support to our local comnya fräscha lokaler på HF (Telefonplan). Du kommer att arpanies and customers all over the world on products within
beta i en kundfokuserad miljö med allt ifrån provning till
the areas of Mobility, Call centre and Systems Samp; demonstrationer av kompletta nåt. Räkna med en del reNetwork management.
sor.

Gillar du utmaningar och ansvar så är det här det rätta
jobbet för dig. Välkommen att hoppa på IN tåget.
Kontakta: Ola Nyrén, memo: ETX.ETXOAND, tel. 08/ 719
7960 eller Eva Ohlin, memo: ETX.ETXNEVA, tel. 08/ 719
5965. Ansökan: Ericsson Telecom AB, TB/ETX/X/OH Mikael
Lundgren, 126 25 Stockholm.
Ericsson Telecom AB, Design centre. Access

FUNCTION AND SYSTEM TESTERS ACCESS PRODUCTS
• You will be involved in new and exiting projects within
LDC Access. We are currently working on Hardware and
Software rationalization projects, which means new technology within the world of AXE 10. Our unit is growing fast
and we need to reinforce our verification teams. We are a
new organization located in TN within a fast moving, and
exiting area of AXE.
The person we are looking for has and engineering diploma in computer studies or electronic engineering and of
course if you have experience of similar duties this is a merit. As we are very close to the customer it is a requirement
that you are able to communicate in both written and spoken English.
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I dag arbetar vi till stor del med traditionell utbildning
men använder oss allt mer av alternativa inlärningsmetoder och individualiserad undervisning. Våra utbildningar
ges i egna lokaler i Marievik samt hos olika dotterbolag
runt om i världen. Vi arbetar aktivt för att utveckla oss själva inom det pedagogiska området samtidigt som vi kontinuerligt breddar vårt tekniska kunnande.
Om Du tycker om att förmedla kunskap och samtidigt
fördjupa och bredda Din egen kompetens kommer Du att
trivas hos oss! Pedagogisk erfarenhet år en merit. Goda
kunskaper i engelska ett krav.
Kontakta: Per Lundblad, memo ETXT.ETXPLD. tfn 08-719
0802, Steffen Bretzke, memo ETXT.ETXSBRT, tfn 08-719
6504 eller Margareta Forsström, memo ETXT.ETXMARM,
tfn 08-719 8038.
Ericsson Telecom AB, Karlstad

TJÄNSTEDESIGNER

Contact: Ulf Lundgren, phone +32 2 745 14 69, memoid:
ECOM.EICULL or Tariq Del Campo, phone +32 2 745 14 94,
memoid: ECOM.EICTD.

ifiimihiiMiMnr

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Systems Expertise Ltd, Dublin

ASSISTANT SERVICE
MANAGER FOR TRAINING

LOCAL TCM RESPONSIBLE
CMS-88 AT EEI/RA

RMOA Product Management Customer Services is looking • With the continued expansion of the CMS-88 RMOA
for an Assistant Service Manager to support our Service Business, an immediate need exists for an additional team
member to the TCM Team at EEI/RA.
Manager for Training.
Based at Beech-hill,Clonskeagh,Dublin 4, this role will
be filled as a temporary assignment for a minimum of one
• As an a Assistant Service Manager you will ensure that
year.
training services, courses and programs are developed and
maintained for CMS 8800. You will work with coordination
Specific duties of the role will include responsibility fof
of activites such as requirement handling, product definithe planning and ordering for all test and maintenance action and resource management within the Global Service
tivities within EEI/RA. This is also to include the provision
Organization (GSO) for Training.
and maintenance of all hardware.software and docware
within EEI/RA.
The position requires a degree in electrical engineering/
computing/ telecommunications or equivalent experience.
Ideally the person appointed will have a good knowledAt least one year of experience in teaching or course devege of the AXE10 structure.as well as the CMS-88 system. As
loping is required. You must be able to travel. If you are flu- the role requires close Mason with the existing TCM team
ent in English, self-motivated and innovative, you are weland with test leaders/teamleaders for ongoing developcome to learn more about this challenging opportunity.
ment projects and maintenance activities, the successful
appointee will be an able communicator.
Precious experience in testing and/or maintenance wifr"
Contact Claes Bäckdahl, phone +46 8 757 5760, memoid
be an advantage.
ERA.ERACSBL eller Hans Cervin, phone +46 8 757 2803, memoid ERA.ERAHACE. Application: Ericsson Radio Systems
As a screening process based on applications received
AB, AH Anette Spångberg, 164 80 STOCKHOLM
will take place.it may not be necessary to interview all candidates.

