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Flamenco
i Sevilla
För tredje gången har Lars
Ramqvist samlat koncernens
högsta chefer till ett "Ericsson Management Forum".
Den här gången hölls mötet
i spanska Sevilla, där 370
delegater lyssnade till, lärde
om och diskuterade hur
Ericsson ska nå fram till sina
framtidsmål.
SISTA SIDAN

Märkesdag
i Japan
Nu finns AXE i drift i ett
publikt fast telenät i Japan.
Detta markerar ett genombrott på en sedan länge
åtrådd och mycket svårintaglig marknad, där tidigare endast Ericsson Radio tagit sig in.

SIDAN 23

Produktionen dras
ner i Norrköping
3 000 nya jobb finns att söka för de 1400 berörda
1 400 anställda i Norrköpingsfabriken kan komma att varslas om uppsägning.
Det är resultatet av åtgärder i produktionen som affärsområde Infokomsystem
offentliggjorde på tisdagen. Bland annat ska de amerikanska kontraktstillverkarna SCI och Solectron ta över affärsområdets kretskortsproduktion. De överenskommelser som ingåtts berör produktionen i flera länder.
400 av de berörda i Norrköping erbjuds andra Ericsson-jobb i regionen - i mobiltelefonproduktionen i Linköping och Kumla. Totalt behöver Ericsson i år
rekrytera 3 000 personer i Sverige. Berörda i Norrköping har förtur till de nya
jobben, om deras kompetens och profil svarar mot behoven. MBL-förhandlingar har inletts.
SIDORNA 4 - 5

Fullträff
på CeBIT
Ericssons deltagande på
världens största data- och
telekommässa, CeBIT i Hannover, blev en stor framgång. Med nya fräscha
montrar visade Ericsson upp
ett nytt ansikte för omvärlden.

SIDORNA 15-17

Customer Training
C E N T R E

M A R I E V I K

Läs en

annorlunda bok

Nu har Customer Training i
Marievik tagit fram en ny sorts
bok - den elektroniska.
AXE 10 Survey Electronic Book är avsedd för dig som snabbt vill hitta fakta
om AXE-systemet genom länkning, ta
reda på vad en AXE-förkortning betyder, eller behöver ha tillgång till generella AXE beskrivningar i form av text
och bild som du kan skriva ut, kopiera
och föra in i dina egna dokument.
Varje år utbildas ett stort antal medarbetare och kunder i hur AXE-systemet är
uppbyggt. Den populära kursen AXE
Survey ger generell kunskap om AXE,
vilket många behöver i sitt dagliga
arbete. Kursen är också en bas för
vidare studier för många yrkesgrupper. Vi erbjuder AXE Survey
dels som en 4-dagars lärarledd
kurs, dels som en multimediakurs
för självstudier. Och nu - som ett
komplement - den nya elektroniska boken.
AXE 10 Survey Electronic Book
har samma innehåll som elevboken
den lärarledda kursen. Den levereras

på en CD och kan installeras på PC
(Windows), Macintosh eller UNTX-system. Boken installeras till din hårddisk
(tar ca 12 MB) vilket gör att att den är
tillgänglig även när din CD-spelare används för andra applikationer.
Den som från årsskiftet går den lärarledda kursen eller beställer multimediakursen får även den elektroniska boken
som kursdokumentation.
Du som vill komplettera eller uppdatera ditt AXE 10 Survey kursmaterial
kan beställa AXE 10 Survey Electronic
Book från Marievik via formaterat
memo (BOOKORDER) i öppna MEMObrevlådan OPNTRAIN eller från vår
web-sida http://freja.eriesson.se/ctc.
Under 'Training" finner du rutinen för
beställning av kurslitteratur. Produktnumret är EN/LZY 205 07 och internpriset för Ericsson-anställda är 490 SEK.
Den elektroniska boken kan också
installeras på internt nät.
Mer information om denna annorlunda bok får du av vår Kundservicegrupp, tel 08-719 70 00.

ERICSSON

Nätverk
och datakommunikation
Kurser våren 1997
Datakommunikation, TCP/IP, Internet,
Cisco, Windows NT, Unix och Säkerhet.

irser
För kursinnehåll, pris, plats och datum se:

h&p://iA/iA/iv. hetwan.se,
Om du inte har Internet, kontakta oss så skickar vi dig vår kurskatalog.
Network Management tcpip AB, box 38117,100 64 Stockholm,
tel 08-720 53 90, fax 08-720 53 92, e-post bokning@netman.se.

• Network
M A N A G E M E N T
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- USA är störst och bäst. Så också inom telekommunikation. Och inom Ericsson. Det är rätt och
riktigt, så bör det vara. Den som konstaterar detta är BO HSdfOfS. Efter tre år som Ericssons chef i
USA har han sin världsbild helt klar: - USA är den ledande på telekommarknaden, därför är det
viktigt för Ericsson att vi lyckats så bra här, att detta är vår största enskilda marknad!

"Viktigt att USA är
den största marknaden"
o lovar att hela
USA-organisationen, som idag
omfattar
8 000
anställda, kommer att fortsätta
att göra allt för att
behålla den ärofyllda positionen som
koncernens största marknad. Och för att
stärka koncernens position på denna den
största enskilda telemarknaden i världen.
Det mesta av de nya tekniska lösningarna och initiativen inom telekom kommer
från USA, framhåller Bo Hedfors. Som
några moderna exempel pekar han på så
kallade point-to-multipoint-lösningar för
trådlös access, system för fiberaccess och
ADSL, tekniken för att höja kapaciteten i
kopparkabel. Och eftersom Internet från
början var en helt amerikansk grej är
mycket av de teknologier och lösningar
som utvecklats och fortsatt utvecklas för
IP-baserad (Internet Protocol) kommunikation av USA-ursprung.
- När Ericsson nu i hög grad fokuserar
på kommunikationslösningar för infokom, har vi i USA en central roll att spela. Här finns flera av de företag som
Ericsson samarbetar med på området Cisco, Bay Networks och GDC för att
nämna några. Och det är här koncernen
kan öka sin kompetens på området genom att söka nya partnerskap eller genom
uppköp av företag med kompetens på till
exempel router-området, menar Bo.
- Vi måste dra mer nytta av våra framgångar och vår kompetens inom telekommunikation för att bygga upp allianser
med företag som har sina framgångar baserade på datakommunikation. Utan den
starka amerikanska närvaro Ericsson har
idag hade det varit mycket svårt för företaget att hävda sig på infokomområdet,
som - i linje med Anders Igels strategi för
affärsområde Infokomsystem - kan bli
nästa stora tillväxtområde i branschen.
Starka på mobilsystem
Den största tillväxten inom amerikansk
telekommunikation just nu sker förstås
inom mobiltelefonin. 1996 började
tillväxten ta fart på allvar igen. Då kom
nämligen ett antal av de nya PCS-operatörerna igång med sina nät. Licensauktioner och teknologidiskussioner har
lagt hämsko på utvecklingen tidigare,
men nu börjar det röra sig ordentligt.
USA fick 12 miljoner nya abonnenter
1996. Det ökade på mobiltelefontätheten
till 18 procent. Totalt fanns det vid
årsskiftet 44 miljoner abonnenter i USA.
- Här har vi förstås vår största utmaning just nu. Vi måste försvara vår starka

kontakten

marknadsposition och det i en situation
då en stor del av mobiloperatörerna valt
system som är baserade på IS-95 CDMA,
den standard som vi inom Ericsson inte
bekänner oss till. För oss gäller det nu att
se till att våra TDMA-system för PCS
blir nationstäckande, både vad gäller det
D-AMPS-baserade system och den lösning som baseras på GSM, PCS 1900.
- Jag är fortfarande övertygad om att
TDMA har mer att erbjuda kunderna.
Visst måste vi idag konstatera att IS-95
CDMA ser ut att fungera i näten, men det
har ingenting att erbjuda marknaden som
inte TDMA klarar av - till en lägre kostnad för operatörerna, understryker Bo
Hedfors.
Störst på digitala terminaler
1996 var ett mycket bra år för Ericssons
mobiltelefoner i USA. Lynchburg-fabri
ken producerade mer
än två miljoner telefoner, och satsar i år på
att fördubbla den produktionen.
- Därmed har vi sådana produktionsvolymer att vi kan matcha den prispress som
råder på marknaden. Genom stora satsningar på marknadsföringen, bland annat
genom prisbelönta reklamkampanjer, har
vi tagit en stark ledning bland tillverkarna
av digitala mobiltelefoner.
- Dataquest presenterade nyligen siffror som visar att vi inte bara är störst på
digitala mobiltelefoner. Vi är dessutom
dubbelt så stora som den närmaste konkurrenten - inhemska Motorola! Det
tycker jag är en verklig prestation av vårt
mobiltelefonfolk!
Ständigt nya produkter
Från Raleigh, North Carolina, där Ericsson har sitt amerikanska utvecklingscenter för mobiltelefoner, kommer ständigt nya produkter. Bo Hedfors är mycket belåten med vad produktutvecklarna
åstadkommit.
- Vi har ett mycket starkt produktprogram idag, med den minsta PCS-telefonen på marknaden och flera modeller inom det "heta" segmentet för dual mode
och dual band telefoner, d v s telefoner
som fungerar i flera olika standarder eller
i flera olika frekvensområden.
Bättre över hela fältet
Det är inte bara när det gäller mobilsystem och terminaler som det nu går
bra för Ericsson i USA. Bo Hedfors berättar att verksamheten inom publik te-

lekommunikation visar god lönsamhet
och att det börjat lossna ordentligt för
verksamheten inom företagskommunikation.
- Vi var den största tillväxtmarknaden
av alla när det gäller Consono MD110.
Det är i hög grad de trådlösa DECT-lösningarna som nu bidrar till framgångarna. Vår ambition är nu att ytterligare öka
volymerna, genom bland annat nya allianser på distributionssidan.
Bo Hedfors konstaterar också att Ericssons komponentverksamhet och energisystem har stark vind i seglen just nu.
- Det är också en utmaning för oss, att
öka den externa försäljningen av komponenter och kraftmoduler.
Landmobilradioverksamheten har under året omstrukturerats och fått ny ledning. Här menar Bo Hedfors att det inte
är i USA utan på exportmarknaderna som
Ericsson behöver växa.
Mot år 2005
Ett område som Ericsson Inc. nu satsar på
att utveckla ytterligare är vården av de stora kunderna. Det är ju en del av koncernens starkare marknadsinriktning att satsa
på så kallat Global Account Management.
I praktiken innebär det att bolagen i de
länder där stora internationellt verksamma kunder har sin hemmabas får koncernansvaret för relationerna till dem.

- Vi har sex av koncernens allra största
kunder i USA. Tillsammans svarar de för
20 procent av hela Ericssons försäljning,
så vi känner ansvaret för att utveckla och
fördjupa våra relationer till dem, säger
Bo. Han arbetar nu för att ännu mer fokusera USA-bolagets organisation och
verksamhet mot dessa stora kunder.
- Koncernens gemensamma värderingar; professionalism, medmänsklighet och
uthållighet är en bra grund att bygga
kundrelationer på. Här i USA behöver vi
dock lägga till ytterligare två faktorer; en
känsla av brådska och en stark fokusering
på att jobba i team, både internt och med
kunderna.
Brådskan är dikterad av den hastighet
som allting sker med i USA just nu. Bo
Hedfors är övertygad om att Ericsson
måste bli snabbare på att få fram nya produkter och på att serva sina kunder för att
ha en chans på den krävande amerikanska
marknaden.
- Och jag är helt säker på att den här
snabbheten snart också krävs i Europa
och andra marknader utanför USA.
Därför är det bra för Ericsson att ha en
stor verksamhet i USA. Vi tvingas lära oss
det sätt att jobba på som kommer att krävas globalt om några år. 2005 känns inte
alls så långt bort när man betraktar omvärlden från Richardson, Texas!
LARS-GÖRAN HEDIN

Tidning för personal inom Ericssonkoncernen
Ansvarig utgivare: Lars A. Stålberg, tel: 08 - 719 31 62
Redaktör: Lars-Göran Hedin, tel: 0 8 - 7 1 9 98 68, fax 08 - 681
Redaktionssekreterare: Pia Rehnberg, tel 08 - 719 78 69, memo: LMEPRG. Redaktion: Thord Andersson, tel 08-422 0316, memo EBC.EBCTKAN, Inger Björklind Bengtsson,
tel08-757 4454, memo EKA.EKAIBE, Annelie Krantz, tel 08-764 1596, memo ECS.ECSANKR, Patrik Linden, tel 08-719 1801, memo LME.LMEPALI, Gunilla Tamm, tet 08-757 2038,
memo ERA.ERAGT, Lena Widegren, tel 08-719 6943, memo ETX.ETXLAWN, Britt-Marie Wihdén, tel 031-747 3662, memo EMW.EMWBMW,
Adress: Telefonaktiebolaget LM Ericsson, HF/LMEA 126 25 Stockholm Fax: 08 - 681 27 10 Distribution: Inger Bergman, tel: 08-719 00 69, memo: LMEBtNG
Layout Paues Media i Stockholm AB, tel 08 - 665 80 72 Tryck: Nerikes Allehanda Tryck, Örebro 1997 Annonser: Information och bokning: Display AB tel 090 - 17 79 50

4

KONTAKTEN NR 4 1997

Ericsson drar ner i
Affärsområde Infokomsystem fortsätter a t t effektivisera sin produktförsörjning. I tisdags tecknades
avsiktsförklaringar m e d världens två största företag
i n o m kontraktstillverkning av elektronikkomponenter. Uppgörelsen innebär a t t d e två f ö r e t a g e n . SCI
och Solectron, tar över e n stor del av Ericssons tillverkning av kretskort f ö r AXE och accessprodukter.
D e t t a är en del i d e n stora kompetensomställning
som nu sker inom koncernen.

Ericsson fortsätter att se över sin verksamhet när det gäller produkter och
system för fasta telenät. Att verksamheten
nu blivit en del av det nya affärsområdet
Infokomsystem innebär inte att omstruktureringen avstannat. Tvärtom, nu fullföljs i snabb takt arbetet med att omdana
teknikutveckling och produktion. Syftet
är att skapa de nödvändiga förutsättningarna för fortsatt tillväxt på en marknad
med en allt skarpare priskonkurrens.
På tisdagen skrevs avsiktsförklaringar,
det som på engelska kallas för "memorandum of understanding", med två av världens ledande kontraktstillverkare på
elektronikområdet, SCI och Solectron.
Syftet med avtalet är att tillförsäkra Ericsson en framtida produktion som är av
världsklass. Cienom att överlåta delar av
produktionen som kan hanteras avsevärt
mer kostnadseffektivt av externa samarbetspartners, ökar koncernen sin konkurrenskraft och sina möjligheter att fortsätta att växa i leveransvolymer för AXE och
accessprodukter. Det är dessa två produktområden som berörs av avtalet.
Gradvis övertagande

De två kontraktstillverkarna kommer
gradvis att ta över en stor del av affärsom-

I Linköping finns behov
såväl produktion som
pi
Håkan
produktionsansvarig vid
Ericssons anläggning i
Linköping, ser mycket
positivt på
na a t t få över
b e t a r e f r å n Norrköping.

rade Infökomsystems kretskortstillverkning för AXE och accessprodukter.
På så vis kan Ericsson koncentrera sig på
slutmontage och provning av AXEprodukterna. Detaljerna i uppgörelsen
förhandlas fram under de närmaste två
månaderna.
Redan nu är det klart att formerna för
hur övertagandet ska ske kommer att variera mellan de olika berörda enheterna. I
några fall lutar det åt att antingen SCI eller Solectron tar över hela verksamheter,
på samma sätt som skett i exempelvis
Karlskrona - där Flextronics tagit över
produktionen av MD110. I de fallen
kommer Ericssons personal att helt eller
delvis följa med över till den nya ägaren
och produktionen att fortsätta i nuvarande lokaler.
1400 berörs i Norrköping

Överenskommelserna med SCI och Solectron får stora konsekvenser för Ericsson i Norrköping. Flera av verksamheterna där berörs.
700 personer i Norrköping är sysselsatta med att montera kretskort. Förutsatt
att S G och Solectron kan leva upp till de
ekonomiska och industriella villkoren i
överenskommelsen, kommer de att ta
^ ^ ^ B över hela den verksamheten.
Det har i det här fallet inte
varit möjligt med någon
outsourcing av det slag
Ericsson tidigare tillämpat där personal, lokaler och
produktionsresurser följer
med i uppgörelsen. Kretskortsmontaget i Norrköping
har hek enkelt en för stor
kostym för det. Frågan är
föremål för MBL-förhandlingar, vilka kommer att inledas omedelbart.

*}
Foto: H€LÉN OHLSON

- Den kompetens och det kunnande som fin» i
Norrköping skulle vara ett uppskattat tillskott för vår
verksamhet. VI har sedan tidigare mycket goda erfarenheter a\ ktw^Jefnikmmg imim foretaget och halsar intresserade hjärtligt v-älknmna an söka sig till oss.
De arbetstillfällen Håkan Liedrrun talar om finns
inom ytmontering och montering av mobiltelefoner
samt på den tekniska och administrativa sidan. Anläggningen har liksom Kumlafabriken, affärsområde
Mobiltelefoner och Terminalers största produktionsenhet i Sverige, mycket hög beläggning. Under
1996 fyrdubblade man produktionen av mobiltelefoner. Produktionsutvecklingen förväntas fortsätta
öka något under 1997.
Anläggningen i Linköping sysselsätter idag cirka
1 200 personer och uppskattningsvis finns ett behov
av an nyanställa ytterligare 400, lediga tjänster i
KumJa inkluderat. Merparten av tjänsterna finns
dock i Lin köping, något somförståsär av stor betydelse för Norrköpmgsbor som då har möjlighet att
pendla; det tar trettio minuter enkel resa art åka mellan de båda städerna. Ericsson håller pist na på att se
över möjligheterna att satta m bussar som skulle underlätta resandet.
MHBBEN

Upp till 1 400
berörda ges förtur
till nya jobb

AXE-tillverkning berörs ej
Slutmonteringen av AXE i Norrköping,
som sysselsätter 600 personer idag berörs
inte av de åtgärder som offendiggjordes
på tisdagen. Men tillsammans med de tidigare offentliggjorda förändringarna i
Norrköping är det totalt 1 400 personer
som berörs.