• Världen ropar efter Ericssons telekommunikationstjänster och föra att klara efterfrågan behöver vi nu förstärkning med ett antal tjänstedesigners. Som tjänstedesigner
skapar du den tekniska grunden för produkten, nämligen
själva tjänsten.
Du medverkar i ananlysen av framtida tjänsters funktionella innehåll och hjälper produktledare med kravställning
Contact Andy Hallett, (ETXT:ETXANDY), 08-719 0952 eller
på tjänsterna. Du föreslår lösningar för hur tjänsterna skall
Bo Danielsen, (ETXT:ETXBODS), 08- 719 1675
skapas och det ör du som förverkligar dem, med hjälp av
Service Management Application system (SMAS) - en TMOS
Ericsson Telecom AB, Operations and Complete
produkt.
Customer Projects.System Supply & Support.
Stockholm
Contact: Mats Soderlund,CMS-88 Test and Maintenance
Arbetet sker i nära samarbete med systemutvecklare,
programmerare och teknikinformatörer, både här i
Manager. Applications: Anne Marie O'Sullivan, Personnel
Karlstad och runt om i världen. Vi ser gärna att du har en
Manager, EEI/R, before Monday 07th October, 1996.
SYSTEM- OCH DATA
teknisk utbildning på högskolenivå och har du dessutom
TRANSCRIPT INGENJÖRER
en god kännedom om telekom i allmänhet och AXE10 i synEricsson Australia
V
Enheten System Supply and Support bidrar med kundnära nerhet år detta extra värdefullt.
och kostnadseffektiva mjukvarubaserade systemlösningar För att snabbt komma in i arbetet kommer du att få geEricsson Radio Systems AB, Kista
CALL
AUSTRALIA
HOME
!!
inom områdena Switching, Network Intelligence och
nomgå ett grundläggande utbildningspaket.
TECHNICAL VACANCIES, EPA
Access.
Vi kräver av dig att du: är både ensamvarg och lagspelaMATERIALHANTERARE re, inte ryggar för stundvis tidspressat arbete, behärskar
• These positions will only be offered to successful candiGENERAL SERVICES
koncernspråket engelska i tal och skrift
dates who agree to work at EPA on local conditions with
• VI söker nu Dig som vill komma och jobba med oss som
the eventual intension of relocating to Australia as permaSystem- eller Data Transcript ingenjör.
Har du ett brinnande intresse, glödande entusiasm och
• Vi söker Dig som vill arbeta med materialhantering innent residents.
eld i baken är du extra välkommen med din ansökan - och
om vår serviceenhet.
Som Systemingenjör jobbar du med mjukvaruhatering
vi ser gärna kvinnligasökanden.
enligt PLGAS konceptet Som Data Transcript ingenjör utArbetet består av godsmottagning, registrering, distriEricsson Australia (EPA) is a major contributor to the
formar och verifierar du stationsdata med utgångspunkt
bution av post och gods samt arbete med kontorsmateriel,
global organisation and is a key telecommunications supfrån kundkrav. Båda jobben innebår en del resande och utplier in its local market and that of South East Asia which is
Kontakta: Tommy Persson, 054-193640. Ansökan:
Den person vi söker bör vara utåtriktad, ha lätt för att
gör en mycket bra grund för fortsatt utveckling inom kundexperiencing substantial growth in the demand for enginsamarbeta samt ha en välutvecklad känsla för service. Då
Charlotte Sperling, KS/ETX/X/US.
orderflödet
eering services & development expertise. To meet this cusarbetet innebär många kundkontakter är det även viktigt
tomer demand EPA is offering suitably qualified engineers
att Du har en positiv läggning och har förmåga att se möjVi vill att du har en universitetsexamen (minst 80p) eller
Ericsson Telecom AB, Stockholm, Sweden
the opportunity to work in this exciting growth area from
ligheter istället för hinder.
motsvarande kompetens. Erfarenhet av telefoni, datakoma position of strength in a country renowned for its excelmunikation eller nätplanering ser vi positivt på.
Körkort erfordras eftersom distribution sker både inom
PROCESS DEVELOPER,
lent living environment.
Kista arbetsområde samt inom Storstockholm. I arbetsuppÄr du drivande, öppen och tycker om att arbeta med anBX-MTP
gifterna ingår truckköming, varför truckkort är önskvärt.
dra i grupp, kommunicerar du obehindrat på engelska i tal
EPA is searching for very experienced engineers with deoch skrift? I så fall tror vi att du passar in hos oss! Vill du ve- Our department is responsible for manufacturing test tech- Vi kan erbjuda Dig truckutbildning, om Du inte har detta.
monstrated quality & results orientation in 3 areas of exta mer?
nology within business area Public Telecommunications, Arbetsuppgifterna kräver att Du har god hälsa och god fypertise - 1)AXE software design & test 2)AMPS/GSM
BX. We develop technology, methods and applications for sik.
Support and 3)Technical Training:
manufacturing test of BX hardware, from PBA level and
Kontakta:
Systemingenjör:
Crister
S.Carlzon
1. AXE SOFTWARE
upwards. We participate in most development projects in Kontakta: Thomas Rotermund, chef för godsmottagning,
HF/ETX/X/OGS, memo: ETX.ETXCECA, tel:719 3364 eller DTBX, with design of methods, programs and equipment for tfn 08-757 06 01 eller Ann Nordenstam personalchef, tfn
ingenjön Anna Hermansson HF/ETX/X/OGD, memo:
DESIGNERS & TESTERS
ETX.ETXAEKE, tel:719 6562. Ansökan: Ericsson Telecom AB, manufacturing test.
08-757 22 87. Ansökan: Erissson Radio Systems AB, Cecilia
TB/ETX/X/OH Mikael Lundgren, 126 25 Stockholm.
We are responsible for BX Manufacturing Test Process Tiefensee, F/HS, 164 80 STOCKHOLM.
• Successful applicants will work in high performance de(BX-MTP), which is used throughout BX when developing
velopment teams in an area responsible for the planning,
or performing manufacturing test of BX hardware proEricsson Telecom AB, Operations and complete
development and delivery of AXE system updates. The po,ducts.
Customer Projects.System Supply & Support.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
sitions will be multi-tasked through involvement in all pha*
Telefonplan
ses of application system package development.
• We are now searching for you that want to drive and
It is ESSENTIAL that candidates applying possess: A very
PROCESS
DEVELOPER
perform further development of BX-MTP.
good working knowledge of the ASV and delivery process.
CUSTOMER ENGINEERS
FOR SYSTEM SUPPORT
Your tasks will be to plan, lead and take part in developExcellent AXE systems knowledge. Excellent PLEX program• The area of responsibility for the position is verification,
ment documentation, release and informing about the
System Support is a unit within Customer Services at ming experience. Familiarity with AXE tools & processes.
implementation, demonstration and acceptance within the
process. The work is often done in groups, but being reRMOG, with the responsibility to provide services to main- The ability to work effectively in a team. Ability to transfer
Supply and Implementation process(S&l).
sponsible, much of the work is placed on you, mainly in the
tain and enhance software in the customer mobile telepknowledge/expertise to less experienced team members.
As a Customer Engineer you work with customers techareas of coordinating and performing the documentation
hone network. The need for efficient processes, methods
Experience with IN/Broadband and high level plex will
nical support through the SW implementation, demonstrawork.
and tools is therefore very important.
be advantageous.
tion and acceptance. You analyse customer needs and conYou have a technical degree, or similar, and working exThe unit Processes, Methods and Tools has the main
tract conditions, you secure and co-ordinate all activities
perience in the area of manufacturing test. You have initiaobjective to propose and implement processes, methods 2. AMPS/GSM SUPPORT ENGINEERS
within SW implementation, demonstration and acceptance
tive, flexibility, self-motivation and are able to take responand tools within the system support organisation world-wi- • Successful applicants will work within the AMPS & GSM
at customer site.
sibility. You have good knowledge of the English language,
de. We are mainly working within the above mentioned
support and supply areas covering trouble shooting and veWe want you to have a university degree (at least 80p.)
both spoken and written. You know, and can apply, the
areas. The projects are focused on improvements of lead-ti- rification.
or equivalent competence. The position requires technical
company documentation rules. Knowledge and experience
mes, quality and costs and are earned out involving the enMajor responsibilities include
Trouble report
qualifications in telephony or data communications enginin process work, FrameMaker and Intranet is beneficial.
tire support organisation.
analysis/solution development. AS/CN-A testing and supeering, software design, software and hardware testing or
port. Development of market corrections. Delivery of softrelated subjects. We would like you to have at least three
Contact Fredrik Staaf, tel 08-7198781, memo ETXS.ETX• As a process developer you will be the driving force in
ware correction packages. Consultation with support cenyears experience as tester(senior tester). Experience from
FEST, email etxfestEsta.ericsson.se, or John Everingham, tel
the work with development, improvement and implementres re support and project issues.
working in different countries and with customer relations
08-7196227, ETXS.ETXJOEV, email etxjoevEsta.ericsson.se
tation of our professes for system support. You will also
Prerequisites : Fluent with PLEXC and ASA210C.
is meritating.
or point your web browser at http://sta.ericsson.se/bxmtp.
support the local companies in their process work and an
Competent with AXE10 trouble shooting techniques.
You have to be comfortable in a dynamic developing
important task is to spread best practice in the global supExposure in AXE Software testing/projects would be of beenvironment. We want you to respect people's differences
port organisation.
nefit. Works well under pressure situations.
and have a developed social ability because the role deYou have a master degree or other technical education.
3. TECHNICAL TRAINERS
mands you to co-operate well with others and to build your
Experience from improvement work, project management
own network - inside as well as outside your own organisaor from the modification handling area is additional quali• EPA's Technical Training Unit requires experienced techtion. We also want you to be able to communicate effectifying.
nical trainers with Ericsson technologies/tools know-how
vely in both spoken and written English.
Ericsson European Training Centre, Brussels
Comprehensive view and ability to establish good rela(eg AXE10, PLEX, AMPS/GSM, Broadband, I.N., P.C.S, etc.).
The job will give you the opportunity to develop your
tions with people are important in order to succeed as a
Successful candidates will be responsible for course deveability as a leader, strengthen your technical competence,
You who want to be part of the Information Society now
process developer.
lopment and delivery to both internal and external custobuild close co-operation with customers and travel abroad.
you have the possibility to realize your goal.
mers.
Contact: Åsa Widestig, phone 08-404 56 90, memoid ERExperience in training delivery and the ability to deTECHNICAL TRAINER
Contact
Anna
Hermansson,
ETX.ETXAEKE,
AC.ERAAWID or Charlotta Rydgren, Human Resources,
monstrate excellent communication skills are essential.
HF/ETX/X/OGD, 08/719 6562 eller Roger Johansson,
• We need assistance to be able to give all the different
phone 08- 404 28 07, memoid ERACERACHAS. Application:
Successful candidates will periodically be expected to
ETX.ETXROJO, HF/ETX/X/OGO, 08/719 3038. Application:
training requested from our customers.
Ericsson Radio Systems AB, LYH Charlotta Rydgren,
conduct training delivery overseas, particularly in the Soutb.
Ericsson Telecom AB, TB/ETX/X/OH Mikael Lundgren, 12625
As trainer with us in Brussels you will be part of a young
Torshamnsgatan 23,164 80 STOCKHOLM.
East Asia region.
Stockholm
enthusiastic team, which gives training nationally in and inApplicants for all positions are expected t o : posses a deternationally outside Belgium. You will also participate in
gree in a telecommunications related discipline or have
Ericsson Telecom AB, Competence Development
the planning and the development of training.
equivalent experience, have excellent English verbal and
Centre, Marievik
The position requires a degree in electrical engineering/
written skills, be customer focussed, be able to work autocomputing/ telecommunications or equivalent experience.
nomously and be self motivated.
Knowledge of PABX and experience of training.
UTBILDARE
You need to be fluent in English and German languages,
Application: Dean Oppedisano of Human Resources, not
• Vi söker tekniker med erfarenhet från programvarukonselfmotivated and innovative. You are welcome to learn
later than 1996-10-14, MEMOID: EPA.EPADUO or BY POST:
struktion eller funktionsprovning som är intresserade av
more about this and to become a part of the Information
Ericsson Australia, P.O. Box 41, Broadmeadows, Victorja^
utbildning.
Society of today.
3047, Australia or BY FAX: +61 3 9301 1365
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JOBBNYTT
Ericsson Ltd, Guildford, UK