• Varför blev det just Tyskland?

Verksamheten
i Norrköping

la. Totalt har Ericsson i Sverige ett rekryteringsbehov av uppemot 3 000 personer under 1997. De som berörs av åtgärderna i Norrköping har förtur till
dessa jobb om deras kompetens och profil stämmer överens med de aktuella behoven.
Den nya högskolan i Norrköping
kommer också att få ett aktivt stöd från
Ericsson. Ett samarbete ska inledas och
diskussioner påbörjas om vilka konkreta
samarbetsprojekt som kan startas, samt
vilka arbetstillfällen detta kan skapa i staden.

400 nya jobb
All den personal som kan komma att beröras av de här förändringarna kommer
att ha förtur till nya jobb i koncernen.
Ericsson Mobile Communications
kommer att anställa 440 nya medarbetare vid fabrikerna i Linköping och Kum-

LARS-GÖRAN HEDIN

Avtalet gör oss avsevärt starkare

- J _ » U ~ M. •_»•.

•
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bjuder, det har fallet kan,inget foreteg som v.

överleva och trygga jobben på srict tacka nej Ull.
- 1 400 anställda kan på olika sätt komma att beröras av
de olika åtgärderna i Norrköping. Det är därför viktigt
attföretag,fack och anställda tillsammans med myndighetema nu samarbetar och gör det bästa av situationen.
De 400 nya jobb vi erbjuder i Linköping och Kumla och
det samarbete vi inleder med högskolan i Norrköping är
en del av de ansträngningarna.
Sedan ett par års rid är Ericsson inne i en väldig omställningsprocess med bland annat en framtidssatsning
på teknikutveckling som kostade över 22 miljarder
1996. Enbart inom Ericsson i Sverige bytte mer än
6 000 anställda arbetsuppgifter under 1996. Dessutom
nyrekryterades drygt 6 000 personer och 3 000 personer
slutade i företaget. Denna gigantiska omvandling av fö-

retaget är en anpassning till marknadsutvecklingen.
Förmågan att klara sådana omställningar är ett överlevnadsvillkor i en så dynamisk bransch som vår.
Parallellt med marknadsutvecklingen sker en teknisk
utveckling som innebär att produktiviteten hela riden
okar
«* a t t koncernens produkter minskar i storlek.
Mobiltelefonerna är mte det enda av det vi gör som har
bl,vu
™ndre. Också rad.obassrationer och AXE-utrust-

ning minskar kraftigt i storlek.
_BDet

ler

^

här

,eder *
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Vad lockar
i Tyskland?

Kari Alsmar, som i dagarna fyllt 48 år,
blir chef för Ericsson i Tyskland från
den 1 juni. Tidigare var han chef för
Ericssons verksamhet inom Network
Engineering. I det jobbet fick han en
gedigen erfarenhet av att göra affärer med nya operatörer jorden runt.
Kontakten träffade honom i CeBITmontern i Hannover.

En annan verksamhet i Norrköping
som berörs av de beslut som ledningen
för Infokomsystem fattade under måndagen är transportnät och accessprodukter.
De ses nu också över i syfte att hitta mer
kostnadseffektiva lösningar. Om det finns
alternativa och mer kostnadseffektiva lösningar kommer också den produktionen
att flyttas. Ett sådant beslut skulle beröra
400 personer. De fackliga organisationerna kommer att inbjudas att följa utredningsarbetet.
Sedan tidigare söker Ericsson en partner för tillverkningen av mönsterkort i
Norrköping. Den sysselsätter ytterligare
300 personer. Det finns ett antal intressenter för denna verksamhet Här är ambitionen att nå avtal om avyttring före
halvårsskiftet.

Utläggningen av Infökomsystems kretskortsmontage är en nödvändig del i den globala
omställningen av Ericsson, förklarar koncernchefen Lars Ramqvist.
- VI måste alltid vara beredda att se över vår
verksamhet o m vi ska ha en chans i den allt hårdare konkurrensen på telemarknaden. De kostnadsreduceringar som kontraktstillverkning er-

u- J

Norrköping

I Norrköping kommer sannolikt 1 4 0 0 anställda a t t
beröras. M e r ä n 4 0 0 av d e m kan erbjudas andra och
nya j o b b i regionen. Berörda ska också ges förtur till
de sammanlagt 3 000 j o b b som finns a t t söka hos
Ericsson i Sverige. Utanför Sverige förhandlas nu
o m under vilka former ö v e r t a g a n d e t kan ske. I några fall kommer Ericssons nya produktionspartners
a t t t a över hela verksamheter, inklusive berörd personal.

Nya medarbetare
behovs i Linköping
av
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v å n b e h w ay

hela tiden minskar

^

roduktionsloka.

aft voIymerna

samtidigt går upp, förklarar Lars Ramqvist. Det är denna utveckling som är bakgrunden till att flera av Infokorns produktionsenheter överlåtits - outsourcats - till
externa partners de senaste två åren.
Ett nederlag
- Outsourcing är den näst bästa metoden att klara vår
omställning, framhåller Lars. Det bästa är givetvis att, så
som vi gjort med tusentals medarbetare, flytta över dem
till andra delar av vår verksamhet. Då kan vi behålla deras kompetens inom Ericsson. Men när inte det fungerar, då är outsourcing ett bra alternativ både för den enskilde och företaget,
- Ända till nu har vi klarat omställningen utan negati-

BILDEN OVAN: SCI Systems har enorm kapacitet för kontraktsproduktion av kretskort.
• De företag som tar över Ericssons kretskortstillatt fokusera på global tillverkning i lagkostnadsverkning är två amerikanska så kallade konregioner i Latinamerika, Europa och Asien. Totalt
traktstillverkare. Contract Electronic Manufactuomfattar SOs verksamhet 22 fabriker över hela
rers(CEM). Från att ha varit
världen. Huvudkontoret ligenbart producenter siktar E r i C S S O I " I S n y a p a r t n e r s ger i Huntsville, Alabama.
Några exempel på kunder är
kontraktstillverkama
IBM, Nec, AT&T, Apple och Hewlett-Packard.
elektronikbranschen nu på att i allt högre grad
utveckla kretskort och slutmontera färdiga proSolectron är näst störst på marknaden för kondukter. De är mycket effektiva i sin tillverkning
traktstillverkare. Företagets strategi går ut på att
tack vare storskalighet och jämn beläggning. De
kunna tillhandahålla allt från design till delprohar stora volymer i produktion och inköp av komdukter. Huvudkontoret ligger i Mipitas, Kaliforniponenter.
en, och man har 11 fabriker över hela världen.
SO Systems Incorporated är världens största
Bland Solectrons kunder märks Sun, Apple,
kontraktstillverkare. Företagets strategi går ut på
3Com, Gsco och Bay Networks.
LW

va effekter för vår personal. Därför ser jag det som något av
ett personligt nederlag att vi inte klarat det också när det
gäller kretskortstillverkningen. Men här fanns verkligen inte några ekonomisktförsvarbaraalternativ.
- Vår översyn av produktionen visade oss att kretskortstillverkningen måste bliföremålfören effektivisering, berättar
Anders Igel, chefföraffärsområde Infokomsystem.
- Därför har vi tvingats in i den nuvarande situationen.
Att lägga ner en så stor produktion i Sverige är ett svårt steg
att ta för ett företag som alltid månat om sin personal och
som alltid varit måna om verksamheten här i landet.
Det handlar inte bara om att sänka tillverkningskostnaderna utan också om den nödvändiga minskningen av vår
produktionskostym. Infokom har inte råd att ha så mycket
kapital bundet i produktionsanläggningar om vi ska ha en
chans på infokom-marknaden. Här agerar ju företag som
sedan länge lagt av sig kostymen genom att i hög grad satsa
på kontraktstillverkning.
- Trots att vi ser kraftiga volymökningar för Infokom gör
den snabba teknikutveckligen det nödvändigt att mycket
drastiskt minska produkionskapaciteten de närmaste åren.
- Kontraktstillverkning erbjuder en möjlighet att avsevärt stärka vår konkurrensförmåga. Förutsättningen är förstås att vi väljer en partner som förutom låga kostnader också kan erbjuda oss en bibehållen, eller till och med högre,
kvalitet. Vi inleder nu MBL-förhandlingar om de föreslagnaförändringarnaoch deras konsekvenser för de anställda.

• Ericsson har funnits i
Norrköping sedan 1962.
Idag jobbar cirka 2 300
hos Ericsson Telecom AB,
som år den största arbetsgivaren på orten. Verksamheten är fördelad på
flera platser; tngelsta.
Malmgatan, Kabelvägen
och Linnégatan.
I huvudsak finns tre typer av tillverkning i Norrköping. Mönsterkort
sysselsätter 400 personer.
1 100 personer arbetar
med kretskortstillverkning och slutmontering
av AXE-stationer. Bredbands- och transportnätsprodukter, slutligen,
sysselsätter 800.
LW
Foto: PETR ZATREPALEK

Linköpingsenheten kan inte flyttas

- En fråga som dykt upp i diskussionerna kring Norrköpingsfabriken är om det inte skulle vara möjligt att flytta
över mobiltelefontillverkning från Linköping till grannstaden, relaterar Anders. Våra diskussioner med affärsområde
Mobiltelefoner och Terminaler har klargjort att det inte är
någon genomförbar lösning. Mobiltelefontillverkningen i
Linköping sysselsätter redan 1100 personer och har nyligen byggts ut med ny produktionsutrustning. Det finns 300
lediga jobb där som vi nu ger förtur för den berörda personalen i Norrköping till. Det är mer realistiskt och miljövänligt med 300 pendlare från Norrköping till Linköping än
1100 som reser åt andra hållet, poängterar Anders.
- De åtgärder som vi nu annonserar är i stora drag kända
sedan tidigare. Men jag förstår att dagens besked ändå
överraskat många av våra anställda. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att hjälpa de berörda till en annan
anställning hos Ericsson eller hos andra företag. Hur vi ska
utforma dessa insatser ska diskuteras i nära samarbete med
de fackliga organisationerna och berörda myndigheter.
- Den affärsmässiga effekten av våra överenskommelser
med SCI och Solectron är dock goda nyheter för Ericsson.
Nu har vi avsevärt stärkt möjligheterna för AXE att fortsätta sitt segertåg över världen. Och för Ericsson att uppnå
målet att bli världens största leverantör av utrustning till infokommarknaden, alla kategorier!
LARS-GÖRAN HEDIN

- Det är den stora marknadsförändringen
i Tyskland som lockar mig. 1998 blir telekommarknaden avreglerad. Det betyder
stora möjligheter med många nya spelare på
marknaden. Flera starka allianser slåss för
att utmana Deutsche Telekom. Utmaningen
för Ericsson är att bli en signifikant leverantör till dessa. Jag inbillar mig inte att någonting är lätt här, men jag jobbar gärna i lite
uppförsbacke. Omsättningen ligger i dag på
runt fem miljarder kronor. Det tycker jag är
för lite på en europeisk marknad med 80
miljoner invånare.
• Mannesmann är ju redan en stor kund
inom mobiltelefoniområdet.

-Ja visst! Det är en stor kund som vi sköter väl och som fortsatt är en av våra viktigaste kunder. Vi hoppas på att utvidga relationerna med Mannesmann när de nu också
etablerar sig i det fasta nätet inom ramen för
det nya konsortiet Areor. På kort sikt är det
framför allt genom de nya operatörerna jag
tror att vi kan växa på den publika sidan. Vi
kommer naturligtvis också att satsa hårt på
att utveckla de rullande affärer vi redan har
med Deutsche Telekom. Här krävs det att vi
får fram ännu bättre accessprodukter.
• Hur sammanfattar du de tydliga målen för Tyskland?

- Fortsätta att jobba med Mannesmann på
ett exemplariskt sätt, så att också Areor blir
en kund hos oss. Vi ska också förbättra vår
affärssituation hos Vebacom, numera del av
nya Otelo. Här är målet att bli en huvudleverantör. Överhuvud taget måste vi öka
kundfokuseringen inom alla områden av
verksamheten.
• När flyttar du till Tyskland?

- Efter påsk. Familjen med min hustru
Arja och nioårige sonen Victor kommer i juni. Vi ska bo i Diisseldorf nära jobbet.
• Hur går det med tyskan?

- Tack bra. Jag kämpar. Att läsa och förstå,
den tröskeln har jag passerat, men för att vara involverad i en intensiv diskussion och att
välja de rätta verben återstår en del.
THORD ANDERSSON

Ericssons Allemansfond
Andelskurs per:
1997-03-21
1 709,73 kronor
1996-12-31
1 476,71 kronor
Mer information finner du på intränat:
http-7/nytt.erics5on.5e/9ALLE.html
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Brasilien köper Erieye
Nu är den f lygburna spaningsradarn Erieye såld till Brasilien, efter tre och ett halvt års förhandlingar. Den brasilianska regeringen köper fem radarsystem, främst
för att övervaka illegala aktiviteter i Amazonas regnskogar.
Ordern är värd 1,1 miljarder kronor för
Ericsson Microwave Systems, och det
är företagets hittills största exportorder. För att klara leveranserna måste ytterligare 50 civilingenjörer anställas.
Projektet Sivam skapades som ett resultat av FN:s miljökonferens i Rio de
Janeiro 1992. Sivam uttyds på portugisiska Sistemas de Vigilanza da Amazonia, på svenska "övervakningssystemet för Amazonas". Systemet ska användas i kampen mot till exempel narkotikahandel, skövling av regnskogarna
och illegal gruvdrift.
1993 började Bertil Hellström,
Roland Liljevall och Anders Rilby,
samtliga med olika marknadsfunktioner på Ericsson Microwave Systems,
att förhandla om radardelarna.
- Projektet är det största i sitt slag,
säger Ericsson Microwaves exportmarknadschef Bertil Hellström, som
levt med Erieye sedan starten på förhandlingarna i oktober 1993.
- Så här bara ett par dygn efter att
kontraktet undertecknats, känns det
mest skönt att det är klart, även om det
finns mycket att minnas från dessa händelserika år, fortsätter han.
Kontraktet skrevs på fredagen den 14
mars, efter drygt ett dygns oavbruten
förhandling på sluttampen. Det som
kom att bli den sista förhandlingsresan
till Brasilien startade den 17 februari, så
det var en trött trio som hyllades i
Mölndal på måndagen, knappt två dygn
efter hemkomsten.
Ger fler exportmöjligheter
- Nu gäller det att se framåt. Kontraktet är ju egentligen "bara" den nödvändiga förutsättningen för arbetet att
producera och leverera radarsystemen.
Samarbetet med Embraer och huvudleverantören Raytheon kommer att bli
betydelsefullt i framtiden, säger Anders
Rilby.
Vd Jan-Åke Kark påpekade i sitt tal
till berörd personal på måndagsmorgonen efter att kontraktet skrivits på, att
en exportorder som denna beräknas leda till affärsmöjligheter värda runt 20
miljarder fram till år 2000. Intresse
finns för såväl JAS 39 Gripen som radarsystemen Arthur och Giraffe.
Troliga marknader kan finnas i så väl

Erieye kominer att installeras i det brasilianska flygplanet Embraer 145.
Erieye-radarn ingår i brasilianska Sivam-systemet för övervakning av
Amazonas regnskogar.
Sydamerika som Europa och Asien.
Viktigt är också att ordern ger den
helt och hållet svensktillverkade spaningsradarn dess första referens på exportmarknaden.
Ericsson Microwave Systems kontrakt är skrivet med den brasilianska
flygplanstillverkaren Embraer, som i
sin tur står för kontraktet med Sivam
tillsammans med amerikanska försvarsföretaget Raytheon och en brasiliansk
stiftelse.
Projektets totala värde uppgår till 1,4
miljarder dollar, varav amerikanska
Exim-banken står för 1 miljard. Svenska Exportkreditnämnden garanterar
cirka 100 miljoner dollar.
Anställer 50 ingenjörer
Erieye har en elektriskt styrd antenn,
vilket innebär att radarsvepen görs helt
utan rörliga delar. Detta ger lägre vikt
och avsevärt mindre luftmotstånd i
jämförelse med övervakningssystem
med roterande antenn. Räckvidden är
450 kilometer. Erieye är världens första, och hittills enda, avancerade flygburna radarbaserade övervakningssystem som kan installeras i små turbopropflygplan. Det gör kostnaderna
för anskaffning och drift betydligt lägre
än för andra system.
Leveranserna påbörjas 1999, och för
att klara av åtagandet behöver minst 50
civilingenjörer nyanställas.
De som arbetat länge med konstruktion och utveckling av Erieye menar att
ordern kommer i exakt rätt tid, även om
de drygt tre årens väntan på kontrakt
haft vissa inslag av otålighet. Hittills har
man haft fullt upp med utveckling och
uppföljning av de fem radarsystem som
levererats till Försvarets Materielverk,
en order som i sin tur var nödvändig
som referens till utländska kunder.
BRITT-MARIE WIHDÉN

ökad produktion av optokabel, tillgodosett.
Världsmarknaden för telenät baserade på optisk fiber
har redan blivit mycket intressant och fortsätter att expandera kraftfullt.
- Vi har därför bedömt det
som ytterst viktigt att trygga
försörjningen av optisk fiber
till vår kabeltillverkning.
Samarbetet med Sumitomo
kommer att bli mycket viktigt för att bibehålla vår
höga standard när det gäller
produktförädling och nyutveckling, säger Janne Sjödén, vd för Ericsson Cables
AB i Hudiksvall.
Den nya fabriken förvän-

TETTCTTOir

BT, MCI och Concert
satsar på Internet
• BT och MCI skapar en ny global värdservice för Internet. Den nya tjänsten ska marknadsföras via bolagens samriskbolag Concert Communications Company. Concert
Global Web Hosting Service, som tjänsten
kallas, ska erbjuda ett snabbare flöde av information via Internet. Den gör det möjligt
för företag att lagra kundinformation på
båda sidor om Atlanten och ger snabbare
uppkoppling för användarna.
Med sikte på företagens interna kommunikationsbehov erbjuds också en Intranättjänst som gör det möjligt för internationella företag att snabbt distribuera nyheter
och data över hela världen. Tjänsten kommer att marknadsföras av BT och MCI på deras respektive marknader och av Concert
och dess partners i övriga världen.

AT&T får miljardorder

Anders Rilby, Bertil Hellström och
Roland Liljevall.

Hur står det till idag?
• Bertil Hellström, exportmarknadschef på Ericsson Microwave Systems,
har varit med i förhandlingarna om
Erieye sedan starten 1993.
Du har just kommit hem från Brasilien med Ericsson Microwave Systems
hittills största exportorder, 1,1 miljard
kronor. Kommentar?
- Ordern är mycket viktig för Ericsson
Microwave Systems, ett genombrott
för export av Erieye. Jag är hoppfull inför framtiden. Intresset är stort
Varför vann Erieye och Ericsson över
konkurrenterna?
- v i positionerade oss tidigt med
Erieye i tre av fem konsortier som tävlade om detta projekt värt 1,4 miljarder dollar. Vi vann på bäst teknik och
kommersiell uthållighet. Affären år
komplex.
Erieye har utvecklats för svenska försvaret men såldes nu för civil användning. Är sådant växelbruk vanligt?
- Inom Ericsson Microwave Systems
har vi en långsiktig strategi, dår vi erbjuder marknaden avancerad försvarselektronik för civil eller fredsfrämjande verksamhet. Det är en central del i
vår affärsidé.
Vad händer nu?
Projektet drar igång på allvar inom
Ericsson Microwaves division för flygande spaningsradar. Det första
Erieyesystemet kommer att flyga över
Amazonas vid sekelskiftet.

Ericsson Cables och Sumitomo bildar gemensamt bolag
• Ericsson Cables och det japanska företaget Sumitomo
Electric Industries har undertecknat en överenskommelse
om att bilda ett till lika delar
ägt bolag för att utveckla och
producera optisk fiber att användas vid tillverkning av fiberkabel till telenät. Bolaget
ska ligga i Hudiksvall.
Sumitomo är en av världens största producenter av
optisk fiber, och världsledande på att utveckla ny teknologi för optoelektronik.
Det nya bolaget kommer
att leverera delar av sin produktion till Ericsson Cables,
som därmed får sitt växande
behov av fiber, på grund av

i

Kontraktskrivning på Ericsson Components i Kista. Från
vänster Mr M. Hoshikawa och Dr H. Fukutomi, båda från
Sumitomo samt Bert Jeppsson, vd Ericsson Components
och Janne Sjödén, vd Ericsson Cables.
Foto: ANDERS ANJOU
tas vara i produktion hösten
Ericsson utser vd. Bolaget
1998. Styrelseordförande utkommer att ha ett 50-tal anses av Sumitomo, medan
ställda.

• AT&T ska leverera globala teletjänster till
det amerikanska företaget United Technologies. Kontraktet, som är värt drygt 1,5 miljarder kronor, omfattar allt från trådlös
kommunikation till Internet och avancerade system för drift av företagets telenät.

Loral köper
satellittelefon i
• Loral Space & Communications Ltd har
köpt AT&T:s verksamhet inom satellittelefoni, Skynet Satellite Services. Priset, som reflekterade det faktum att en av Skynets satelliter störtade i januari, blev 478 miljoner
dollar. Lorals planer är att expandera Skynet
till att bli ett internationellt nät av geostationära satelliter, anslutna till fasta nät hos
samarbetande operatörer.

Nortel fick GSMkontrakt...
• Två av de mindre s k C-band operatörerna
för persontelefon!, PCS, i USA har gett
Nortel i uppdrag att leverera GSM-nät för
150 miljoner kronor. De båda operatörerna
ansluter sig till dem som valt den TDMA-baserade 1900 Mhz GSM-standarden. Kontraktet, som sträcker sig över tre år, avser
nät i norra delen av delstaten Michigan.

Amerikanska landsbygden får Internetaccess
• Nortel och NRTC, National Rural Telecommunications Cooperative, står tillsammans bakom en satsning på förbättrad tillgång till Internet för abonnenter på amerikanska landsbygden. I samarbetsavtalet ingår en översyn av nationens telefon- och elledningar på landsbygden för att förbättra
dess förmåga att utveckla nya lokala
Internettjänster, eller förbättra redan existerande Intemetaccess-servrar.

Alcatel och Sharp visar
ny produkt
• Alcatel och Sharp Corporation presenterade nyligen en mobiltelefon med utökad
funktionalitet, även kallad "enhanced telephone" eller "smartphone". Telefonen
ska vara den första av sitt slag; en elektronisk kalender integrerad i en GSM-terminal
(Nokia har tidigare lanserat en liknande
produkt kallad Communicator 9000). Alcatels version kommer i fickformat och lanseras på Europamarknaden i höst.
Den här typen av kommunikationsverktyg kan beskrivas som en fusion mellan en
mobiltelefon och en dator med kapacitet
att skicka e-mail, faxa, skicka och ta emot
bilder, etcetera. Den ska underlätta dataoch telekommunikation för abonnenter
som ofta är på resande fot.
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Ny renässans för Radio
Kommunikationsradion
upplever nu en renässans
efter att länge ha stått i
skuggan av mobiltelefonin.

Att radio och mobiltelefon! kompletterar varandra
märks tydligt vid stora
sportarrangemang. Under
Vasaloppet användes dessutom Ericssons nya bärbara radiostation, P500E.
Sedan ett tiotal år hjälper Ericsson till med totalkommunikationen vid Vasaloppet. Förutom
permanent utrustning sponsrades tävlingen i år även med ett
30-tal extra mobiltelefoner. Läkarlagen fick i sin tur bärbara radiostationer att använda på det
privata MRG-nät som finns på
platsen.
- Telefon och radio kompletterar varandra på ett ypperligt
sätt, säger Djos-Hans Mattson
som sedan många år ansvarar för
arrangörernas kommunikation.
Han har jobbat med Vasaloppet i 26 år och även byggt masten på Grönklitt som sedan
1970-talet används för sjukvårds- och säkerhetsradio.
- Radiokommunikation är
helt nödvändigt för Vasaloppet,
säger Djos-Hans. Vägsträckan
längs spåret är drygt nio mil och
vägen är enkelriktad. Händer
det något och vi snabbt måste
göra en insats är det svårt att
med enbart telefon få tag i rätt
person. Med öppen radiotrafik
hör alla vad som sägs och den
som är närmast och mest lämpad att rycka in, gör detta.

Nya bärbara P500E användes
av räddningstjänsten under loppet och väckte stort intresse
även bland andra. Modellen
togs fram redan för ett år sedan i
nära samarbete med Statens
räddningsverk.
Nu marknadsförs den menystyrda, knallröda radion med de
fyra stora gula knapparna, i en
kampanj riktad mot landets
räddningstjänster.
Lätt att manövrera
- Den är gjord för att vara lätt
att manövrera även med handskar på och klara tuffa miljöer.
Det gör den idealisk för räddningskårer, kommuner, vaktbolag och tung industri, säger Anna Ghaoui på affärsenheten Mobila System, Sverigedivisionen
på Ericsson Mobile Communications.
Hon betonar att det inte
handlar om någon konkurrens
med mobiltelefonin utan helt
enkelt om olika behov.
- Fördelarna med privata radionät är driftsäkerhet och en
snabb uppkoppling. Det ger
även kontroll över de rörliga
driftkostnaderna eftersom det är
frågan om nät byggda för lokala
områden. Den öppna trafiken
innebär att alla får samma information samtidigt, vilket möjliggör koordineringsfördelar, ökad
säkerhet och mervärde i form av
social kontakt - inte minst för
den ensamme lastbilschauffören, skogsarbetaren eller de som
arbetar på utsatta platser.
I skuggan av mobiltelefonin
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Därför blev den
så liten
Utmaningen för teknikerna på
forsknings- och utvecklingscentret
vid Ericsson Mobiltelefoner och
Terminaler i Lund var att göra
Ericssons minsta telefon någonsin.
Här berättar de själva, för första
gången, hur de till slut lyckades nå
målet.

Djos-Hans Mattson är M r Radio under Vasaloppet och prövar här Ericssons nya bärbara P500E. Som
ansvarig för kommunikationen betonar han vikten av a t t både ha radio och mobiltelefoni för a t t
snabbt kunna serva m e d allt från blåbärssoppa till ambulanstransporter.
Foto: LEIF FORSLUND

servar Ericsson nya och gamla
kunder med kommunikationsradiosystem: de analoga MRS-systemen (3 000- och 5 000-serien)
samt digitala Edacs.
- Vi har haft bra försäljning de
senaste åren, säger Ola Elmeland, chef för Sverigedivisionen,
Ericsson Mobile Communications. Tidigare har vi jobbat
mycket med systemsidan. Nu
har vi tagit fasta på att vår traditionella kundbas behöver byta ut
sina terminaler för att få nya
funktioner. Det är PS00E ett exempel på.
- Samtidigt jobbar vi med nya

kunder som behöver systemlösningar och då handlar det om
Edacs. Nyligen fick vi en sådan
order från Stora i Skutskär.
Radion räddade SM
För någon vecka sedan lånades
ett Edacs-system ut för att täcka
kommunikationen vid studentSM i telemark som gick i Storulvån. Per Sjögren från Ericsson
Mobile Communications var
med och såg till att radiomast,
batteri och basstation fraktades
upp till Getryggens topp.
Under själva tävlingen rådde
extrema förhållanden, bara 50

meters sikt och lavinfara i området. Arrangörerna tvingades
mitt under tävlingen lägga om
banan - för de femtio tvåmannalagens säkerhet och för att tävlingen skulle kunna slutföras.
- Utan Per Sjögren och radiokommunikationen hade vi inte
kunnat genomföra detta. Det
var räddningen, säger tävlingsledaren Sammy Tanhua som tillsammans med kollegan Jenny
Moström hade tolv bärbara radioterminaler och ytterligare
fem vid de olika kontrollerna till
sitt förfogande.
NILS SUNDSTRÖM

Stämningen runt bordet i det lilla konferensrummet på Ericsson i Lund är avslappnad. Många månaders hårt arbete
har resulterat i att GF788:an nu ska nå
kund. Dagen efter ska de resa till CeBITmässan i Hannover; produktchefen Héléne Barnekow, projektledaren Lars Sjöbeck samt utvecklingsingenjörerna Olof
Zander och Oscar Strand. De gläds åt positiva recensioner i pressen.
Att pressen nu skriver väl om GF788 är
ingen slump. Den SKA bli en succé.
Ericsson har inför lanseringen på ett
medvetet sätt arbetat med omfattande
marknadsundersökningar för att försäkra
sig om framgång.
- Design, känsla och varumärke har
gett höga poäng, berättar Héléne. Därför
talar vi inte om teknik i reklamen och vi
har tagit fasta på att de flesta bara använder en bråkdel av alla finesser på mobiltelefoner.
Att telefonen skulle vara liten, mycket
liten, var ett av de krav som Ericssons globala forsknings- och utvecklingschef för
Mobiltelefoner och Terminaler, Nils
Rydbeck, ställde. Förstudien för 788:an

Bättre Intelligenta Nät med ny metod
Med Mind-metoden har Ericssonmedarbetare som jobbar med utveckling av Intelligenta Nät-tjänster (IN-tjänster) fått ett gemensamt språk. Det för med sig att
produkterna kan komma ut på
marknaden snabbare och med
bättre kvalitet. Framtagningen av
Mind är även ett bra exempel på
samarbete mellan affärsområdena
Infokomsystem och Mobilsystem.
Mind (Method for Intelligent Network
service Development) är Ericssons metod för IN-tjänsteutveckling. Metoden
bygger på IN-utvecklarnas egna erfarenheter och är tillgänglig via webben. Sedan nyår finns Mind 2.0, tillgänglig för
designers vid Ericssons enheter och bolag på olika håll i världen, vilket gör att
samverkan kollegor emellan fungerar
smidigare än tidigare.
- Metoden underlättar vårt arbete
mycket och för med sig att projekt kan
genomföras fortare och med bättre överblick. Vi har även kunnat påverka vårt
11 M-flöde, det vill säga hur lång tid det
tar för en produkt att nå marknaden, i en
positiv riktning tack vare Mind. Metoden
fungerar också som ett verktyg för att dokumentera och föra statistik över utvecklingsprojekten, vilket ökar kvaliteten på
tjänsterna och för med sig att vi kan återanvända värdefulla kunskaper. Detta
skulle vara omöjligt utan en standardise-

rad metod, säger Victor Isaksen som är
ansvarig för koordineringen av Ericssons
utvecklingsprojekt rörande IN-tjänster
inom affärsområde Infokomsystem. Victor är också en av idémakarna bakom
Mind. Metoden har tagits fram i samarbete med Mobilsystem villket har skapat
gynnsamma sidoeffekter.
- Med Mind har vi fått en struktur, en
verktyg som gör att vi kan samverka mellan designcenters och över affärsområdesgränser på ett suveränt sätt som spar
såväl tid som pengar. Mobila IN-tjänster
kan till exempel återanvändas för tjänster
tillämpade för fast telefoni och vice versa,
berättar Bo Fahlén, ansvarig för produktutveckling inom affärsområde Mobilsystem.
Ökad efterfrågan
IN-tjänster började utvecklas för ett par
år sedan och sedan dess har utbudet och
efterfrågan ökat explosionsartat. En förutsättning för att hänga med i denna ut-

veckling är att det, liksom inom andra
stora teknikutvecklingsområden, finns en
standardiserad arbetsmetod.
Mind-metoden bygger på användarnas
egna erfarenheter av IN-utveckling. En
projektgrupp ledd av Anna-Lena Sundin
och Jonas Yngvell har jobbat fram en
grund som sedan vidareutvecklats till den
produkt man nu jobbar med från webben.
Från början pågick olika metodutvecklings-projekt i de båda affärsområdena,
men man insåg snart vikten av att samarbeta i framtagningen av en gemensam
metod. Testpiloter för de första versionerna av Mind var nyanställd personal i
utvecklingsprojekt.
- Det var ett bra sätt att testa pedagogiken och det visade sig att medarbetare
utan någon erfarenhet av IN-tjänsteutveckling kom in i sina arbetsuppgifter
mycket snabbt, berättar Victor Isaksen.
Påverka i ett tidigt skede
- Mind ökar möjligheterna att jobba pa-

Fakta om Intelligenta Nät-tjänster
IN år en t e k n o l o g i som t i l l största delen består av mjukvara i f o r m av olika tjänster
och noder som integreras i det befintliga AXE-nåtet.
Ericssons u t b u d av Intelligenta Nät-tjänster år stort och breddas hela t i d e n . Några
exempel pé tjänster är Virtual Private Nework (VPN), Universal Personal Telephony
(UPT) och I n f o r m a t i o n & Business samt Cashless Calling-tjänster. Ericsson är världsledande på d e t t a område och har hittills levererat IN-lösningar f ö r både fasta och m o bila nät till över f e m t i o operatörer i närmare t r e t t i o länder, vilket uppskattas vara
d u b b e l t så många som n å g o n konkurrent.

Bo Fahlén, ansvarig för produktutveckling inom affärsområde Mobilsystem.
Foto: BJÖRN SEGER

rallellt med olika aktiviteter som kräver
olika kompetens vilket även det påverkar
ledtider positivt, fortsätter Bo Fahlén,
och nämner provning och integration av
Intelligenta Nät-tjänster som ett exempel.
- Vi som jobbar med att testa den blivande produkten har nu en möjlighet att
påverka utvecklingsprocessen i ett tidigt
skede tack vare den gemensamma metoden, berättar Martin Fridh, ansvarig för
Mind i Karlskrona där det finns en testnings- och provningsenhet för Intelligenta Nät-tjänster. Numera planerar vi
design och testning samtidigt, vilket in-

Victor Isaksen, ansvarig för koordineringen av Ericssons IN-utvecklingsprojekt inom affärsområde Infokomsystem.
Foto: SVEN CARLSSON

nebär att vissa problem kan lokaliseras i
rid för att hinna rättas till. Att systemkunniga testare deltar i projekten redan innan kraven fastställts ger oss möjlighet
att ge konstruktiv återkoppling på produkterna. Och det påverkar givetvis slutprodukternas kvalitet positivt.
- Fördelen med att ha Mind på webben
är att man får en tydlig överblick av alla
de samtidiga parallella aktiviteterna i utvecklingsprojektet, inklusive de som utförs i andra delprojekt. Det är bara att
klicka på en aktivitet eller ett dokument
så kommer alla detaljer fram.
LENA WIDEGREN

var klar i slutet av 1994.
Ett par månader senare
avslutade Ericsson i
USA sitt arbete med
grundmekaniken och
ett parallellarbete kunde påbörjas.
Teknikerna i Lund
arbetade dels med med
Yeo Chung Sun, chefsdesigner på Lawton &
Yeo i Singapore, som
gästade Lund i flera
omgångar, dels med
Ericsson i USA. De gör
en 788:a som de kallar
738 för det analoga mobilsystemet AMPS i
USA.
- Vi hade ett mycket
nära samarbete, säger
. . . .
^ _.
.... _„_«.
ser
O
Sira d AMPSinnanför skalet Ericssons nya lilla GF788
telefonen behöver inte alls lika mycket gelöst. Så har vi alltid jobbat här i huset.
Samarbetet med Yeo Chung Sun var ett
komponenter, så de hade mer plats för
andra lösningar. Men minsta ändring för tagande och givande. Mycket kraft gick åt
till att få leverantörer att arbeta fram rätt
AMPS kan innebära kaos för GSM!
Motgångarna under resans gång var saker i enlighet med Chungs vision. Det
många. Lars minns att han satt och fiska- var, minns Heléne, speciellt svårt att få
de på en kobbe i skärgården när utveck- rätt struktur på detaljer som gjuts i plast
lingschefen Mats Lindoff ringde och sa- med iblandad metallicfärg.
de: "vi måste böria från början igen". Den
- Chung fick ge sig på åtminstone två
stora nöten att knäcka var hur man skulle punkter, berättar Lars. Han ville dels att
packa in allt. Efter fem månaders arbete displayglaset skulle gå över kanten, dels
var den yta som de nödvändiga kompo- att Ericssonlogotypen skulle sättas på innenterna täckte på kortet större än själva sidan av luckan.
kortet.
788:ans "bananböj" är ett knep för att få
- Det var då vi började trixa litet, säger in fler komponenter. Att antennen sitter
som den gör, i vinkel ut från telefonen,
Olof Zander med ett illmarigt leende.
Han blir allvarlig igen och förklarar hur har två orsaker; dels att få en effektivare,
teamet började ifrågasätta varje kompo- dels att AMPS-versionen ska ha plats för
nent. Till slut gick det nästan alltid att hit- utdragbar antenn.
ta något som inte behövdes eller som
Tidigare har teknikerna drivit fram
kunde tillverkas i mindre storlek. Ibland projekten och marknadsavdelningen har
hittade de komponenter som var något sprungit efter. 788:an är ett integrerat inmindre, men kunde inte ta in dem efter- dustriprojekt, hela vägen fram till konsusom det bara fanns en leverantör. Erics- menten. Alla som kan bidra har varit med,
son vill aldrig bli beroende av enbart en totalt 170 personer.
leverantör för att undvika att bli utan
Därför är historien om 788:ans väg till
komponenter.
konsumenten lika mycket en historia om
Högtalaren var tre millimeter för stor produktionsingenjörerna vid Kumlafabrinär det dök upp leverantörer som medde- ken och deras parallella arbete med prolade att de inte hade den framme, men att duktionslinjen för 788:an, som om persode skulle kunna leverera. Valet stod mel- nal vid tillbehörs- och reparationssidan
lan att chansa på att de små högtalarna och om marknadssidans insatser.
skulle hinna fram eller en tre millimeter
CHRISTIAN WIGARDT
större telefon.
FOTO: T O M M Y NILSSON
Och ni chansade?
- Jajamen, svarar Olof
och Oscar med en mun.
- Det är bättre att ta risker än att inte ta några beslut alls, förtydligar Lars.
Teknikerna har arbetat
utan toppstyrning och inte
alltid "efter boken". De har
tvingats improvisera. Övertid, inställda kurser och
flyttade semestrar har varit
återkommande inslag. Men
ingen har beordrats - det
har inte behövts.
- Jag kan inte tänka mig
ett roligare arbete, säger
Olof. Jag får påverka mycket, träffa leverantörer och Gänget som har t a g i t f r a m Ericssons minsta telefon
det är tillåtet att göra fel. Vi någonsin: produktchefen Héléne Barnekow, projektleförsöker inte hitta synda- daren Lars Sjöbeck samt utvecklingsingenjörerna Olof
bockar, utan arbetar presti- Zander och Oscar Strand.