BSS PRINCIPAL ENGINEER
• This role, based in the Customer Support Centre in the
Communications and Special Networks Division in
Guildford, is to make a direct contribution to the development and successful operation of the section and take a
key role in decision making.
The Engineer works with his/her colleagues to develop
and implement strategy, objectives and improvement processes.The Engineer provides a very high level of expertise
on AXE support and is responsible for technical decisions in
technical support across all projects and activities. He/she
coordinates the technical activities work of the section and
provides technical advice to help identify and address business development opportunities.
He/she is responsible for coaching, training and developing engineers and for encouraging them to identify and
introduce improvements to the working processes.
QUALIFICATIONS & EXPERIENCE: HNC or equivalent in
telecoms/computing/electronics. At least 6 years experience in AXE. Willing to work outside normal working hours
on occasion.
Contact Chris Back, Ref: CN122.
Ericsson South Africa (Pty) Ltd

SS AND BSS SYSTEM
SUPPORT EXPERT
• We are looking for one SS and one BSS System Support
Expert for a long term, (1 year), contract in South Africa.
Our network consists today of 1 Stand Alone HLR (and 1
Standby HLR), 2 GM5C, 7 MSC/VLR and 12 BSC, IN AXEPlatform, TMOS -CMAS and SMAS, Comverse VMS,
Aldescon SMS-C and Brite voice recognition system. Today
our customer MTN - Mobile Telephone Networks is serving
around 300 K subscribers.
OBJECTIVES: To provide technical expert support to
Ericsson's customers and Field Support Centre within the
coverage of the field support area. To be accountable and
responsible for the efficient running of the System Expert
function within FSC in order to reach a higher level of customer satisfaction.

'

RESPONSIBILITIES: To assist in building up the expertise
and to transfer knowledge within the department. To make judgement of the most efficient way, technical and economical, to solve a problem. Full reporting shall be done.
MAIN TASKS: To review, develop and improve the procedures in Field Support. To ensure that all activities within
the department meet the Ericsson Quality standards. To
identify, investigate and report or solve problems of a complex nature in the both hardware and software. To be able
to explain highly technical issues to different levels within
the organisation. To be part of the 24 h emergency service
if appointed.

product structure at a level equivalent to the components
of a function block (hardware and software functions).
Personal skills as a thorough and methodical approach
to work, be able to work as a team member, perseverance
in tracking and proving the existence of faults, be flexible
and responsive to changing work patterns and demands.
Very good knowledge of English is a must.
Contact/CV.: Riku Vastela, Memoid ESA.ESARIKU, Fredrik
Wijkander ESA.ESAFRW, phone ESA +27 11 447 6440.
Ericsson Systems Expertise Ltd, Ireland