III: ÅSA HARVARD

MD110
i topp
Ericssons företagsväxel M D 1 1 0 tar
h e m högsta vinsten i spelet o m nöjda kunder. Undersökningen "1996
International Ratings Survey o n PBX
Systems", som genomförts av det
amerikanska marknadsundersökningsinstitutet Datapro, visar svart
på v i t t att de kunder som valt Ericsson anser sig ha gjort ett g o t t val.

Datapro sände under förra året ut
upprop att delta till tusentals företag i
mer än 30 länder över hela världen.
Undersökningen baseras på totalt 836
svar.
Utifrån svaret på frågan "Vilket
PBX-system används inom er organisation?" har kundtillfredställelsen
kartlagts ur ett antal aspekter, till exempel: Vilka krav ställer ni på funktionaliteten? Hur väl uppfyller ert system
dessa krav? Skulle ni välja samma
system vid en nyinvestering?
I nio av tolv delmoment toppar
MD110 resultatlistan, i några fall på
delad förstaplats. Förutom MD110
från Ericsson finns system från ytterligare sex leverantörer - Alcatel, Nortel,
Lucent, GPT, Mitel och Siemens - representerade i undersökningen. Tre
fjärdedelar av MD110-kundema anser
att systemet motsvarar eller överträffar
deras förväntningar. Ingen är missnöjd.
Bland områden där MD110 är ett
starkt kort jämfört med konkurrenterna märks möjlighet till trådlös telefoni, ISDN-funktionalitet, datorstödd
telefoni, drift och övervakning samt
förmåga att samspela med andra leverantörers produkter.
Annat matnyttigt som går att utläsa
ur undersökningsresultatet är vad undersökningens samtliga PBX-kunder
använder sina system till, utöver vanliga telefonsamtal. Först befästs ett par
stabila trender, som känns igen från tidigare Datapro-undersökningar. Röstbrevlåda är den vanligaste tilläggstjänsten. Över hälften av alla har en sådan i
drift. Nästan lika många använder automatisk samtalsdistribution för att få
Call Centre-funktionalitet.
Intresset för ISDN har tilltagit avsevärt. Att Internet fått rejält genomslag
hos företagskunderna, anses tillsammans med ökat inslag av distansarbete
ligga bakom detta. Integrationslösningar för telefoni och data (CTI) har
också ökat i popularitet.
"Vilka tilläggstjänster planerar man
att utöka sina system med?" frågar Datapro vidare. CTI intar här förstaplatsen, följt av ISDN-gränssnitt Sammansmältningen mellan telefoni och data
sker nu uppenbarligen på allvar ute hos
kunderna.
KARI MALMSTRÖM
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Den brittiska telekommarknaden är känd för att vara en av världens mest avreglerade. Ericsson i Storbritannien odlar all upptänklig expertis för att navigera i detta
hav av möjliga affärer. De senaste årens grundliga arbete med Ericssons Strategiska
Planering, ESP, som ett verktyg, har gett en god bild av affärsmöjligheter och vägar

att ta tillvara dem. Ericsson i Storbritannien inriktar nu sitt strategiska planeringsarbete mot den önskade position som företaget
ska ha år 2000, som bland annat innebär en årlig omsättning om 1
miljard pund.

Det gäller att
reagera snabbt

På Ericsson
i Storbritannien är
alla strateger
et viktiga är inte att göra en
plan, utan att sätta realistiska
mål och föreslå handlingar som
leder till målen, säger John
Robbins, ansvarig för kundsegmentet nya operatörer inom
Ericsson Ltd och drivande kraft
bakom årets ESP-arbete.
Kontakten träffar honom en
blåsig dag i det nya högkvarteret Stoke Mill i närheten av
Guildford. John kommer i sällskap med Edvin Ruud,
försäljningschef för Nya Operatörer och den som höll i
ESP-aktiviteterna 1995, och Donal Lynch, som är kundansvarig för den globala mobiloperatören US West.
- Vår bolagschef Nils Grimsmo delar vår åsikt att strategisk planering är viktigt för alla delar av organisationen, inte bara för koncernledningen, fortsätter John
Robbins.
Det har inte alltid varit självklart. I likhet med hur det
kan ha varit också på andra lokalbolag ansåg Ericsson
Ltd. tidigare att ESP:n tenderade att bli mest en skrivbordsprodukt, förvisad till ett arkiv. Men 1995 dammades ESP-processen av inom hela koncernen. Den strategiska planeringen skulle bli ett redskap för dynamisk
verksamhetsutveckling, istället för att - som ofta varit
fallet förr - mest användas som underlag för produktionsprognoser.
- Nu har vi ett mycket bättre utbyte och återkoppling
mellan oss och den svenska organisationen, säger Edvin
Ruud. Det är viktigt med lyhördhet från moderbolaget i
Sverige.
- För oss är utmaningen att få hela Ericsson Ltd. att
engagera sig i strategiarbetet, säger John. Vi har lärt oss
mycket av ESP 95 och 96. Man kan till exempel aldrig
kommunicera för mycket. Alla medarbetare måste gång
på gäng påminnas om att vi jobbar med våra strategier
och att det arbetet är viktigt. 1995 fick vi nästan övertala
folk att delta - nu är de flesta medvetna om varför vi gör

Från ett lokalbolags horisont sett ligger de kritiska utmaningarna framför
allt i kund och marknadskontakterna, de är omedelbara och direkta och
Ericsson kan snabbt känna av vart vinden blåser.
Då gäller att kunna reagera lika snabbt. På
Ericsson i Storbritannien
vet man av egen erfarenhet hur mycket arbete
som krävs för att få en
ny kund - och hur lätt det
är att förlora en.

det här, och har också kunnat se resultat av de senaste
årens arbete.
Analyserat marknad och möjligheter
I samband med ESP 95 gjordes ett temanummer av interntidningen Linx. Syftet var att få alla medarbetare att
känna att "detta rör mig". För att höja temperaturen inom bolaget samlade man också folk tvärs över divisiongränserna till workshops och andra träffar. Samtliga
medarbetare har också divisionvis haft mer formella genomgångar, med fortlöpande information om var man
står i ESP-arbetet.
Nu har Ericsson Ltd. ägnat två år åt att analysera
marknad och möjligheter. Man vet var man står, och vad
som krävs för att stärka Ericssons position, menar John,
Edvin och Donal. I arbetet med ÉSP 97 kan de därför
koncentrera sig på den kritiska frågan "hur gå vidare?".
Tanken är att i år nå längre ut i organisationen än
förut. Helst ska alla medarbetare aktivt kunna bidra till
den strategiska planen. Målet
är att tidigt i processen föra ut
kritiska frågeställningar och
vägval till dem som arbetar "ute
i verkligheten", för att samla
upp förslag till konkreta handlingsplaner utformade efter de
berörda verksamhetemas förhållanden.
Att ta fram en ESP är en process i flera steg. Idealet är att
frågeställningar och synpunkter som framkommer i steg ett
beaktas och tas om hand inför
steg två, och så vidare. Denna
återkoppling bör ske både utåt i
den egna organisationen och visavi Ericsson i Sverige.
Uttnytttja tiden
Nyligen lade bolagsledningen sista handen vid fas ett i
årets ESP. Med utgångspunkt från denna går man vidare
till fas två, som direkt kommer att involvera ett fyrtiotal
chefer och team-ledare inom bolagets alla grenar. De får
i sin tur kommunicera utåt och bolla vidare idéer i sina
respektive organisationer inför fas tre.
- Lokalbolagen ska presentera sina färdiga ESP:er för
moderbolaget någon gång i juli-augusti. I år ska vi verkligen utnyttja tiden, säger John.

Tusen och ett nät
• Året år 1923. Stora totalprojekt var en viktig del av
Ericssons verksamhet, då som nu. Här är det Marocko
som står i fokus. En ny telefonstation och ett omfattande telenät byggdes i den vackra hamnstaden Tanger
med sitt underbara läge i Gibraltar sund mellan
Medelhavet och Atlanten.
En av de manga spridningsstolparna placerad på ett
tak. Den är försedd med ett 130-pars kabelfördelningsskap samt ett 50-pars spridningsskåp med kolåskledare. I bakgrunden den vackra huvudmoskén
intill den gamla arabiska stadsdelen Casbah.
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- På bara några år har vi förändrat vårt sätt att arbeta, från
produktfokus till kund- och
marknadsfokus, säger John
Robbins. Branschen har förändrats enormt. Faktum är att
operatörerna
ibland varit
snabbare än vi när det gäller
att anpassa sig! Vi måste alla
vara medvetna om den konkurrenssituation som både vi
och kunderna lever i.
- Ericsson är känt för att vara ledande på marknaden i
Storbritannien. Även när det
gäller datakom, till exempel
Internet och integration mellan data och tele, betraktas vi
som en självklar leverantör.
Det är ett förtroende som vi
måste leva upp till. Det är nödvändigt för vår överlevnad på
sikt att vi har en verklighetsförankrad strategi för att klara
detta.

- Vi vill presentera en långt gående och väl genomtänkt plan. Vi hoppas också få full förståelse och fullt
stöd för våra planer från affärsområdes- och affärsenhetsnivå. Den verkliga måttstocken för vårt strategiarbete är dock hur väl vi når de mål vi sätter upp - och att vi
gör riktiga bedömningar av kunder och marknad.
- Det går bra för Ericsson i Storbritannien just nu.
Det är därför en idealisk tid för att jobba med strategier,
tillägger han filosofiskt. När och om de tuffa tiderna
kommer har vi lärt oss tänka på ett nytt sätt, och är förberedda på oväntade förändringar.
KARI MALMSTRÖM

I detta spännande kungarike hade fransmän och spajorer överhöghet. Det islamska Marocko, som än i dag är
som en saga hämtad ur "Tusen och en natt", fick sin
självständighet först den 18 november 1956.
Ericsson är i dag aktiv på den marockanska marknaden via det vid årsskiftet bildade Ericsson Maroc SARL i
huvudstaden Rabat med ett 30-tal medarbetare. Här
fanns tidigare ett tekniskt kontor. Flera AXE-projekt har
genomförts. Ett mobiltelenät med NMT-standard har levererats. GSM-terminaler och BusinessPhone företagsväxlar säljs via agenter.
THORD ANDERSSON

Ericsson Ltd:s enhet för arbete med nya operatörer, har sitt högkvarter i en ombyggd kvarn i Stoke Mill, nära Guildford.

Över alla gränser
En utmaning som Ericsson delar med flera andra lokalbolag
är hur man ska möta kundernas
ökade globalisering. Det är redan regel snarare än undantag
att nationella publika operatörer etablerar sig på varandras
marknader. De nya operatörerna arbetar redan från början
över alla nationsgränser:
- Många nya operatörer har
sitt ursprung i USA och etablerar sig världen över, säger
John Robbins. MFSAVorldcom till exempel finns i fjorton
länder. Vi har levererat deras
engelska AXE-stationer.
- Ericssons globala representation är vår styrka, men vi
måste söka vägar att samarbeta
mer mellan lokalbolagen, säger Edvin Ruud. Det här är en
kärnfråga för alla, och vi har
fortfarande mycket kvar att lära innan vi kan dra full nytta av
vår globala organisation.
Ju mer träffsäkra förutsägelser om kundernas krav man
kan göra desto snabbare och
mer kostnadseffektivt
kan
Ericsson arbeta. Den verkliga

utmaningen i strategiarbetet är
att bestämma riktning samtidigt som man är beredd att
mycket snabbt svänga av åt något annat håll. Det finns egentligen inget utrymme för felaktiga bedömningar. Att stå utan
det kunderna efterfrågar är lika
ödesdigert som att erbjuda en
vara som ingen vill köpa.
- ESP:n är ingen isolerad företeelse, understryker John
Robbins, vi tittar på andra processer parallellt. Ett viktigt exempel är månadsrapporteringen, eftersom de affärer vi gör
och rapporterar bildar underlag för produktionsprognoser
och för vår bild av kundernas
behov och efterfrågan.
Kunskap om kundbehov
Kunskap om kundernas kunder är nyckeln till många affärer. Ericssons relation med
BT, storkund på AXE- och
transmissionsområdena, etablerades redan på monopoltiden. Dagens BT är oerhört
kundfokuserat och bearbetar
sin marknad med annonser
och kampanjer. Mobiloperatörerna är ännu mer aggressiva
i sin marknadsföring. Fyra
operatörer, av vilka Vodafone
är störst, är med i leken, och
alla är Ericssonkunder.
- Vi ser tydligt att operatörerna segmenterar marknaden
allt mer, säger Donal Lynch.
De försöker skapa nischer. Vi
på Ericsson måste ha förståelse
för kundkraven och erbjuda
rätt lösningar.
- Inom mobiltelefoni kommer vi att möta en mycket hårdare konkurrens. Expansionen
i utbyggnaden kommer att
fortsätta men marginalerna
pressas allt mer, så vi måste
svara tydligt med ökad kostnadseffektivitet, tillägger han.
När det gäller företagskommunikation är en bra strategi
livsviktig, framhåller John
Robbins. Detta segment är en
smältdegel för integration
mellan tal och data. Multimediatillämpningar av alla de
slag får först genomslag här.
Som leverantör är Ericsson
närmare slutanvändarna än på
de publika och mobila områdena. Ericsson Ltd. har
omkring tre tusen företag som
kunder och måste vara noga
med att snappa upp behoven.
- Vi på det engelska bolaget
är stolta över positionen på vår
marknad, säger John Robbins.
Men att vara en av de ledande
innebär ett också att vi utsätts
för allt hårdare konkurrens. Vi
måste hela tiden satsa på att bli
bättre.
KARI MALMSTRÖM
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Technolaque 2000, ett
ESD-säkert (dissipativt)
kompositmaterial.
Passar i många
tillämpningar i
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ELEKTRONIK AB
Box 5
618 21 Kolmården
SWEDEN
Tel 011-398005
Fax 011-397641
e-post:
mats@columbia.se
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Ericsson är länken mellan
Flextronics och kunderna
Ericsson Business Networks
produktionsenhet i Karlskrona är
just nu inne i en hektisk fas.
Planerat datum för Flextronics
övertagande är 1 april och då ska
allting fungera utan att det påverkar den dagliga verksamheten
med produktionsstopp och försenade leveranser. Hela personalen deltar i att göra övergången
så smidig som möjligt.
D e t senaste året har inneburit ett otroligt
uppsving. Leveransprecisionen har ökat
för att under januari i år nå 97 procent.
Udeveransvärdet har också slagit nya rekord. U n d e r 1996 uppgick det till drygt
tre miljarder kronor. M e d en sådan stark
förbättring i bakfickan kan man fråga sig
vad enheten har att tjäna på att Flextronics tar över hela produktionen, inklusive
930 personer?