PROCESS OFFICE MANAGER
• A vacancy exists for the position of Process Office
Manager. This is a key management position within LDC
EEI/S.
The successful candidate will manage a team of C.10
Engineers who are required to innovatively address a number of challenges, including the following:
Co-ordinate and drive all process change improvement
initiatives - local and corporate. Lead the activities towards
an increased organisational process focus. Act as a source
of competence in all audit and SQA activities. Offer consultancy and services to all process owners on Metrication
and Software Engineering Assignments. Advise and adjudicate on issues of new methodologies and tools.
The successful candidate should have the ability to organise, lead and deal authoritatively with technical issues
and the ability to communicate well.
Approachability, vision as well as a strong sense of responsibility are other essential personal attributes as is the
ability to deal fairly and openly with people.
Application via memo: EEI/S John O'Regan, Memoid

Ressources, Sonja Dröscher memoid: LMDSDR. Please mark
the application "Verification".
LM Ericsson A / S , Copenhagen, Denmark

VERIFICATION ENGINEER
TO SYSTEM MANAGEMENT
• System Management for Traffic Control needs one engineer, who can be a part of a team that conducts prestudies and feasibility studies within the product area, Traffic
Control, in AXE10. Ahead of the product area is large challenges with participation in new international projects, e.i.
Helios, Sirius, BM4 where the total responsibility for the development of Traffic Control, including both standard and
market designs, rests upon LMD.
Tasks: participate in pre-studies and feasibility studies
within Traffic Control.verify demand and design specifications, participate in developing efficient methods to verification, co-ordinating the tasks.
Qualifications: Engineer or equivalent qualifications.
Knowledge of AXE10 at system level supplemented with
test experience, Good communication skills verbal/writing
in English, Knowledge of development in the UNIX environment on Open Windows platform.
Personal Profile: Likes working in long-term international projects. Quality-conscious and conscientious. Likes team-work where it is the common results that counts, Likes
the "flowing" limits between verification and design. Is
creative and extrovert.

Ericsson Ltd, Guildford, UK
L M Ericsson A / S , Copenhagen, D e n m a r k

• System Management for Traffic Control needs two engineers, who can be a part of a team that conducts prestudies and feasibility studies within the product area, Traffic
Control, in AXE10. Ahead of the product area is large challenges with participation in new international projects, e.i.
Helios, Sirius, BM4 where the total responsibility for the development of Traffic Control, including both standard and
market designs, rests upon LMD.
Tasks: participate in pre-studies and feasibility studies
within Traffic Control, Develop demand and design specifications, Study own and colleagues tasks, Develop and improve the working methodes of the early design phases.
Qualifications: Engineer or equivalent qualifications,
Knowledge of AXE10 at system level. Good communication
skills verbal/writing in English, Knowledge of development
in the UNIX environment on Open Windows platform.

REQUIREMENTS:
Degree
in
Electronic
Engineering/Telecommunications or equivalent A minimum of five (5) years relevant experience working in the
telecommunications/computing industry where at least
three (3) years has been working for Ericsson within testing
or customer support of CME20.

Personal Profile: Likes working in long-term international projects, Quality-conscious and conscientious, Likes team-work where it is the common results that counts, Likes
the "flowing" limits between verification and design. Is
creative and extrovert.

System skills (respectively SS and BSS) as good knowledge of e. g. switching, traffic concepts, telecommunications
networks, inter-exchange signalling and product functional demands. System Expert needs to be familiar with the

C o n t a c t Niels J. Bay Jensen, phone +45 33 88 33 93 o r
Karsten Helbo Larsen, phone +45 33 88 32 47. Application:
before 18th of October to Department of Human

Ericsson Systems Expertise Ltd, Ireland

E.S.S.I. PROGRAM
CO-ORDINATOR
• A vacancy exists for the position of E.S.S.I. Program Coordinator within EEI/S. Reporting to the Process Office
Manager, this will be a key role within the Process Office team.
The successful candidate will be required to innovatively address a number of challenges including the following:
Co-ordinate E.S.S.I. and related Improvement Programs at
EEI/S ensuring that related targets are fulfilled and agreed
actions are implemented. Regularly provide feedback regarding progress of the various activities in the program.
Actively participate in the resolution of all problems regarding the E.S.S.I. program. Ensure that all EEI/S staff are familiar with the E.S.S.I. initiative. Co-ordinate diagnosis sessions for future E.S.S.Mmprovement activities in EEI/S.
Actively support other divisions within EEI and other
Ericsson companies in relation to the E.S.S.I. program.
The successful candidate should have at least 5 years experience working in a software development environment,
an ability to organise, good communication skills and a
strong commitment to process improvement. Experience in
a leadership role would be an advantage.
This vacancy arises due to the impending departure of
Cyril Moriarty on a foreign contract assignment.
Application: via MEMO to EEI/S John O'Regan, Memoid
EEI.EEUOR by 17.00 hrs. Friday 04/1QT%.

C o n t a c t Niels J. Bay Jensen, phone +45 33 88 33 93 or
Karsten Helbo Larsen, phone +45 33 88 32 47. Application:
before 18th of October to Department of Human
Ressources, Sonja Dröscher memoid: LMDSDR. Please mark
the application "Verification".

EEI.EEUOR, by 17.00 Friday 04/10/%.

ENGINEERS
TO SYSTEM MANAGEMENT

KONTAKTEN NR 15 1996

BUSINESS MANAGERCELLULAR SYSTEMS
• INTRODUCTION TO UNIT: The unit is responsible to provide, maintain and develop the computing and network
services supplied by EDL, with specific focus towards the
customer ETL Cellular Systems. To develop the marketing
and sales strategy for the business unit. To develop, agree
and operate SLA's with EDL Customers and Suppliers.
MAIN RESPONSIBILITIES: To ensure that the services produced within the Business Unit support team fulfils the
objectives laid down in the 2-column document and the
budget. That the services are developed to meet the customer needs and agreed service metrics are delivered.
QUALIFICATIONS: Education: Minimum MBA/DMS or other equivalent business as well as IT related Practical skills
and qualifications.
Experience: Minimum 5 years within IT Sector and 5
years management expreience. Proven track record.
Developed interpersonal skills with proven ability to work
and communicate at all levels of custodier interface (from
MD to user). Personal attributes: Excellent listening and
communication skills, good motivator and,team leader.
Strong personality, decisive. Language: English.

Ericsson G m b H , Dusseldorf - Germany

SYSTEM/SUPPORT ENGINEER
FOR PREMISES NETWORKS
• The Competence Centre Europe, reporting to Ericsson
Business Networks AB in Nacka and located in Dusseldorf,
is looking for an engineer being able to support our systems for voice/data integration within local networks. We
are a small group of experts, giving training as Well as technical and marketing support to our local companies and other distributors.
We expect you to have some years of experience within
LAN and/or telecommunications networks. Also knowledge of several protocol's and PC operating systems would be
very helpfull. As we are close to the heart of Europe, multilingual capabilities are required to meet our customers
needs.
We can offer you a enthusiastic team spirit, with lots of
room for an independent work style.
Contact Henk Ederveen, EDD7B/CC memo: EBCEBCEDER
tel.+492115344190

or

Ina

Muller,

EDD/B/P/S

memo:

EDD.EDDINA tel.+492115344341.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

WIRELESS ATM RESEARCHSINGAPORE
•

We are a research unit with focus on networks and sys-

tems for future mobile systems. We already have a good
C o n t a c t Kirstie Free, +44 1444 256150, ETUETLKEFE,
'8326150. Application: Helen Jeal at Ericsson Data UK
Limited, Woodlands Court, Albert Drive, Burgess Hill, West
Sussex. RH15 9TP

knowledge of ATM for cellular backbone systems. Now we
are increasing our work with ATM also in the air.
One of our new projects will be run in close cooperation
with two research institutes in Singapore. You will be our
participant in that project for one or two years. Both wireless ATM and working abroad offers a lot of demanding

Tidernas snabbaste
PC-utbildning

challenges but also a possibilityto dramatically increase
your own skills and competence level.
The project has both a theoretical and a practical part as
working prototype SW and HW is an important goal. We
are looking for candidates with a good knowledge of ATM
and/or mobile switching systems. You must also have the
ability to work independently and with a strong result orientation.
Contact Olle Viktorsson, phone +46 8 404 7013, memoid

Vill du att din personal ska utveckla kompetensen?
Men är rädd om produktiv arbetstid.
Nu täcker tiden för både jobb och utbildning.
Öppna Dataskolans nya koncept "Effektivare
Inlärning" baserad på multimediastödd
undervisning, halverar tiden för inlärning
jämfört med traditionell utbildning.
Samtidigt som de nya kunskaperna sitter
bättre, eftersom både inlärnings- och minneseffekten ökar när fler sinnen används. En
lärare finns dessutom alltid som stöd.

ERA.ERALOVN, e-mail Olle.ViktorssonOera-t.ericsson.se eller Zorica Bodiroza, Human Resources, phone +46 8 757

Ring eller faxa för mer information
eller boka en kurs.

Eftersom Worten

0191,

Hipstär och försvinner

Systems AB, T/HS Inger Sedvallson, 164 80 STOCKHOLM

oerhört snabbt mne-

Memoid ERA.ERAISN

memoid ERA.ERAZOB. Application: Ericsson Radio

håter den ganska Ute energi]
normalt inte mer än vad ett

LM Ericsson Ltd. Business Area Public

strykjärn förbrukar på t »

Telecommunications, Ireland

sekunder. I gengäld är
Bl a följande kurser kan vi erbjuda
spänningen ca 100 majorer]
enligt konceptet "Effektivare Inlärning": vox, en hatv miljon gånger
Windows 95, Windows 3.11, Word, Excel,högre än i strykjärnet Den
PowerPoint, Access, MS Project, Works, snabba mutomedastödda
undervisningen har också
WordPerfect, "Sätt stil på dina dokument"
ojämförlig styrka.
och MS Office Integration.

PROJECT MANAGER
•

in line with our Business Plan and to develop the emer-

ging operations support business sectors with Telecom
Eireann, we are expanding our Business Area Resources to
cater for this potential development.
In addition to our existing group we are currently recruiting a Project Manager for the Business Area Public
Telecommunications, whose responsibilities shall include
interfacing towards Telecom Eireann on IT / Data Comms
and computer related products.

När tiden passar bäst

The challenge will be to position Ericsson as an OSS play-

Studietiden är flexibel. Man bestämmer själv
när det är lämpligt att gå kursen; en hel dag,
en förmiddag eller en eftermiddag.
Garanterade kunskaper
Med vår kunskapsgaranti kan din personal
öva obegränsat - utan extra kostnad — under
ett helt år för an nå önskad kunskapsnivå.

er by working with Telecom Eireann on their requirements,

LM Ericsson Data AB
Öppna Dataskolan
Tel 08-726 27 43
Fax 08-18 76 20
Web http://www.ericsson.se/SE/edt/dat2skol/

processes and sourcing solutions and systems integration in
the Operations Support Systems Areas.
The ideal candidate will have a degree in Computer
Science or equivalent qualifications and up to 5 years experience in customer marketing/technical IT functional area.
He/She will be a creative and innovative thinker and as the
position requires dose liaison with all levels of staff / custo-

ERICSSON 5

mers representatives the successful candidate will be an
able communicator especially on Technical and Commercial
matters.

Based in Beech Hill, Clonskeagh, this varied and challenging position offers exciting career prospects combined
with the opportunity to strengthen and develop the
Business Area Switching function.
As a screening process based on applications received
will take place, it may not be necessary to interview all candidates.
Applications for the above position should be sent in
writing enclosing a comprehensive Curriculum Vitae to the
undersigned before Friday 4th October, 1996

knowledge in written and spoken English, Russian language is an advantage. Prepared to travel within Russia. The
position is to be filled as soon as possible.

Application: Margaret Gaffney, Personnel Officer, LM
Ericsson Limited, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4. Memo
ID, LMIMGY.

A M P S / D A M P S EXPERT/TROUBLESHOOTER FOR OUR FSC IN
VENEZUELA

Ericsson Communications Inc. Systems Design
Group, Montreal.

TWO OPENINGS FOR CONFIGURATION M A N A G E M E N T
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.

Compania Anonima Ericcson, Caracas, Venezuela

• We are currently preparing for the introduction of DAMPS (with RBS 884) and a support agreement. These two
commitments require additional resources at our FSC For
this reason we need to contract at least one AMPS/D-AMPS
Expert troubleshooter starting asap. The initial duration
will be 12 months. Apart from the conventional FSC activities the duties include also 24 hours helpdesk/emergency
service. If you consider yourself a feasible canditate please
submit your Curriculum Vitae to ERA.ERAAFZ or fax +46 8
757 5730 and specify CEV-FSC-EXPERT.
Contact Martin Nebe, CEV.CEVLMNE, phone + 58 2 239
0711 or Åke Freiholtz, ERA.ERAAFZ, phone + 46 8 757 57
30.
L M Ericsson A/S, Sluseholmen 8,
1790 Köbenhavn V, Denmark

ENGINEER

Ericsson Telecom AB, Switching & Network
Systems, CustomerServkes

• We are looking for a servkeminded employee to form
part af a group which handle care of support assignments
for System T/ERMES (European Standard for Digital Paging
System with Data Transfer), SMAS (Service management
system for Intelligent Network), SDP (Service Data Point for
Intelligent Network) and CMAS (Cellular Management
System for GSM). All systems are developed by Ericsson and
based on UNIX platforms. This job involves some travel activities.