- Sett från våra kunders synvinkel så
kommer det inte att märkas någon skillnad på kort sikt, säger Mats Jonsson, chef
för Ericssons nya enhet för leverans- och
distribution i Karlskrona. Vi behåller det
övergripande ansvaret för produkter och
leveranser. Ericsson Business Networks
kommer liksom tidigare att vara kundens
kontakt.
Globalt företag
På längre sikt ser Mats Jonsson många
fördelar med affären. Flextronics är ett
globalt företag med specialkompetens inom kontraktstillverkning. Det ger effektivare och billigare produkter genom lägre tillverkningskostnader samt konstruktioner bättre anpassade för tillverkning
och distribution. Tidigare gömda interna
kostnader kommer upp till ytan genom
ett kommersiellt parmerskap.
-Vi måste arbeta med attförbättrapro-

cesser och dokumentation. Det kommer
att betyda mer arbete för oss i början men
det lönar sig i längden, sett ur både ett
tids- och kostnadsperspektiv.
Andra mer långsiktiga möjligheter som
Mats ser med partnerskapet är Flextronics ambition att locka fler av sina
kunder till produktionsenheten i Karlskrona. Fler kunder för partnern innebär
större produktionsvolymer totalt, vilket
även gynnar Ericsson genom att de fasta
kostnaderna sprids på flera kunder.
90 Mir kvar
Ericsson Business Networks enhet på 90
personer blir kvar i Karlskrona. Den
kommer att spela en strategiskt viktig roll
i framtiden. Den ska hantera övergripande områden som orderadministration och
spedition.
- En ny funktion bildas som kommer
att utgöra bryggan mellan Ericsson och
Flextronics och se till att den operativa
verksamheten bedrivs så effektivt som
möjligt vad gäller ledtid, kostnader, prognos och kvalitet, säger Mats. Eftersom
den operativa funktionen har daglig kon-

takt med produktionen är det helt avgörande för kunderna att Ericsson och partnern finns nära varandra.
Levererar till 80 länder
Redan nu har enheten unik kompetens
vad gäller logistik och distribution. Varje
vecka levereras produkter till nästan 80
länder, med allt vad det innebär med olika
transportvillkor och tullbestämmelser.
- 1 och med Flextronics övertagande av
produktionen frigörs resurser så att vi
kan satsa ännu mer på de områden vi är
bäst på. Vi ska bli Infokomsystems samlade kontaktbas mot lokalbolag och kunder.
Även om det går att visa på många för-

delar och möjligheter med partnerskapet
så går det inte att blunda för riskerna.
Som Mats ser det kan det vara ett problem att tillgodose båda företagen med
likvärdig kompetens.
- Man kan ju inte dela på människor,
menar han. Ett parmerskap innebär att
båda sidor ska vara lika starka, så att en
vinna-vinna situation kan skapas. Detsamma gäller i det dagliga livet människor emellan. Ett parmerskap tar ju tid att
utveckla, ibland flera år.
- Det är viktigt att inte fastna i detaljer
om pengar och formuleringar i avtalet
från början. Ansvaret ligger på ledningen
att sätta konkreta mål att sträva emot,
JENNY BRÄNNSTRÖM

Konkurrenter valde Ericsson
Funktion, prestanda och
pris fick Alcatel och Siemens att välja Ericsson.
Det handlar om Polen, ett
land där telekommunikationerna växer i samma
snabba takt som ekonomin. På denna hårda marknad i tuff konkurrens har
Energisystem inom Ericsson Components gjort en
strategisk inbrytning.
- Ekonomiskt omfattar den påbörjade leveransen av kraftförsörjningssystem cirka 7,5 miljoner svenska kronor.

Blygsamt

för Ericsson, men för oss är det
också en mätare på våra produkters konkurrenskraft, säger M a r kus Rauf-Otworowski hos Ener-

gisystem, en division inom Ericsson Components AB.
Markus Rauf-Otworowski är
chef för försäljning och marknad
när det gäller energisystem till
Polen, med ansvar också för
Tjeckien, Ukraina och Schweiz.
- Våra kunder är Alcatel och
Siemens, företag som på många
marknader är hårda konkurrenter till Ericsson. Men i detta
sammanhang var det andra faktorer som avgjorde.
- Vi fick affären efter en noggrann utvärdering av våra och
konkurrenternas produkter.
Bland medtävlarnafinnsnamnkunniga företag som Ascom
Energy, Benning, Voigt&Haeffner, ABB, Eltek och Powek.
- Det är givetvis betydelsefullt

Energy Systems Division
• Kraftförsörjningssystem
Allt från små radiobasstationer
till stora AXE-stationer behöver stabil och avbrottsfri kraftförsörjning.
• Klimatsystem för telekomutrustning
Telekomutrustning alstrar var-

me och behöver kylning för att
kunna arbeta utan driftsstörningar.
• Energiövervakningssystem
Via dessa kan hela systemet
styras och övervakas.
• Kraftmoduler DC/DC -omvandlare.

för alla inom Energisystem att
hela affären framförhandlades
på en öppen marknad.
Eftersom det handlar om en så
kallad "business to business"-affar, en uppgörelse mellan huvud- och sidoleverantörer, är det
helt klart att såväl kvalitetskrav
som förhandlingar varit hårda.
Rädda om ryktet
De slutkunder som ska ha de
telekomsystem som Alacatel och
Siemens bygger upp i Polen är
Polish PTT och Netia. Det innebär att Alcatel och Siemens
inte villriskerasitt rykte. Att de i
detta sammanhang satt funktion
och prestanda främst och gett en
konkurrent förtroendet att säkerställa kraftförsörjningen till
publika och mobila växlar är givetvis en strategisk framgång för
Ericsson Energisystem.
- Polen har för andra året i rad
haft den största ekonomiska
tillväxten bland Europas länder.
Den präglas av en kraftig utbyggnad av både det publika och
mobila nätet, säger Markus
Rauf-Otworowski.
Att den polska marknaden

Markus Rauf-Otworowski är chef för försäljning och marknad
när det gäller energisystem till Polen, m e d ansvar också f ö r
Tjeckien, Ukraina och Schweiz.
Foto: ANDERS ANJOU

rymmer stora tillväxtmöjligheter visar telefontädieten. Den är
idag ungefär en tredjedel av vad
den är i Sverige.
I dagsläget finns utrustning
från Ericsson Components
Energisystem på plats i 400 anläggningar. Fram till år 2000 beräknas detta antal ha fördubblats.
- Denna affär bidrar till att
förverkliga vårt mål om att cirka
40 procent av omsättningen ska
komma direkt ifrån externa kunder, säger Markus.

Samtidigt som kraftförsörjningssystemen nu lämnar Sverige med destination Polen, pågår
nya förhandlingar om kommande leveranser.
- Många har tidigare kanske
enbart sett oss som en naturlig
men viktig del i de totala Ericssonlevereranser som omfattat
hela system med växlar, energisystem med mera. Men leveransavtalen med Alcatel och Siemens visar att vi står stadigt även
i öppen konkurrens.
LARS BÄCK
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Annelie Hellström, projektledare på Ericsson
Communications, har på
heltid arbetat med förberedelserna för Ericsson
Corporate Lectures på
CeBIT. I år är det är första
gången Ericsson marknadsför dessa föredrag.

Finns
%£W I I " ©TT©*
Ett trettiotal representer f r ä n facken i EU-länderna lyssnade
till CW Ros. Britt Reigo Lars Ramqvist pa koncernens årliga
möte m e d Europafacken.
Foto: ANDERS ANJOU

Framtiden i fokus
när Europafacken
mötte ledningen
- Vi måste acceptera förändring. Det är den enda
garantin för Ericssons
framtid. Det sa Lars Ramqvist till de fackliga representanterna vid koncernens årliga möte med
Europafacken.
Ett trettiotal representer från
facken i EU-länderna lyssnade till Lars Ramqvist, C W
Ros och Britt Reigo. De fick
information om vad som händer i koncernen och hade
möjlighet att ställa frågor och
diskutera aktuella ämnen.
De heta frågorna i år var givetvis Ericssons stora omorganisation och framtidsvisionen med de tre scenariorna i
2005.
Summerade läget
Lars Ramqvist inledde med att
summera läget för koncernen.
Han påpekade att så lätt som
det varit hittills för Ericsson
kommer det aldrig mer att bli.
Nu hårdnar konkurrensen.
Potentialen för telekom är
enorm. Inte mer än 10 procent av världens befolking har
en telefon. Men Alcatel, Siemens och Motorola vill också
vara med och förse dem med
telekommunikation, sa Lars
Ramqvist.
Anledningen till den stora
omorganisationen i tre affärsområden är bland annat
tillväxten för datakommunikation. Den tillväxten ser ut
att bli ännu mer dramatisk än
inom mobiltelefon!.
En amerikansk undersökning visar att antalet hushåll
som använder Intenet kommer att stiga från 10 till 60
procent på mycket kort tid.
Det indikerar att datakom
kommer att bli större än telekom. Marknaden blir enorm
om alla blir uppkopplade på
Internet.
- Internet skiljer sig från telefonsamtal. Ett telefonsamtal

tar i snitt tre minuter, ett Intemetsamtal tre timmar.
Outsourcing nödvändig
Affärsområde Infokomsystem
står inför en stor omdaning.
Hanterar vi den rätt kan
affärsområdet bli Ericssons
stora penningkossa runt år
2000. Idag är det mobilsystem
och telefoner somstår för
pengaflödet.
- Behovet av maskinvara
minskar medan programvaran
ökar i betydelse. Därför är det
nödvändigt för Ericsson att
lägga ut produktion som inte
tillhör kärnverksamheten till
partners, berättade Harald
Johansen, från koncemledningsfunkiton Teknik?
- Idag behövs trettio kabinett med AXE-utrustning för
en funktion som i morgon
kommer att uppta två kabinett. Utvecklingen sker mycket snabbt och det är teknologin som driver den.
1995 hade Ericsson 69 produktionsanläggningar. Under
1996 har de minskat till 60.
Och minskningen måste fortsätta, påpekade Harald Johansen.
Denna information möttes
av oro och många frågor från
de fackliga representanterna.
Hur skulle det bli med kvaliteten i framtiden, om Ericsson
överlät produktionen till
andra företag, undrade de .
- Naturligtvis behöver Ericsson försäkra sig om att kvaliteten är korrekt. Men vi vet
också att i våra affärer är 80
procent programvara och bara
20 procent maskinvara, svarade Lars Ramqvist.
- J a g tror vi måste vara modiga och försöka oss på att lägga ut produktion, men behålla
kvaliteten. Därför kommer vi
att söka efter de bästa företagen i världen som partners till
Ericsson i framtiden.
INGER BJÖRKLIND
BENGTSSON

CeBIT?
Måndag: Nedresa på kvällen,
stressigt att hinna få med sig allt
material från jobbet. Planet till
Hannover är fullt av Ericssonkollegor som ska jobba i montern, kul! Herr och Frau Berger
verkar mysiga. Det ligger en
chokladbit på kudden. Elisabeth
och jag har varsitt rum, men
lämnar dörren emellan öppen
och ligger och småpratar
Tisdag: Ar klarvaken efter en
iskall dusch. Frau Berger serverar en kanonfrukost. Promenerar till mässan, det är kallt
och dimma. Elisabeth som är
teamleader ska på möte så vi
skiljs innanför grindarna. Båda
är förväntansfulla. Montern är
jättefin! Lånar en mobiltelefon
och är nåbar igen. Det är mycket som ska fixas. Informationsmöte för monterpersonal. Springer mellan montern
och mötet för att korrekturläsa
tavlorna med programmet. Det
är långt mellan hallarna på mässområdet, hoppas jag inte får
skavsår.
Onsdag: Vattentemperaturen i
duschen är höjd, skönt! Förmiddagen börjar med information för monterpersonalen. Vad
många vi är! Jag ger kort information om Ericssons corporate
lectures. Ar lite nervös men
upptäcker att det är kul att tala
inför kollegorna. Hoppas de
marknadsför föredragen.
Planerar möten med föredragshållare och värdinnor. Definierar moderatorns roll.
Försöker ladda ned en presentation från memo for windows
via Mats bärbara PC och mobiltelefon, går trögt. Kör informationsmöte med värdinnorna.
Kommer från Messegelände
kl 20.30. Middag på mexikansk
restaurang. Vilken kanonrolig
dag, och det har bara börjat!
Torsdag: Öppningsdag. Går
igenom alla detaljer med Karin
och Gunilla inför analytikerpresentationerna imorgon. Tavlorna med programmet är jättefina.
Äntligen kommer mina broschyrer och jag är glad som ett
barn!
En kollega muttrar skrattande
att hon velat ha en scarf-knytnings-kurs.

Annelie Hellströmsom är projektledare på Ericsson Communications, har pa heltid arbetat m e d förberedelserna för Ericsson
Corporate Lectures pa CeBIT 1997.
Foto: THORD ANDERSSON

Försöker ladda ned filerna på
nytt Marcel kommer förbi och
hjälper mig. Stort tack! Samling
med föredragshållarna kl. 18.00.
Kommer från mässan kl.
21.00. Hittar några kollegor och
åker till stan med dem. Trevlig
middag! Tar tåget hem. En After
Eight ligger på kudden, mums.
Fredag: Idag gäller det
Upp kl. 06.15. Jag har sovit
jättegott Möte kl. 08.00. De har
lyckats ta fram en banderoll som
vi hänger upp, kanon!
Första föredraget kl. 10.00
med Lennart Grabe om Ericsson 2005 är fullsatt, tiden hålls
och yes, allt klaffar, härligt!
Presentationerna avlöper en efter en och det är mer eller
mindre fullsatt på samtliga. På
Dick Gerbrands föredrag om
DECT sitter folk på golvet och
tränger ihop sig längst bak.
Föredragen fortsätter vara
fullsatta ända till slutet härligt!
Steve uppskattar genomsnittsantalet besökare till cirka 90,
jämfört med 30 förra året!
Väl tillbaka i montern är det
skönt att sjunka ned i en fåtölj
och ta en öl. Kan inte förstå att
den här dagen redan är över.
Middag på Pizza H u t Hemma vid 00.30. Trött som en älg,
förkylning på väg och fötterna
värker, men jag är jättelycklig!
Vilken dag!
Lördag: Vill inte gå upp, är
egentligen ledig idag. Får dåligt
samvete av att ligga kvar i sängen när de andra arbetar i montern. Det duggregnar ute. Vädret känns som en regnig sommardag och jag känner hur seglingspirret spritter till!
Det är full aktivitet i montern.
Vilka duktiga människor vi har!
Tittar på Ericssons mobiltelefonmonter med Elisabeth när
hon har en kort paus. Konsta-

terar att Ericssons montrar
verkligen har stil.
Fötterna börjar kännas ok, tur
att jag köpte ett par bra skor!
Förkylningen bryter fram. Går
hem på sena eftermiddagen och
lägger mig. Skulle ätit middag
med Carmen idag, typiskt
Söndag: Sover ut ordentligt.
Blir nog rejält förkyld när jag
kommer hem. Går igenom
samtliga presentationer.
Dricker kaffe med kollegor.
Stämningen bland monterfolket
är bra, man peppar varandra.
Samlar föredragshållarna för
genomgång. Kl. 19.00 är det
dags för avförd för kvällens
Bergfest. I värdshuset är det dukat med långbord och bänkar.
Live-bandet spelar kanonbra
musik, det dröjer inte länge förrän alla är uppe och dansar och
sjunger. Vilken otrolig stämning, humöret är på topp!
Frau Berger har lagt fram
tofflor till oss, så vi inte ska frysa
när vi går ner till frukosten.
Måndag: Idag är det dags igen.
Harald "I fix it" Raden har sett
till att Ericsson-banderollen är
uppsatt. Jag har en kort genomgång med värdinnorna. Det är
fullsatt på de flesta föredragen
idag också, härligt!
Hektisk dag i montern för de
flesta. Idag verkar vi ha mest besökare. Ihopsamling av gänget
när mässan stängt. Det känns
tråkigt att lämna montern.
Vi åker till Lahe och äter en
jättegod grekisk middag. Åker
hem ganska tidigt. Elisabeth och
jag tackar vår lyckliga stjärna för
att vi haft turen att få bo nära
mässan. Det känns konstigt att
åka tillbaka till Sverige imorgon.
Det projekt jag jobbat och levt
med på heltid i 3-4 månader är
över. Finns det ett liv efter
CeBIT?

BESÖK MAXIMS HEMSIDA PA http://www.maxim-ic.com

12-BITARS 30Msps A/DOMVANDLARE MED 120MHz
INGÅNGSBANDBREDD
Ingångskapacitans på 5pF enkel att driva
Maxims nya MAX1170, MAX1171 och MAX1172 har den stora bandbredd och de dynamiska egenskaper du behöver för krävande instrument, kommunikationssystem och bildutrustningar. Låg distorsion, enastående linjäritet, högt signalbrusförhållande och undersamplingsförmåga gör dessa kretsar
idealiska till snabba system.

Idealiska till basstationer för mobiltelefoni, CCD-utrustningar,
digitala oscilloskop och många olika instrument
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• Differentiell förstärkning = 0,7%

• Välj den 12-bitarskrets
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-20Msps(MAX1171)
-30Msps(MAX1172)
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Världens största mässa för den samlade IT-världen, CeBIT i Hannover, förnekar sig inte. Med 6 855 utställare slog man i år nytt rekord. Av dessa kom 2 650
från 59 länder utanför Tyskland. Tillsammans samsas de om en nettoyta på
352 623 kvadratmeter. Därmed är CeBIT inte bara störst på IT, utan den största
mässan i världen överhuvudtaget enligt arrangören Deutsche Messe AG, som
inom ramen för Hannover Messe driver CeBIT.

Välkommen till CeBITmässan i Hannover
ör femtio år sedan startade Hannover Messe i förhållandevis blygsamma
former i ett ännu svårt
krigshärjat Tyskland. Det
var en förutseende satsning. Budet hade gått till
andra städer först, vilka
dock avstod. Hannover fick chansen och
därmed började en osannolikt framgångsfylld epok.
Elektroniken tar över
Redan i slutet av 50-talet låg kontorsprodukter på tredje plats bland utställarna.
Under 60-talet började successivt övergången till elektronik i stället för mekanik. Tyska Nixdorf var på sin tid ett ledande namn på området. 1970 stod den
70 300 kvadratmeter stora nya Hall 1 klar
vid mässans norra entré. Redan då en av

lare inom området informationsteknologi ökade snabbt 1985 fanns 7000 utställare och över 800 000 besökare. Gränsen
för det möjliga var nådd. Det blev nödvändigt att dela mässan i en IT-del och en
industridel.
CeBIT på egna ben
Den första självständiga CeBIT såg dagens ljus den 12 mars 1986. På 200 000
kvadratmeter fanns 2142 utställare, varav
190 inom telekombranschen som nu integrerades i CeBIT. 334 400 besökare
räknades in. Därmed hade satsningen på
ett självständigt CeBIT lyckats över förväntan.
Dramatisk tillväxt
De senaste tio åren har inneburit en ännu
mer dramatisk tillväxt. Genombrottet för
persondatorer och på senare år Internet
driver utvecklingen framåt. Nu
växer dessutom data- och telekombranscherna ihop. 1995 års
CeBIT med 755 326 besökare,
varav mer än 100 000 från utlandet gick till historien som
"Mega-CeBIT". An en gång var
taket nått.
En ny delning genomfördes förra året
med CeBIT på våren i första hand för affärsbesökare, och CeBIT Home på sensommaren för hemelektronikbranschen.
Med högre entrépriser, 50 DM mot tidigare 32 DM reducerades antalet privatpersoner som besöker CeBIT från
218 000 till 140 000. Sammanlagt kom
607 000 besökare som kunde tas om hand
på ett mer professionellt sätt. I skrivande
stund vet ingen hur många besökare som
kommit i år. Mässledningen räknar med
nya rekord.