• As part of the emerging focus on In-Service Performance
a global function will be established charged with the execution of investigations into the causes of serious disturbances in Ericssons AXE network elements. The function is
to consist of one full time plus a number of part time crash
team leaders who will use Ericsson global competence
when putting together a crash team for a specific outage.
We are now seeking a person to fill the full time position.
You who will step up to this challenge, have +5 years of
Ericsson experience and have a name as a hard nosed, nononsense type of person. You have most probably been
working in situations where you have had extensive contact with customers in distress. And you ans definitely a person who is willing to stick to an agenda and fight for a cause. A wide Ericsson internal contact network is a plus but
not a necessity.
The position is »located with GRC-hub The Americas,
and you will formally report to the manager of the GRChub. Ericssons LCMLC and customers are, however, the force that will direct your actions to a very large extent The
crash commission initiative is a joint BX BR activity and you
will be working with all systems that are using the AXE
platform as its basis for delivery of service.
The target date for start is January 1,1997. This can be
adjusted if needed for the right candidate.
Contact: Peter Dicksson, Manager GRC-hub The Americas,
+1-972-705-0112, memo EUS.EUSDCKN. or Tom Holmen, VP
for Customer Service and Support EUS/R, +1-972-705-7618,
memo EUS.EUSTOHO.

Human Resources, Sluseholmen 8, Köbenhavn V, Denmark
Please mark the application: "TMOS"
ETC- Ericsson (China) Ltd.

Contact ETX/X/OCR, Lars Gillberg. tel: ECN 8508010, memo: ETX.ETXLAGI; ECR/X/OC, Matts Kängas, tel: ECN 835
228, memo: ECR.ECRMAKA or ECR/X/OUC Vladimir Smolcic
tel: ECN 835 468 memo: ECR.ECRVLSM.

Contact Jean-Marc Dagenais (LMCLMCJMDA)

CRASH COMMISSION LEADER
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Tasks: Handle dairy contact to customer. Provide operational assistance to systems. Carry out system tests.
Implement new functions and upgrading. Participate in
technical projects, both internally and externally. Provide
consultancy services to our customer.
Qualifications: Electronic engineer, data engineer or similar education. Experience or knowledge of the areas
mentioned below will be an advantage: UNIX, SQL Data
base. Shell Programming, Data Communication, Networks.
Good at English orally as well as in writing. Experience within telephony will be an advantage.
Personal Profile: Determined and results-oriented.
Quality-conscious and conscientious concerning assignments. Independet and able to take the initiative in the
challenges you will be confronted with. Provide responsible and competent service to our customers. Handle many
tasks at the same time.

ENGINEER SUBSTITUTE
• Within the group mentioned above we are also looking
for a substitute in the period September 1996 - May 1997,
or a part of this period. For this job a person with knowledge of either ERMES or CMAS will be preferred. A short-term
contract for this job is possible.
Contact Group Leader Henrik Jakobsen. +45 33 88 35 63.
Application: before October 8: L M Ericsson, Department of

ENGINEERING STANDARDS AND
METHODS (AXE, RBS-BTS).
• We need urgently an expert within above mentioned field for our ever expanding,interesting market of China.
Contract period one year.You will be reporting to the RBS
Implementation Support manager and have home base in
Beijing, but be prepared for travelling in the work in the
country.
The mission/responsibilities are to establish standards
and standardised working methods all over China in engineering. You are to improve and introduce new methods rf
required.as well as establishing and introducing standard
in all installation. You are to train local employees in engineering of AXE and RBS- BTS
You shall have the skills of communicating and working
easily with others and to motivate others to improve work
quality and professionalism. Experience from work within
installation/construction of AXE or RBS/BTS equipment for
at least 4 years and practical engineering work for 2 years is
required. Good knowledge in English in writing and verbal
is a must.

PROJECT MANAGER
• Implementation responsible for a customer project.
Lead the Implementation activities and fulfil the commitments stated in the contract. You should have experience
as a project manager within Ericsson and understand our
methods, processes and tools.

TECHNICAL MANAGAGER
• Develop and present technical marketing and sales arguments and strategies to support the commercial deployment of our products. Support the Local Product Managers
(LPM) at ERT. Coordinate the RMOG technical activities
within Taiwan. You should have a knowledge and experience of our CME20 system. You should have experience as a
Product Manager within the global Ericsson organisation.
Contact LN/OC Jan Lönnström memoid. ERACERAJAL
tfn.no +46 8 757 33 14, LN/PC Mats Alendal memoid. ERACERAMATS tfn.no +46 8 757 26 90 or ERTC Bengt
Bergwall, memoid. ERT.ERTBBL tfn.no +886 2 746 17 01.
Application: LNH Carin Kasberg memoid ERAC.ERACASA
tfn.no +46 8 404 55 87
Ericsson (China) Company Ltd, Guangzhou Branch

PROJECT M A N A G E R

• Responsibilities: To be our Customer Project Manager
for the Intelligent Network contract signed with
Guangdong province. This includes to lead several subproject as well as to be overall responsible to ensure that our
obligations is fulfilled in time and at customer satisfaction.
Requirements for the Job: Proven skills as Project
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Manager. International business knowledge. Good knowledge about AXE. Knowledge about Intelligent Network.
NEXT CHALLENGE - T A I W A N
Negotiation skills. Good knowledge in spoken and written
English.
Taiwan, a beautiful and high developed country with a nice dimateand a population of 22 million people, will ex- Location: Guangzhou
pand their Mobile Network dramatically. The authorities in
Taiwan will issue eight (8) new GSM and DCS licenses at the
Contact Thomas Skogh, memoid ETCETCJTSK, phone no:
end of 1996. More than fifteen (15) concortia's are bidding
+86 20 85538868. Application: Human Resources, Wendy
for the licenses.
Huang, memoid ETCETCWENH, phone no: +86 20
Taiwan, with a penetration of 4% mobile subscriber to-83328988, ext 22312, fax no: +86 20 83308005.
day, will according to plans increase the amount of mobile
subscribers to 3 million the year 2000.
Ericsson Telecommunications Lanka, Sri Lanka
To meet this tremendous opportunity of getting new
business and to be able to handle die implementation of
SYSTEM EXPERT
the signed contract, we need to stengthen the local organisation in Ericsson Taiwan (ERT).
• The role holder is expected to be involved in all types of
FSC activities such as: 24 Hour Emergency support
We are now looking for. People with commercial, tech(AXE,OPAX.IOG11). Help Desk functions. AS/CNA/ACA upnical and operational competence. People with Ericsson
and GSM experience. People with the ability to organisegrades. Data Transcript Preparations. ISP Evaluations.
the work and develop die competence at die local compa-Technology transfer.
ny.
Profile: Master Engineer level or equivalent Minimum S
years of AXE SW experience. Minimum 2 years of OPS experience. AMPS/D-AMPS experience and/or Networking
MARKETING MANAGER
knowledge is a PLUS.
• Responsible for RMOG Marketing and Sales work within
General skills: Written and spoken English skills. Easily
ERT. You should have several years experience within
adaptable to different cultures. Be prepared to travel (All
Ericsson, working in an International business environareas recommended by ESL). Duration: 1 year ASAP.
ment
Contact Don Chandrasiri, memoid EPA.EPADCH - tel +941
828 431-4/ +94 71 35439 or send your CV to Wafia Guindy,
OPERATION MANAGER
memoid ETX.ETXGW - fax +46 8 6812670.
• Build up the Implementation organisation at ERT in cooperation with Ericsson Australia and ERA/L. Responsible
for competence, methods processes and tools used when
implementing a GSM or DCS system. You should have a
long experience in building mobile systems and setting up
organisations. You should have worked as an Operation
Manager within Ericsson.