Världens största mässa för ITvärlden slog i är nytt rekord
med med 6 855 utställare
världens största utställningshallar.
Nu hade kontorsprodukter intagit
första platsen bland utställarna och därmed föddes namnet CeBIT, som på tyska
betyder: "Centrum der Biiro- und
Informationstechnik". Namnet valdes
framför det andra förslaget CeBOT
(Centrum fur Biiro- und Organisationstechnik). Detta därför att ändeisen BIT
står för den minsta måttenheten i den digitala världen.
Hela 70-talet innebar en snabb expansion där den ena nya hallen efter den
andra såg dagens ljus. Under 80-talet växte mässan så det knakade. Antalet utstäl-

THORD ANDERSSON

Redan vid tagstationen i Hannover välkomnades mässbesökarna.

Ericssons egen webb-redaktion
I ett hörn på andra våningen i
mobiltelefonmontern sitter
Ericssons Katarina Granstedt
tillsammans med engelska
frilansjournalisten Louise
Burton och formulerar korta
artiklar för Ericssons CeBITwebbsida. Redan en dag innan
CeBIT öppnade var detta flitiga
par på plats och började informera direkt från mässan.

Ericssons egen webb-redaktion pä CeBIT sköttes av Louise Burton och Katarina
Granstedt.

Runt sex artiklar på mellan hundra och
trehundra ord vardera kommuniceras
varje dag. Produktnyheter står i fokus
men också övergripande information

om hela Ericsson finns med i informationsflödet.
Från Hannover sänds informationen
elektroniskt till Holland där webbmastem Tim Erhart lägger in den på
sin server för distribution ut i världen.
Redan den 13 mars, CeBITs öppningsdag fick man 150 000 besök på
denna sida, vilket tyder på stort intresse.
Den speciella CeBIT-informationen
kommer att finnas tillgänglig runt två
veckor efter det att utställningen stängde den 19 mars, på addressen:
http://www.ericsson.se/cebit/
THORD ANDERSSON
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Till toner av Vivaldi och Bach, framförda av två
unga kvinnliga violinister, mötte Ericsson sina besökäre på årets CeBIT 13-19 mars. Musiken var bara
ett av de stämningsskapande inslagen. I montrarna,

den ena koncernpresenterande, den andra enbart
för mobiltelefoner, visades Ericssons totala utbud
av kommunikationslösningar på ett mycket övertygande sätt.

Den nya mobiltelefonen, 788:an
som säljs redan idag tilldrog sig
stort intresse. Telefonen är ju bara
10 centimeter lång och förtjänar en
hel del uppmärksamhet. Den kan
lätt gömmas i handen och inga kavajer ska längre behöva hänga
snett, bara för att telefonen är med.

Stilfullt
CeBIT

Utöver 788:an visades också två andra nya
GSM-telefoner. GH688 och GA628.
Ericssons GH688 kan sammanfattas med
att den ser ut som en modernare 388:a.
Fast tunnare, lättare och med större
display. Den har allt som överhuvud taget
är möjligt för en GSM-telefon att ha. En
telefon för den riktigt kräsne med upp till
100 timmars passningstid. En riktig värstingtelefon helt enkelt.
688:ans lillebror heter GA628. Det är en
Ute enklare telefon som riktar sig till de
som vill att telefonen ska synas. Den har inte 688:ans alla finesser men den har många
olika utbytbara fronter. Med 628:an går det
också lätt att spärra vissa nummer, eller om
man till exempel inte vill att det ska gå att
ringa utomlands.
Trots att telefonerna blir allt mindre är
det inte alltid som man vill ha den i handen.
När man kör bil eller diskar till exempel.
För att klara även dessa situationer har
Ericsson utvecklat en trådlös liten
hörsnäcka med tillhörande mikrofon som
man fäster bakom höger öra. På telefonen
fäster man en liten tillsats som sedan via en
högfrekvent och strömsnål förbindelse gör

Foto: THORO ANDERSSON OCH PATRIK LINDEN

tt oerhört arbete
ligger bakom satsningen som resulterat i denna perfekta
mötesplats för kunderna. I färger, form och budskap var allt in i
minsta detalj genomtänkt. Här handlade det
om att skapa ett tydligt koncernuppträdande
- att sätta Ericsson så högt upp på imageskalan som det är möjligt.
Tag bara en sådan detalj som den lilla
mörkblå "pin" i form av en kvadratcentimterstor kub, ett åtråvärt objekt för souvenirjägarna. Den bars av alla de 400
Ericssonmedarbetarna som jobbade i de
båda montrarna. I den jättelika glaskuben
som dominerade koncernmontern gick den
mörkblå färgen igen och förmedlade en
"aha-upplevelse". Högst upp satt en vit logo som syntes på långt håll och likt en magnet drog besökare till montern.

Man kände sig verkligen välkommen i
montern med sina generösa, inbjudande
öppna ytor. I det smakfullt inredda kaféet
på övre planet bjöd Ericsson alla besökare
på en "kommunikationscocktail". Inga avspärrningar fanns. Väl tilltagna konferensutrymmen sörjde för individuellt mottagande av kunderna.
- I koncernmontern vill vi förmedla
Ericssons önskade position år 2000, förklarar monterchefen Joachim Fliehs, som också varit ordförande för styrgruppen för
CeBIT. Vi har strävat efter att exponera
färre produkter än tidigare och i stället presentera totallösningar för olika kundsegment. Jag känner att vi är på rätt väg, även
om vi fortfarande har väl mycket produkter
i montern.
Om Ericssons budskap på CeBIT säger
Mats Rönne, koncernens chef för marknadskommunikation, så här:
- Vi vill tala om att vi förstår våra kunders
behov bättre än någon annan. Det är vår
uppgift att se kundernas affärsmöjligheter
och att presentera passande lösningar till
stöd för dem.

Ericsson visade många
produktnyheter på mässan

Ackompanjerade av avspänd mi
dansade m e d l e m m a r f r ä n Londongruppen "The Random-DanceCompany" i mobiltelefonmontern

E t t Ericsson

De tidigare tydliga gränserna mellan
affärsområdena var på årets upplaga av
CeBIT i stort sett utsuddade. Här framstod
verkligen koncernen som den industriella
enhet den vill vara. Att det dock fanns en
separat monter för mobiltelefoner är absolut nödvändigt av marknadsmässiga skäl.
Hela utställningshall 26 presenterar enbart
mobiltelefoni, och den aktör som inte är
med där har förmodligen ingen position på
marknaden.
Bo Albertssson, ansvarig för radiomontern, säger kort och gott:
- Vårt huvudbudskap är "Voice". Det
knyter vi till hela vårt utbud av mobiltelefoner och kompletterar med delbudskap, som
"Individual" för GF 788, "Expressive" för
GA 628 och "Smart" för GH 688, presenterat bland annat på medarbetarnas skjortor.
Några av de viktigaste nyckelpersonerna
som gjorde Ericssons medverkan på
CeBIT till e n framgång. Frän v ä n s t e r
Anneli Hellström, Bo Albertson, Joachim
Fliehs, Elisabeth Madsen, Berndt Fischer,
Heike Grsanna, Sten Yondt, Mats Ränne,
Corinna Philllip-Weinelt, Hans Peter
Bruggen, Ewa Gallwitz och Maria Rudell.

Mest uppmärksammad
Förra årets mobiltelefonmonter var enligt
en undersökning den mest uppmärksammade i Hall 26. Årets höll minst samma
klass. TV-team och tidningar avlöste varandra för att dokumentera den. Tysklands
största dagstidning BILD-Zeitung hade

den 16 mars nästan en halvsida på temat
Ericssons mobiltelefoner i kombination
med dans och meditation.
Varje dag bjöds besökarna i montern på
vacker balett framförd av "The RandomDance-Company" från London. Ett välbehövligt lugnande inslag i den ofta svårt
stressade miljön på CeBIT
- 1 vår monter ska man må bra. Gör man
det hinner man också med att se alla våra
nya telefoner, av vilka den nya lilla GF 788
klart har väckt störst uppmärksamhet, säger Bo Albertsson.
Inga begränsningar
Det är det engelska företaget Imagination
som tillsammans med Ericssons medarbetare ligger bakom montrarnas helhetskoncept. Mobiltelefonmontern har i sin helhet
byggts av Imagination, medan koncernmontern ställts i ordning av tyska Ericsson.
Ansvarig för att bygga koncernmontern var
Wilfried Hintsches.
- J a g har omsatt en godkänd ritning till
en färdig utställning i levande livet, säger
han. Tyska firmor har utfört hela den omfattande byggnationen av den 62 meter
långa och 22 meter breda tvåvåningsmon-

Lars Ramqvist demonstrerar den trädlösa
hörsnäckan för en stor skara journalister,
som besökte Ericssons presskonferens.
Lars Ramqvist presenterade en ny lösning för kommunikation med HDTV (högupplöst TV)
för Marcus Wallenberg. Han sekunderas av: Giacomo dÅmato och Fernando Gonzales.

tern. Första spiken slog vi i redan den 15
februari här på plats. Sedan har det varit ett
tufft jobb, ibland dygnet runt, fram till
öppningsdagen den 12 mars.
Wilfrid Hintsches pekar på den jättelika
blå kuben just som ett av budskapen tänds
lydande 'The only limits are those of vision", ett citat av James Broughton, och säger:
- Enbart för att lysa upp kuben har vi installerat 720 stycken 1,5 meter långa ljusrör!
Hos Ericsson på CeBIT fanns det sannerligen inga visionära begränsingar.
THORD ANDERSSON

I Ericssons eget kafé bjöds det pä coctail;
kommunikationsdrinken, även kallad.

Utöver 788:an visades också tvä andra nya GSM-telefoner. GH688 och GA628.
Ericssons GH688 kan sammanfattas m e d att den ser ut som en modernare 388:a.

att du kan sköta dina samtal med bägge
händer fria utan att trassla in dig i en sladd.
Telefonen kan du ha i fickan eller löst i bilen.
För de som måste vara nåbara men inte
nödvändigtvis behöver en telefon har
Ericsson tagit fram två stycken nya ergonomiskt utformade personsökare för standarden Ermes. Den alfanumeriska varianten har möjlighet att ta emot olika informationtjänster. Till exempel väderprognoser, börskurser etcetera, beroende på vad
operatören erbjuder.
Även för företagskunderna bjöds det en
hel del nya produkter och lösningar.
Ericsson presenterade bland annat en flerfunktdonväxel kallas MPX (Multi-purpose
Exchange). Med den är Ericsson först med
att kunna erbjuda en växel som fritt kan
hantera både tal och datatrafik och kan anpassa proportionerna däremellan efter behov. Med en sådan växel behöver företag
bara ha ett nät, för både tele- och datatrafik. Enkelt uttryckt är det en blandning av
Ericssons Eripax dataväxel och MD110,
företagsväxeln.
En annan stor nyhet från Ericssons monter var videoöverföring över GSM. Det är
ännu bara en prototyp men kan betyda att
vi i framtiden kan få rörliga bilder på datorskärmen direkt via en mobiltelefon.
För användare av Ericssons DECT-telefoner, Freeset, presenterades en intressant
nyhet. Med en enkel dockningsstation får
din Freeset-telefon en rad utökade funktioner. Dels kan den användas som högtalartelefon men sammankopplad till din
dator uppdateras automatiskt dina telefonlistor och annat som du lagt in med hjälp av
den tillhörande programvaran. När det

Ergonomisk personsökare ligger väl i
handen.

ringer till dig kan du svara i telefonen med
ett musklick på skärmen och du får samtidigt upp de fakta du lagt in om personen
som ringer.
För avancerat hemarbete har Ericsson
tagit fram en lösning som erbjuder 8 megabit per sekund i bandbredd över en craditionell kopparledning. Det betyder att det
går att få alla de möjligheter som företagets
nät erbjuder på kontoret direkt hem via en
vanlig kopparkabel. Systemet bygger på
ADSL-teknik
(Asymmetrical
Digital
Subscriber Line).
Genom att operatören installerar viss utrustning i telestationen och att slutkunden
har en enhet med designdrag lånade mer
från sportbilsvärlden än från telekombranschen går det att få ut en imponerande
bandbredd genom det vanliga kopparnätet.
Det finns plats för ett antal telefonsamtal
parallellt med datatrafik, där Internetuppkoppling bara behöver vara en del.
Lösningen är mycket kostnadseffektiv.

Line). M e d Alcatels p r o d u k t kan man få loss 6
• Alla de stora i branschen fanns på plats i
Hannover. Nokia t i l l exempel visade upp sitt
megabit per sekund ur ett koppartrådspar. Det
omtalade solcellsbatteri som laddar sig själv un
vill säga något mindre än med Ericssons lösder soliga dagar. Lagom t i l l mässan lanserade
ning, å andra sidan anges inga priser ä n n u .
Nokia också sin k o m m u n i k a t ö r f ö r DCS 1800M o t o r o l a visade u p p e t t stort antal mobiltestandarden. K o m m u n i k a t o r n
r*_
anrlra
lefoner. Störst uppmärksamhet gavs
är en h o p b y g g d t e l e f o n och
L I C d n Q l d . . .
åt den till f o r m a t e t mycket lilla m o elektronisk almanacka, Internetläsare med mebiltelefon StarTAC. I sitt reklammaterial hävdar
ra. Nokia berättade också a t t k o m m u n i k a t o r n
man att det är den enda m o b i l t e l e f o n e n man
k o m m e r att användas av Helgonet, Lord
kan ha på sig (a wearable GSM). Den kan j u
Sinclair, i en k o m m a n d e filmatisering av "The
klämmas fast på kläderna som vilken accessoir
Saint".
som helst. Senare i år k o m m e r denna m o b i l t e Den franska operatören Alcatel visade en lös
n i n g f ö r att skapa stor b a n d b r e d d g e n o m en
t r a d i t i o n e l l k o p p a r l e d n i n g . Alcatels lösningen
bygger, liksom Ericssons liknande p r o d u k t , på
ADSL-teknik (Asymmetrical Digital Subscriber

lefon att k o m m a med en färgdisplay. Det blir
M o t o r o l a då först i världen med hoppas man.
Under mässan visade också M o t o r o l a teknik f ö r
a t t röststyra mobiltelefoner. Detta är dock ännu bara på prototypstadiet.

PATRIK LINDEN

Populära föreläsningar under CeBIT
Det var inte bara i Ericssons
tva montrar det var ful! fart
under Cebit-mässan. Under
tva av mässdagarna höll Ericsson totalt 18 olika föreläsningar. Det handlade om allt
frän Ericssons 2005-studie och
hur konsumenterna ser pa
kommunikation till intelligenta nät och vad som driver sammansmältningen av fasta och
mobila nät. Föreläsningarna
simultantolkades frän engelspublik skulle kunna närvara.
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Dramatisk övning
• Det var dramatiskt värre när
Ericsson Microwave i Mölndal
hade en stor utrymningsövning
i slutet av februari. Brinnande
n t i — n a
bilar och persoS E i f l i U » nal teatersminkad med mycket blod och stora
sår.
Övningens scenario byggde
på att en terroristgrupp lyckats
ta sig in i en byggnad i Ericsson
Microwaves anläggning i
Mölndal. Där apterade de en
bomb som exploderade med
eldsvåda och omfattande per-

sonskador som följd.
Vid flykten från platsen
krockade terroristerna med en
mötande bil som även den fattade eld. Ett 20-tal personer
som agerade skadade togs om
hand av sjukvårdspersonal på
en i all hast upprättad uppsamlingsplats.
Bakgrunden till övningen är
den att företagen i framtiden
förmodligen tvingas ta ett större ansvar och en mer aktiv del i
skydds- och räddningsarbete på
den egna arbetsplatsen.

Möte på den gröna ön
• I staden Limerick på
Irland hölls nyligen ett internationellt möte med nå-

limerick

?ot.f°m}ai;

las Product
Line User Group". 70 deltagare från ett 20-tal länder
möttes för att utbyta erfarenheter av drift och underhåll av AXE-systemen Local
formerades om kommande
uppdateringspaket och om
hur deltagarna kan påverka
dess tillblivelse.
- Det som är spännande
med sådana här samman-

komster är att alla deltagare
får presentera vilka produktlinjer som används i deras
länder, hur många stationer
man har i drift och hur dessa
är uppdaterade och marknadsanpassade, berättar
Anders Åkerman, som representerade Ericsson Telecom
Sverige på mötet.
- Mötet gav ett stort utbyte i form av nya kunskaper, men också av djupare
förståelse för de svårigheter och problem som finns
vid underhåll av GAS,
Global Application System.

Multimedialektioner i data
Anställda på Ericsson Microwave i Mölndal lär sig data
med hjälp av självinstruerande
multimediaprogram. Sen
slutet av januari ordnar PC-teamet i Mölndal works shops dit
alla anställda är välkomna.
- Hit kommer alla, från ingenjörer till sekreterare, som
är intresserade av att förkovra
sig i data, berättar Fredrik
Hallberg från PC-teamet.
Programvaran som används i

work shopen heter Windows
Interactive Teacher, WIT. Vid
första tillfället testar programmet elevens kunskaper och därefter utarbetar WIT ett individuelt övningsschema anpassat
efter elevens kunskapsnivå.
Projektet har varit lyckat och
PC-teamet planerar nu att
utvidga verksamheten. I nästa
steg ska programvaran läggas
ut på det lokala nätet så att alla
medarbetare kan utnyttja den
direkt från arbetsplatserna.

Nya chefer på Mikrovågssystem
• Ericsson Microwave Systems har fått en ny informationschef.
Henrik Brehmer, som tidigare varit chef för bolagets enhet för kompetens- och ledarförsörjning ersätter Bertil Hellström. Bertil, som i dagarna firar den stora Erieyeordern från Brasilien, är exportmarknadschef sedan den 1 februari.

1996 års Björn Lundvallstipendiater som besökte Stockholm under en vecka på sensommaren 1996
- Emma Lu-Castro, Anja Ruff, Sam Saba, Nelka Fikeys Krmic, Pat Cash och Julian Lim. Pat Cash fick
stipendiet redan 1995 men besökte Stockholm ett år senare.
Foto: KARL-EVERT EKLUND

Kontaktnät och förkovran
Inom Ericsson finns ett antal stipendier med ett
övergripande mål att öka

vetenskaplig forskning och utbildning, bildades av Telefonaktiebolaget LM Ericsson som
ett tack till tekn dr Marcus
medarb e
Wallenberg för hans mångåriga
L
• • • • • • • • • • i tärnas koninsatser för koncernen. Fondens
syfte är att främja vetenskaplig
taktnät och stödja utbildoch teknisk forskning och utning och forskning inom
bildning inom telekommunikaområden som är viktiga för
tionsområdet
som är eller kan
koncernen.
Resestipendiet delas ut till min- bli av intresse för Ericsson, dels
ne av koncernens grundare Lars främja vetenskaplig forskning
Magnus Ericsson till medarbe- och utbildning inom administtare inom Ericsson och Telia i rativa, kommersiella, juridiska
och samhällsvetenskapliga omSverige. Stipendiet ska främja
unga medarbetares utbildning råden som är av väsentlig betygenom ekonomiskt stöd för stu- delse för koncernen.
Alla tre stipendierna är öppna
dieresor, och ge möjlighet för
väl meriterade medarbetare att att ansöka om för medarbetare
fa fördjupad speciell utbildning inom Ericsson i Sverige. Björn
som sedan kan befrämja deras Lundvalls stipendium och meinsatser för svenskt telefonvä- del ur Marcus Wallenbergs fond
är också ämnade för medarbetasende.
Björn Lundvalls stipendium re utanför Sverige.
Några röster från 1996 års
för studie- och kontaktresor delas ut för att hedra minnet av Lundvallstipendiater:
- Fram till 1985, då Ericsson
Björn Lundvall, koncernens vd
1964-1977. Stipendiet ska an- tog över vår fabrik i Lynchburg,
vändas av stipendiaterna för att hade jag aldrig hört talas om föbesöka koncernbolag i andra de- retaget. Sedan dess har jag lärt
lar av världenföratt öka kunska- mig mer och mer om Ericsson,
perna om och främja samarbetet men hela tiden från ett
Amerikanskt perspektiv. Genom
inom koncernen.
Marcus Wallenbergs fond för min resa till Sverige som Lund-

arraniTntMi

-

vallstipendiat har jag fått ett helt
nytt perspektiv, och jag har förstått att jag är en del av ett unikt,
stabilt och välrenommerat företag, säger Pat Cash från Ericsson Inc. i USA.
- Jag är säker på att all den information jag fick och alla de
kontakter jag knöt under mitt
veckolånga besök i Stockholm
kommer att hjälpa mig att bättre
förstå hela Ericssons verksamhet och hjälpa mig i mitt arbete
med
personalfrågor,
säger
Nelka Fikeys Krimic från Ericsson i Kroatien.
- Ericssonanställda från hela
världen borde verkligen utnyttja
möjligheten att söka detta stipendium, råder Sam Saba från
Libanon.
- Jag trodde aldrig, innan jag
gjorde denna resa till Stockholm, att ett stort företag också
kan ha en personlig sida. Jag har
arbetat på många storföretag sedan min examen 1984, men
Ericsson är den första som faktiskt intresserar sigföroch investerar i sina anställda, konstaterade han efter resan.
• För ytterligare information kontakta
Mikko Andersson, tel 08-719 3369,
memo LME.LMEMA.

Ericsson Software invigde nya lokaler
Ett år efter invigningen av Ericsson Softwares
nya fastighet i Karlskrona var det 11 mars dags
ITT1R 7 7 i T m H B a t t inviga ännu ett nybygm ^ i i M å m ge för det snabbväxande
företaget. Landshövding Ulf Lönnqvist öppnade officiellt de nyrenoverade och specialanpassade lokalerna med plats för 160 medarbetare.
Ericsson Softwares flytt in i lokalerna kan också ses som
en viktig symbolisk markering av att Karlskrona kommun satsar hart på ny teknik. Inte minst i form av
Telecom City, en samarbetsform for de många telekomföretag som etablerat sig i staden på senare år. I
spetsen finns Ericsson Software och mobiltelefonoperatören Europolitan.
- 1996 blev det bästa året i företagets 16-åriga historia. Därför känns det extra bra att inviga våra nya lokaler nu, konstaterade Kennet Rådne, vd för Ericsson
Software, vid invigningen.
Företaget har vuxit mycket snabbt, särskilt under de

senaste fem åren. Nu har Ericsson Software 730 anställda, men behöver ytterligare 100 nya medarbetare
under 1997. Arbetsuppgifterna är främst produkt- och
tjänsteutveckling inom mobiltelefoni och företagekommunikation .
Ökad vinst
En grund för att kunna växa sa snabbt är god lönsamhet. Något som Ericsson Software uppfyllt med råge.
Under fiolåret ökade både vinsten och omsättningen
med över 60 procent.
Den nu invigda fastigheten ligger tvärs över gatan
från huvudkontoret i närheten av Karlskronas hamn
med utsikt över havet och skärgården. Renovering av
det K-märkta huset gick på endast sex månader, då exteriören återställdes till klassisk funkisstil medan interiören är mycket modern.
Ericsson Software har kontor i Karlskrona, Ronneby,
Hässleholm och Kista. Dotterbolaget Q-Labs AB har
sitt huvudkontor i Lund.

Landshövding Ulf Lönnqvist invigde Ericsson
Softwares senaste nybygge tillsammans med vd
Kennet Rådne.
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Ute m e d rökare i G ö t e b o r g
• På Ericsson Telecom Sveriges kontor i Västra Frölunda i Göteborg
råder rökförbud inomhus. Den som har varit med och bestämt detta
är bland annat montagechefen och rökaren Lars
Werin. De som röker får helt enkelt gå ut.

goteborg

- Se här vårt "rökrum" säger Lars Werin, öppnar ytterdörren och
pekar på en askkopp fylld med cigaretter. Alla verkar nöjda med arrangemanget, såväl rökare som icke rökare.
- Vi rökare får lite extra syre när vi går ut och röker. Och så slipper
vi förpesta luften för våra kamrater.

Ett flygande besök i Kista
• Det kanadensiska flygvapnet
köpte för en tid sedan avancerad försvarselektronik från
I Ericsson. Det var
• • • • • • åtta så kallade
övningsstörkapslar av typen
Erijammer A100 från Ericsson
Microwave Systems.
Störkapslarna ska användas
för att utbilda piloter på det
amerikanska F18-flygplanet.

I början av mars kom ett antal representanter för kunden
till Ericsson Saab Avionics i
Kista på besök, tillsammans
med representanter för den
kanadensiska samarbetspartnern Rodale. Ericsson Saab
Avionics har numera tagit
över den del av försvarselektroniken som Erijammer
tillhör.

Ett hundratal deltagare från hela världen fick information o m nya verktyg och metoder vid den
konferens Ericsson utvecklings AB nyligen anordnade i Älvsjö.
Foto: KURT JOHANSSON

Stor konferens om
verktyg och metoder
Verktyg och metoder blir allt viktigare för
dagens tenikutvecklare, säger Gunnar M.
Eriksson, vd vid Ericsson Utvecklings AB.
Datalagrade konstruktionsverktyg, bland användarna kända som "APStools" är ett av utvecklingsbolagets ansvarsområden, liksom olika metoder för
programkonstruktion.
För att föra ut nyheter om nya verktyg
och metoder ordnades nyligen en konferens i Älvsjö. Att snabbt föra ut nyheter
pä det här området till Ericssons olika
konstruktionsenheter är nämligen mycket
viktigt.

aivsjo

Vid konferensen, som pågick i tre dagar, deltog ett
tjugotal föreläsare. I programmet ingick också demonstration av de senaste nyheterna när det gäller
verktyg och metoder. Gunnar M. Eriksson, som
öppnade konferensen, framhöll kvalitetens betydelse i sammanhanget.
- Kvalitet handlar inte bara om att ta fram produkter av hög teknisk kvalitet. I begreppet ingår
framför allt förmågan att leverera dessa produkter
i rätt tid och att ha full kontroll över sina egna utvecklingskostnader. I denna strävan är goda verktyg och metoder ovärderliga tillgångar, sa han.
Korta ledtiderna
Ledmotiven för årets konferens var "Korta ledtiderna" och "Bästa metoder för utveckling".

Mobilt kontor pä Nauticon
• Allt fler Ericssonenheter satsar nu på nya kontorslösningar. Det mobila kontoret år en av de
mest attraktiva. På Nauticon,
Ericssons vackra kontor i
Köpenhamn, påbörjas nu ombyggnationer för att
få plats med fler medarbetare. Väggar och dörrar
slås ut på en halv våning så att nya öppna ytor bil-

.opennamn

Närmare 100 personer deltog. De flesta av dem
tillhörde den lokala stödorganisation, Local
Support Organisation, som har till uppgift att ta
emot utvecklingsbolagets produkter på lokalkontoren världen över och hjälpa till med att introducera dem där. En viktig uppgift för den här organisationen är att se till att alla nymodigheter införs
och att de stödjer slutanvändaren på olika sätt. Det
handlar också om att bereda mark för nya produkter.
Bo Bengtsson, som anordnat konferensen, betonade hur viktigt metoder och verktyg är i dagens
teknikutveckling.
- De underlättar arbetet och sänker konstruktionstiderna avsevärt. Och de höjder kvalitén på
produkterna och gör dem konkun-ensmässiga på
den öppna marknaden, genom att eliminera fel.
Ny utgåva
Under konferensen presenterades en ny utgåva av
konstruktionsverktygen, APS-tools.
- Denna uppgradering medför att ett 80-tal olika verktyg nu fått utökad prestanda, förklarar Bo
Bengtsson. Det blev konferensdeltagarnas uppgift
att sätta sig in i alla nymodigheter och fundera
över vad som kan passa på just hans eller hennes
konstruktionskontor.
En annan viktig mening med konferensen är att
få synpunkter från slutanvändarna. Vilka verktyg
och metoder kan man ta bort? Vilka nya behov
finns på lokalkontoren? Detta var några av de frågor som behandlades.
LARS-ERIK WRETBLAD
das. Efter idé från Ericsson Business Networks i
Nacka Strand ska hår byggas ett 'mobilt kontor"
för en del av avdelningen Nordiskt Kompetenscenter.
De som ska arbeta här utrustas med en bärbar
PC, en hurts på hjul och en Freeset-telefon. Sedan
är det bara att komma in till kontoret och koppla
upp sig när man behöver arbeta där. Eller arbeta
hemifrån när det passar bättre.

Hollandsbolaget får sitt miljöcertifikat. Frits van Loon, miljökonsult, Haijo Pietersma, chef för Ericsson i Holland och
J. Spee, representant för certifieringsinstitutet KEMA.

Hollandsbolaget
fick miljöcertifikat
Ericsson Telecommunicatie B.V., i Holland har som
första bolag i koncernen
erhållit miljöcertifikat
enligt ISO
14001 för sitt
miljöledningssystem. De
verksamheter som omfattas av certifieringen är
marknadsföring, försäljning, utveckling, konstruktion, produktion, installation och service.
Miljörevisorerna från K E M A ,
det

holländska

sinstitutet,
över

var

Ericssons

certifieringimponerade
förmåga

att

ständigt förbättra sig ur miljösynpunkt.

- Vi började för ett år sedan,
tillsammans med våra miljöansvariga, förklarar Frits van
Loon, som är miljökonsult på
företaget. Ett års hårt arbete
har lags ned, från den första
interna miljörevisionen fram
till målformulering och förbättringsplaner för 1997.
- Det är väldigt viktigt för
oss inom Ericsson att skydda
den externa miljön och att minimera de miljöhot som vår
verksamhet skulle kunna utgöra, fortsätter Frits. Det certifikat vi nu fått är bara början, nu
har vi fått ett synligt mål att
sträva mot: Att behålla certi fikatet genom att ständigt jobba
med miljöförbättringar.

15 MAJ - SEMINARIUM i ELEKTRONIKPRODUKTION:
Möjligheter och svårigheter vid produktion av Mönster- och Kretskort.

Målgrupp: Elektronik-konstruk- Syfte: Ge kunskap i att Skapa framtida
törer, cad-operatörer, projektleavancerade elektronikprodukter som är
dare och inköpare.
kostnadseffektiva och med noll fel.
100-sidig dokumentation (svensk), Teori/praktik -Heldag

LEGOTRONICAB
Tel. 08-704 84 20 Fax. 08-704 88 30
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Nytt emballage sparar
pengar och ryggar
Vid Ericsson Radio Systems
Nynäshamnsfabrik har en
arbetsgrupp tagit fram ett
nytt cirkulationsemballage

lil'iifiHiMiilil^P. 11 ÉMMMÉMÉÉÉH produkter
som minskar tillverkningsomkostnaderna och säkrar
kvaliteten, och en lyftanordning som hjälper till att
lyfta de 12 kilo tunga
CDU:erna vid emballeringen.
Det nya emballaget är ett plastmaterial och ett resultat av
Gävlefabrikens krav att leverantörerna inte använder trämaterial som förpackningsmaterial.
Det var den 10 mars som de
första CDU-enhetema (Combiner Distribution Unit) levererades till Gävlefabriken i det nya
cirkulationsemballaget som är
en stor svart låda som uppfyller
ESD-kravet Lådorna har tillverkats i Schweiz av George Utz
och sedan har MK-Specialemballage försett lådorna med
ett särskilt inre emballage av ethafon som minskar transportskådorna.

Varje låda innehåller 6 CDUer och 4 lådor med totalt 24 enheter placeras därefter på en
pall. Det innebär besparingar i
lageryta jämfört med det tidigare emballegeutförandet som innehöll 13 enheter per pall.
Konceptet tagits fram av en
arbetsgrupp under ledning av
Claes Olsson från den tekniska
avdelningen. De övriga i gruppen är Maria Kämbrant från
Inköp, Torbjörn Strand från
Teknik samt Niklas Blomberg
från slutmonteringsverkstaden.
Omfattande tester
Innan det nya emballaget togs i
bruk, har det genomgått olika
och mycket omfattande transportprovningstester vid Packforsk Institutet för Provning &
Analys, utan att få en enda anmärkning.
Packningen av CDU-enheterna utföres direkt i anslutning till
slutmonteringslinema, där varje
line förses med en avsyningsutrustning och den specialkonstruerade luftdrivna lyftanordningen
som avsevärt kommer att spara
ryggarna genom att man nu slip-

per att lyfta de cirka 12 kilo
tunga CDU:erna med hjäp av de
egna kroppskrafterna.

Minskade kostnader
Under 1997 ska Nynäshamnsfabriken komma upp i en takt på
250 CDU-er per dag vilket innebär att cirka 3 ton CDU:er
lämnar fabriken varje dag.
CDU, som är en enhet i radiobasstationen möjliggör att
flera sändare kan dela på en antenn, finns i ett antal modeller
och utföranden beroende på
site-konfiguration.
Målsättningen är att Nynäshamnsfabriken ska använda det
nya leveranssättet för samtliga
CDU:er. Fabriken beräknar att
minska sina tillverkningskostnader med cirka 75 kronor per enhet.
Bättre kvalitet och miljö
Kvaliteten kommer att förbättras och mottagningskontrollen
vid Gävlefabriken kommer att
underlättas betydligt. På köpet
har man också fått en bättre arbetsmiljö i slutmonteringen.
Ericssons fabrik i Nynäshamn

Claes Olsson har lett den arbetsgrupp som tagit f r a m det nya cirkulationsemballaget.

med cirka 700 anställda tillverkar antenn-nära produkter för
mobila telefonisystem och även
produkter för mobila data-

system. Fabriken tillhör Ericsson Radio Systems AB, och ingår i det snabbt växande affärsområdet Mobilsystem.

Glada veteraner
• För några veckor sedan var det
dags f ö r den traditionella m i d dagen f ö r medlemmarna i Radiobolagets Veteranklubb i Kista.
Det var 1983 som Ericsson
Radio Systems dåvarande v d Å k e
Lundqvist d r o g upp riktlinjer f ö r
verksamheten och också gav
klubben dess namn. Av namnet
kan man förstå att det först var
pensionärer f r å n "gamla SRA",
som togs in som medlemmar,
(dag har veteranklubben drygt
300 medlemmar. Förutom pensionerade
medarbetare
från
Ericsson Radio Systems i Kista
har pensionärer f r å n Ericsson
Microwaves Systems i Kista, som
var med på gamla SRA-tiden,
r ä t t till medlemskap.

Informationsoffensiv i Paraguay
• I Paraguay har nyligen två
PCS-lkenser delats u t f ö r 1900
MHz-bandet. En t r e d j e väntas
— _ _ — _ — _ - _ bli annonseVid Veteranklubbens middag
drog John Lindström e n låt på
sitt dragspel f ö r f r v Gun-Britt
Betnliolti och B w g i l U
Näslund.
Foto: BJÖRN SEGER
Förutom en uppskattad m i d dag varje vårvinter ordnar också
Veteranklubben en resa varje år.
Förra året åkte m a n t i l l Höga
Kusten och under årens l o p p har
k l u b b e n bland a n n a t besökt
G o t l a n d , Koster, Helsingfors och
Dalsland.