Contact Dan-Erik Grobecker, memoid ETCETCGROB, tel
+86-10-64632288, ETC/RO Beijing. Applications: Hans Falk,
memoid ERACERAHFA or fax +4644045311, ERA/LDH,
Kista.

Ericsson Corporatja, Russia

SENIOR SUPPORT
ENGINEER/SYSTEM EXPERT
• To strengthen our support activities at Ericsson
Corporatia (ECR) in Russia we are looking for an experienced support engineer for a one year assignment to our FSC
in Moscow. Your area of activity will be associated with our
FMp 3 based application system.
MAIN TASKS: trouble shooting. TR analysis. 24H emergency service, disturbance investigations, introduction of
uppgrade/update packages, perform AS changes from
08R5 based to 12.3 based, explain/present technical features/functions/issues to customers, ministry and within the
BX organisation, to explain and understand the AS functionality and its relation (mapping)to the local specifications,
transfer of knowledge and skills to our local trainees, that
is to act as a mentor.
REQUIREMENTS: Long technical experience in AXE support environment prefearable with FSC assignments abroad. FMP3 (12.3) experience is a must. Good ISDWISUP TSS
skills. Quality/service minded with leadership skills. Good

Masta nummer
av K o n t a k t e n
utkommer om
t r e veckor, den
30 oktober

i

i

i

köp • sälj • hyr • lim «ge bort
gratis för anställa I Ericsson

i n d i n d i n a n n o n s p å m e m o t i l l LME.LMEPRG. S e n a s t t v å v e c k o r f ö r e ö n s k a t i n f ö r a n d e !
larknadsplatsen publiceras, o m d e t f i n n s tillräckligt m e d annonser, i varje n u m m e r a v
i k t e n . A n n o n s e r i n g ä r ö p p e n f ö r D i g s o m ä r a n s t ä l l d i Ericsson o c h k o s t a r i n g e n t i n g .
BOSTÄDER SÄUES:
Fräsch lägenhet säljes p g a flyttning. 5 rum
o kök. Hyra 3.500 kr/mån, park. med eluttag
110 kr/mån. Ombyggt kök, nya golv, inglasad
balkong. Nära kommunikationer, barnvänligt
område. Pris 395.000 kr.
Tel bost. 08-917479, arb 08-7216037. M e m o :
EDT.EDTMAF.
Familjehus i Spånga.
Byggår 1990. Skafttomt 970 kvm. 150 kvm
boyta + fristående garage. Högt läge i Nälsta
(mellan Spånga och Vällingby). Pris ca 2 mkr.
Fråga gärna Sture Nilsson KI/ERA/U/PP
(memoid ERAC.ERASENI).
Toppenfin 4-a Nacka Centrum.
93,5 kvm, Wakong i s/sv, säkerhetsdörr.
Gångavstånd till Nacka Forum (2 min) och
Ericsson Nacka Strand (10 min). Nyskick, rökfri. 5945 kr/mån. 15000 kr i rep.fond. Pris
295.000 kr.

Tel hem: 08-716 4090, arb 08-719 9729.
Memo: ETX.ETXMSBR.

Vänligen kontakta Hanna 719 6533, mobil
070-519 6533 eller memo ETXT.ETXHSAL.

Jobbar d u i Nacka Strand och vill ha närmare till jobbet? Fint BR-radhus i Jarlaberg till
salu. Ring 0708-606317/08-92 8287 för mer
info och visning.

UTHYRES:

BOSTÄDER BYTES:
Finnes: 1 r o k hr Södermalm 30 kvm, kök,
matrum, franskbalkong, trägolv, bra parkeringsmöjligheter, K-TV, hyra 1.795 / mån.
Önskas: Större inom tullarna, ej nyproduktion.
Ring Carina Hoffman för mer info. Dag 084045342, kväll 08-669 5 8 1 1 .

BOSTÄDER KÖPES:
1-2 r ok, i ett äldre hus inom tullarna.
Renoveringsbehov inget hinder.

Stuga i Åre (Tegfjäll) - " m i t t i backen". 57
kvm fördelat på 3 sovrum (7 bäddar), storstuga, kök, badrum m bastu. Dessutom kabel-TV,
motorvärmare, skidförråd, balkong i söder
med utsikt över Åresjön m m . Uthyres veckovis
eller helger.
Kontakta: HF/LME/DI Mats Rönne (LME.LMEMARO), tel 08-719 1 9 3 1 .

TILL SALU:
M o t o r b å t Ryds Camping -74
(hardtop 5,65 m) m Mercury 70 hk -82. Nytt
kapell, nya tillbehör. Ligger i Saltsjöbaden.
Höstpris. 32.000 kr. Kontakta: HF/LME/DI Mats
Rönne (LME.LMEMARO), tel 08-719 1 9 3 1 .
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Taiwan, a beautiful and high developed country with a population of 22 million people, will
expand their Mobile Network dramatically.
To meet the tremendous opportunity of getting new business, we need to strengthen the
local organisation in Ericsson Taiwan (ERT).
We are looking for employees:
with commercial, technical and operational competence.
with Ericsson and GSM experience.
with the ability to organise the work and develop the competence at the local company.
Marketing Manager: Responsible for RMOG Marketing and Sales work within ERT.
Operation Manager: Build up the Implementation organisation at ERT in co-operation
with Ericsson Australia and ERA/L
J
Responsible for competence, methods, processes and tools used w
implementing a GSM or DCS system.

i -4
Project Managers:

Implementation responsible for a customer project. |
Lead the Implementation activities and fulfil the commitments stated
in the contract.
j

Technical Manager:

Develop and present technical marketing and sales arguments and
strategies to support the commercial deployment of our products.
Support the Local Product Managers (LPM) at ERT
Co-ordinate the RMOG technical activities within Taiwan

1

Your application should be sent to: LNH Carin Kasberg, memoid: ERAC.ERACASA, tfh.no +46 8 404 55 87
For further information:
LN/OC Jan Lönnström, memoid. ERAC.ERAJAL, tfh.no. +46 8 757 33 14
LN/PC Mats Alendahl, memoid. ERACERAMATS, tfh.no. +46 8 757 26 90
ERTC Bengt Bergwall, memoid. ERT.ERTBBL, tfh.no +886 2 746 17 01

Ericsson Utvecklings Aktiebolag söker personal till

Teknik och Systemadministration IS/IT
Ericssons 85.000 anställda är verksamma i mer än 100 Ericsson Utvecklings AB vidareutvecklar AXE-systemets
länder. Deras samlade kompetens inom växelteknik, radioplattform för att stärka Ericssons världsledande ställning
och nätbyggnad gör Ericsson till ett världsledande foretag inom telekommunikation. AXE-plattformen är grunden i
Erissons system för såväl mobil som fast telefoni. Värt
inom telekommunikation.

Enhet TEKNIK söker

Enhet TEKNIK söker

OPERATIVSYSTEMSPECIAUST

KOMMUNIKATIONSSPECIALIST

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifter:

Ditt arbetsområde blir operativsystem, i huvudsak
UNIX men du bör även kunna orientera dig mot
Windows NT billet di integration av UNIX och
PC är viktigt. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a
systemansvar och teknisk framförhållning inom
operativsystem samt Internetteknik. Goda
kunskaper om UNIX, programmeringskunskaper i
C samt olika shell är nödvändiga.

Ditt arbetsområde blir datakommunikation.
Arbetsuppgifterna är bl.a art tillsammans med
övriga specialister vidareutveckla våra
kommunikationslösningar, bevaka den rekniska
utvecklingen samt stödja driftenheten med teknisk
kompetens.

Kvalifikationer:
Du har en bakgrund som erfaren systemadministratör eller motsvarande och har goda
baskunskaper om operativsystem, samt Internerprotokoll pä alla niväer.

Kvalifikationer:
Du har en bred och lång erfarenhet av datakommunikation i operativ verksamhet eller
motsvarande, behärskar TCP/IP och samtliga
Internetprorokoll och kan medverka vid avancerad
felsökning i driftmiljö.

Egenskaper som vi tror du har är bl.a att lätt kunna
satta dig in i nyheter, kunna arbeta såväl självständigt som i projektform och ta ansvar for art
avsett resultat uppnås. God förmåga att samarbeta
med andra och utrycka dig i tal och skrift.

Egenskaper som vi tror du har är b! .a art lätt kunna
sätta dig in i nyheter, kunna arbeta såväl självständigt som i projektform och ta ansvar for att
avsett resultat uppnås samt god förmåga att
samarbeta med andra och utrycka dig i tal och
skrift.

Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna
specialister och tillsammans med dem ansvara for
informationssystem och informationsteknik.

Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna
specialister och tillsammans med dem ansvara för
informationssystem och informationsteknik.

Information:

Information:

Kontakta UAB/Z/ITC Richard Bruvik 08-727 3555,
Memo: EUA.EUARRD
email: Richard.Bruvik@uab.ericsson.se

Kontakta UAB/Z/ITC Richard Bruvik 08-727 3555,
Memo: EUA.EUARRD
email: Richard.Bruvik@uab.ericsson.se

utvecklingsarbete omfattar områden som processorer, välj-verksamhet arbetar i huvudsak på en UNIX-plattform i
are, 1/0-system, operativsystem, stödsystem och system- ett omfattande TCPIlP-nät. Till detta kommer ett
relativt stort PC-nät med blandad konfiguration. En
arkitektur.
framtida arkitektur för PC-nätet håller på att tas fram.
De verktyg som används för konstruktion och övrig

Enhet PRODUKTION DATAKRAFT
söker PC-SAMORDNARE
Vårt ansvar inom Informationssystem är produktion,
vilket innebär effektiv drift av de datakraftplattformar som finns på och används av företaget.
Arbetsuppgifter:
Vi arbetar idag med flera olika operativsystem, bLa.
Windows NT och UNDC, men huvuddelen av
användarna har DOS/WTN3.11 och antingen
PCNFS eller PCTCP för koppling mot Unixmiljön.
Under hösten kommer vi att dra igång ett projekt
med syfte att migrera till 32-bitars PC-miijö.
Arbetsuppgifterna innefattar bl.a övervakning och
förebyggande underhåll av de servrar vi ansvarar för,
avhjälpa fel hos användare, installationer,
felsökningar i våra produkter och kontakter med
användare, återförsäljare, kolleger och supportpersonal hos våra samarbetspartners.
Kvalifikationer:
Du har goda baskunskaper om minst två
operativsystem, då främst Windows NT och/eller
WTN3.11 och/eller WIN95. Egenskaper som vi tror
du har är bl.a att kunna arbeta självständigt, ta
ansvar för att avsett resultat uppnås samt god
förmåga att utrycka dig i tal och skrift. Eftersom vi
bara är killar på gruppen, ser vi gärna art du som är
tjej vågar söka!

Enhet KUNOSTÖD söker SYSTEMADMINISTRATÖRER för WINDOWS & UNIX
Arbetsuppgifter:
Dina arbetsuppgift kommer i huvudsak bestå i att
bemanna helpdesk och backoffice anslutna till
UABs kundstöd. Vilket kortfattat innebär att du
ska ta emot, behandla & lösa ärenden/frågor som
inkommer från våra kunder. Kundstöd består i dag
av totalt 8 personer.
Kvalifikationer:
Serviceinriktad, tycka om att ha kontakt med
människor. Goda kunskaper i Solaris operativsystem
och/eller goda kunskaper i DOS, Windows, NT.
Gärna kunskaper i FrameMaker, MS-office, och
liknande applikationer.
Information:
Kontakta UAB/Z/IKC Jimmy Flodin 08-727 3085,
Memo: EUA.EUAJIM,
email: Jimmy.Flodin@uab.ericsson.se

Ansökan skickas tid:
Personal
NinaJaki,(AS/UAB/P)
Ericsson Utvecklings AB,
Box 1505, 125 25 Älvsjö

Information:
Kontakta UAB/Z/IPC Stephan Edman
08-727 3530, Memo: EUA.EUASHE,
emailrSrep han. Edman <&' uab.encsson.se
eller UAB/Z/IP Per Ekelund 08-727 3852,
Memo: EUA.EUAPED,
email: Per.Ekelund@uab.ericsson.se
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