• I början på året undertecknade Telia
o c h Ericsson Telecom Sverige e t t avtal
o m uppgradering av Telias ISDNstationer i Sverige. (ISDN = Integrated
i M I i n . • MJ Services Digital Network.)
i i i i i L J Telia vill höja f u n k t i o n a l i t e t e n i dessa stationer och har beställt
e t t helt n y t t tjänstepaket av Ericsson.
- Vi har t a g i t f r a m e t t n y t t tjänstepaket å t Telia, Local.4, som följer d e n
europeiska standarden f ö r ISDN, EUROISDN, berättar Håkan Karlsson, ansvarig
f ö r Telia Nät på Ericsson Telecom
Sverige.
- Genom f ö r h a n d l i n g a r n a o m Local.4

VERO
Vero Electronics AB
Tel 08-680 86 60
Fax 08-680 86 70
E-mail: sales@vero-se.com

^ ^ B t j M B M B ^ ra<* s e n a r e i
år. Nya licenser förväntas också auktioneras u t f ö r 800
Mhz-bandet m o t slutet av
året. Detta innebär a t t landet
blivit högintressant f ö r
Ericsson.
- Mobiltelemarknaden i
Paraguay år mycket intressant
f ö r oss, bekräftar M i k e Peters,
Latinamerikaansvarig på
affärsenheten f ö r m o b i l system, amerikansk standard.

- Det nära samarbetet m e d
Comsepar S.A., en paraguayansk teleoperatör, ger tillsammans m e d Ericssons samlade
kompetens i n o m t e l e k o m m u nikation en stark ställning i
k a m p e n o m leveranser t i l l de
nya näten.

landet d e l t o g i konferensen.
Ericsson informerade o m
möjligheterna med IS-136,
den nya standarden f ö r
D-AMPS, o m sina PCS-lösningar och o m de olika mobiltelefonerna i koncernens
AMPS/D-AMPS-program.

Tillsammans med den paraguayanske partnern inbjöd
Ericsson nyligen en g r u p p i n t e r n a t i o n e l l a experter f ö r a t t
diskutera framtidsfrågor
k r i n g mobirtelefoni i
Paraguay. Flera viktiga myndighetsrepresentanter och f ö reträdare f ö r telebranschen i

Paraguay, som är ungefär
lika stort som Sverige, har en
privat operatör, Telecel, som
driver e t t mobiltelenät i 800
Mhz-bandet med f ö r närvarande 20 000 abonnenter.
Totalt finns 5 miljoner invånare i landet, varav 1 m i l j o n i
huvudstaden Asuncion.

Telias ISDN-nät uppgraderas
har Telia o c h Ericsson påbörjat arbetet
med e n ny f ö r h a n d l i n g s m o d e l l vad g ä l ler AS-framtagning ( f r a m t a g n i n g av applikationssystem), bytesmetoder och i n f ö r a n d e n . Vi upplever a r b e t e t som posit i v t , då t r y g g h e t e n a t t köpa r ä t t ökar f ö r
oss som k u n d , säger Eva Boström, i n köpsledare på Telia Nättjänster Köp
och Logistik.
- Ericsson har u t a r b e t a t m e t o d e n , som
g ö r d e t m ö j l i g t a t t byta programvaran
och f ö r a in d e t nya tjänstepaketet, u t a n

a t t behöva stänga av d e n befintliga
ISDN stationen, fortsätter Mats Pettersson, d e p u t y A c c o u n t Manager f ö r Telia
Nät på Ericsson.
- A r b e t e t m e d avtalet har varit e t t rikt i g t lagarbete mellan oss, Johan
Gunnefur på Affärsstöd och Lars
Goldberg och hans medarbetare på
Operations, säger Håkan Karlsson och
Mats Pettersson. Nu ska vi se t i l l a t t leverans sker i tid, vilket är en stor u t m a n i n g
m e n vi ska klara d e t !

- Vi u p p f a t t a r dock svårigheterna a t t
klara resurssäkringen i n o m
Ericssonkoncernen f ö r Local.4 som någ o t negativt. Detta får inte bli e t t p r o blem f ö r oss som k u n d , säger Eva
Boström.
- Vi hoppas a t t Local.4 är en utveckl i n g m o t e t t standardiserat applikationssystem, då AS-byten a l l t i d är ett bekymmer f ö r operatören, avslutar Eva
Boström.
Ericsson och Telia k o m m e r a t t starta
f ä l t p r o v t i l l hösten och stationerna beräknas kunna driftsättas i början av
1998.

Vero Electronics är en ledande leverantör till Ericsson av.
19"-mekanik
Kraftaggregat

Bakplan
System

Utomhusskåp
Telekom-skåp
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AMPS-operatörer
samlade i Orlando
Ericsson tog hem dubbel
pott vid det första globala
mötet om "Universal
Wireless Communication" i
Orlando, Florida. Inte nog
med att koncernen som
OMandO
första
före
tag kunde
demonstrera en sömlös
"hand-off" mellan AMPSnät i 800 och 1900 Mhz.
Dessutom fick Ericsson pris
för "Särkiassig marknadsföring" för sin mobiltelefonkampanj i USA.

Fredagen den 7 mars försvarade Rune Petterson sin doktorsavhandling i ämnet Verbo-visual
Communication vid Göteborgs Universitet.
Foto: ANNA REHNBERG

Rune Pettersson
fick doktorshatt
Fredagen den 7 mars försvarade Rune
Pettersson sin doktorsavhandling i ämnet
Communication
goteborg Verbo-visual
vid Göteborgs Universitet.
Runes avhandlingen behandlar en helhetssyn på begreppet information; hur man
disponerar ett material, om samspelet mellan text, bild och layout samt processen
kommunikation i stort. Det handlar om
tvärvetenskaplig forskning inom området
mänsklig kommunikation.
Rune, som idag arbetar vid Ericsson Utvecklings
AB i Älvsjö, började sin forskarbana 1969 inom
området zoologi. Det resulterade i en licentiatavhandling i ämnet tamkattens ekologi.

Samarbetade med Lennart Nilsson
Intresset för zoologin som ledde hans karriär in i
förlagsvärlden, där Rune blev förlagsredaktör och
lektor inom Bonniers Förlags Fackbokredaktion.
Hans mest kända arbete där blev samarbetet
med fotografen Lennart Nilsson som ledde till
den berömda boken Se Människan. Den kom att
ges ut i miljonupplagor världen över.

Under 1970-talet var Rune chef för det nybildade Science AV AB, som producerade film- och videoprogram för bland annat TV och åren
1978-1990 var han ansvarig för forskning och utveckling inom Esseltes förlagsdivision.
Världen som arbetsfält
Under den tiden växte intresset för de nya medierna och han var under några år en flitig gästföreläsare världen över, bland annat vid Pennsylvania
State University i USA.
I maj 1991 började Rune vid Ellemtel med bland
annat med ansvar för utvecklingen av dess tekniska
terminologi.
Efter omorganisationen 1996 arbetar Rune vid
Ericsson Utvecklings AB, med överordnade frågor
om dokumentation, kommunikation och utbildning.
I januari 1996 blev han antagen som doktorand
vid den nyöppnade Avdelningen för biblioteksoch informationsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Den 7 mars i år försvarade han sin doktorsavhandling och blev därmed den första doktorn vid denna nyöppnade institution i Göteborg.
LARS-ERIK WRETBLAD

Belönade förslag
• På Ericsson Telecoms lokala designcenter på
Tellusborgsanläggningen har fyra medarbetare belönats för goda förstag för att förbått• ra verksamheten på en• • • • • • É É É É É M B heten. Gunilla Lewin och
Stefan Gustafsson belönades med 20 000 kronor vardera för ett gemensamt förslag till förbättrad resursplanering.
Stig Blomberg belönades med 85 000 kronor för sitt förslag att i AXE montera
kretskort i kabelschakt och därmed frigöra
utrymme på magasinsplats och Robert Penny
belönades med 10 000 kronor för ett förslag
på ordbehandlingsprogram för EDML-dokument.

Intresset för D-AMPS och
AMPS är stort i världen. Det visade inte minst det faktum att
ett stort antal operatörer deltog
i intresseorganisationen Universal Wireless Communications (UWC) Consortiums
första globala sammankomst.
500 delegater från hela världen deltog i mötet, som hölls i
Florida. Bland deltagande mobilteleoperatörer märktes Telecom New Zealand, AT&T
Wireless Services, Rogers Cantel och Movilcom.
I tre dagar diskuterades den
senaste utvecklingen inom mobiltelefoni, sedd ur tekniskt och
affärsmässigt perspektiv.
I slutet av 1996 fanns det 17

miljoner abonnenter i hela världens D-AMPS-system. Tillsammans med det analoga AMPS är
detta den mest spridda mobiltelefonstandarden. Eftersom AMPS och D-AMPS bygger på samma grundteknik är det lätt att digitalisera AMPS-näten. Digitala
och analoga tjänster kan dessutom leva sida vid sida i samma
nät. Ericsson tror dock att större
delen av AMPS-näten kommer
att konverteras till D-AMPS så
småningom.
Ericsson är en av världens
största leverantörer av AMPSoch D-AMPS-system. Vid mötet passade koncernen på att
presentera det senaste i teknik
när det gäller system, terminaler
och tjänster för trådlös röst- och
datakommunikation.
En av höjdpunkterna var en
demonstration av hur trådlösa
nät kan användas för att surfar
på Internet.
Likaså visade Ericsson hur
man nu kan knyta samman nät i
800 och 1900 MHz-banden så
att abonnenterna fritt och utan
störningar kan röra sig mellan
dem. Till detta krävs så kallade
dual-band telefoner som Ericsson också demonstrerade vid
mötet. Detta är en funktion som
D-AMPS/AMPS-teknologin än
så länge är ensam om.

Ericsson fick pris för "Särkiassig marknadsföring" för sin mobiltelefonkampanj i USA.

Diax ökar
styrkan
• Ericssons danska
bolag Diax fortsätter att expan-

gjJBI Ull
taget,
som bland annat
utvecklar accessprodukten
Diamux, har sedan
1 december anställt 42 personer.

Tre dagar för GSM
• Ett seminarium för omkring 40 ansvariga
från hela världen inom området leverans och
stödtjänster för mjukvara i Ericssons GSMn i j r j baserade system CME20/CMS 40
•••iifcÉBl hölls nyligen på Södergårdens
konferenscenter på Lidingö.
Huvudfrågan under det tre dagar långa
mötet var den globala leverans- och
systemstödstrukturen för GSM-baserade
system, med fokus på hur man ska möta utmaningarna från den allt mer växande massmarknaden.
Vill Du veta mer, kontakta Dag Ribsskog, memo
ERACERADRIB.

På mässa i St Petersburg
H*»MJst petersburgl

Gunilla Lewin, enhetschef Anders Karlberg.
Stefan Gustafsson, Robert Penny och Stig
Blomberg tillsammans då belöningarna delades
ut.

sedan arrangerades
Norwecom, som är en årlig
lokal mässa för telekommunikation i St Petersburg.
Ericsson fanns med bland utställarna, med samtliga affärsområden representerade. På
bilden Mikail Baranov, Oleg
Smolenkov och Igor Nikulin
från Ericsson Corporatia AO på
plats i Ericssons monter.
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Den 18 januari driftsatte International Telecom Japan (ITJ) en ny internationell station i
Chiba utanför Tokyo för kommersiell trafik.
- Med den här stationen har vi fått in en första fot på marknaden för publik telefoni i
o

Japan, säger Ake Andersson, affärschef på affärsenheten Publika nät inom affärsområde
Infokomsystem.

Japansk
märkesdag
för AXEsystemet
et är ett strategiskt
viktigt steg som
Ericsson nu tagit.
- Japan är världens näst största telekommarknad där
vi redan är stora på
mobilsidan. Att få
in en fot även på den publika sidan är därför betydelsefullt, säger Ake Andersson.
Det är dessutom ovanligt för ett japanskt
bolag att välja en utländsk leverantör för
ett projekt av den här storleken.
Mycket modernt
Ericsson har installerat ett mycket komplext och modernt nät åt kunden,
International Telecom Japan (TTJ). Det
rör sig om en internationell station med
IN-tjänster (Intelligent Network) baserade på AXE- och UNfX-plattformar.
- Det är en skräddarsydd helhetslösning för den här kunden. Åtta olika produktområden har varit inblandade, varav
traditionell AXE bara är ett. Dessutom
ställde ITJ som ett krav att det skulle anpassas till deras existerande nät, berättar

Claes Hagel totalprojektledare på
Publika nät.
Cirka 400 människor från mer än tio
länder har varit inblandade i projektet
som startades 1994. Själva kontraktet
skrevs dock inte förrän i maj 1995.
Ur teknisk synpunkt har det varit en
nyttig erfarenhet för alla inblandade.
Konstruktörer från två olika designvärldar, AXE och UNIX, har mötts och jobbat sida vid sida.
Noga med detaljer
- Komplexiteten i systemet gjorde att vi
tvingades tänka i nätverkstermer i stället
för enbart AXE eller UNIX, säger Claes.
- Att jobba med ITJ har varit krävande
men mycket lärorikt. De var redan från
början mycket noga med detaljerna.
Medan våra tekniker föredrog att börja
måla med bred pensel och skissa på systemet i grova drag gick japanerna direkt in
och började diskutera detaljerna i systemet. De var oerhört noga med att vi var
överens på den tekniska nivån.
De tog också alla chanser att lära sig
mer om Ericssons produkter och proces-

Det här är inte Paris som m a n kan tro i första anblicken. Nej, det är Tokyo, med
sitt eget RÖDA Eiffeltorn.

ser, liksom de tog alla möjligheter att presentera sig själva och sina tankar med
projektet, något som uppskattats mycket
av Ericssons personal.
Det sludiga acceptanstestet av kunden
var mycket grundligt. Varje detalj granskades och Claes berättar att ITJ satte
fingret på många svagheter som legat begravda i Ericssons system i många år.
Tid och kvalitet
Tid och kvalitet var A och O i projektet.
Det tvingade ibland Ericsson att ta till
okonventionella metoder i sitt designarbete. Utveckling och provning utfördes
parallellt i små steg, vilket gjorde hela utvecklingsprocessen snabbare.
Nätet driftsattes mellan den 18 januari
och 3 februari i Chiba utanför Tokyo.
Trots att det var ett komplext nät på en
ny marknad var det en framgång. Mycket

Från vänsten Claes Hagel, total projektledare för ITJ-projektet, Stefan
Larsson som ledde acceptenstestet i
Japan och Mikael Edström, assisterande projektledare.

tack vare Ericssons ansträngningar att
möta kundens krav, men minst lika mycket tack vare ITJ:s uppmärksamhet på detaljer under alla faser av projektet.
LOTTA M U T H

Unikt system till kvalitetsmedveten kund
I Det är ett mycket modernt och unikt
system som Ericsson installerat i Japan.
Hjärtat i systemet är en internationell
station baserad pa AXE. Kärnfunktionerna kompletteras av ett antal nationella
och internationella signalsystem som gör
att den internationella växeln kan kommunicera med inhemska växlar likaväl
som med ITJ.s existerande nät.

ö v r e raden f r å n vänster Anders Niväng, Richard Halvarsson, Birger Olofsson, M i k e
Ciesluk, Bertil Linqvist, Lennart M a l m b e r g , Stefan Larsson, Olle Englund och Claes
Helgesson. Nedre raden: Mikael Edström, Claes Hagel, Juha Olkkonen, Håkan
Florin, Vesa Heikkola, Robert Mellberg och Hellen Lindqvist.

Det speciella med just denna växel är
att varje samtal är ett IN-samtal, hanterat antingen som ett automatiskt INsamtal eller via en telefonist.
Systemet innehåller bland annat tjäns-

ter som gör det möjligt för abonnenten
att debitera en tredje part. Det gör det
användbart för företag som vill betala
för anställda som jobbar hemma.
Här finns ocksä en tjänst som möjliggör debitering av internationella samtal
pa betalkort.
Den stora jordbävningsrisken i Japan
har också ställt särskilda krav pa installationerna. Alla terminaler är fastspända
vid borden. AXE-utrustningen och datorerna är placerade pä fjäderupphängda
plattformar. Alla kommunikationslänkar
är dubblade och ibland tredubblade.
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Likt ett medeltida slott reser sig den röda tegelbyggnaden som är Sankt Pancras
järnvägsstation i London. Här inleds resan till Ericsson Intracom Ltd., till helt nyligen känt som Camtec. Efter två timmar är man framme vid målet Leicester, en
medelstor engelsk stad med stolta traditioner från textilepokens dagar, nu något sliten, men dock säte för ett gäng glada och framgångsrika innovatörer.

Hirfi-T
nförda av sin karismatiske ledare
John Pragnell arbetar här knappt
femtio medarbetare, av vilka
trettiotalet är högt utbildade ingenjörer. De utvecklar de Ericssonprodukter för transport av IPoch terminaltrafik som - kända under Eripaxnamnet med beteckningen PFA - under Internet-året 1996 fick starkt genomslag på marknaden.
IP-överföring är okomplicerad om man jämför med
hur det var förr. När X.2 5 fick genomslag som transportprotokoll i datanäten fanns fyrtiotvå olika versioner, berättar John. Både Ericsson och Camtec, dåförtiden var
för sig, kunde tidigt erbjuda flexibla och kostnadseffektiva datanätsprodukter.
Kopplar samman allt
- Camtec fick sitt genombrott med en lösning som kunde hantera alla varianter av X.25. Vi har fortsatt i samma
tradition. Dagens PFA-produkter kan koppla ihop allt
• Ericsson Intracom, som tills sommaren
1996 hette Camtec, startade 1979 i ett litet garage. Verksamheten bestod i utveckling och försäljning av utrustning för
datoriserad numerisk styrning (CNC) inom industrin. Universiteten, som stod i
begrepp att bygga ut sitt gemensamma
datanät fick upp ögonen för det nya företaget. Man skulle börja använda det då
helt nya X.25, och behövde produkter
som kunde styra trafiken.
De produkter Camtec hade i sitt sortiment var bara ett snäpp från vad vi idag
känner som noder i datatransportnät.

som är terminal- och IP-relaterat, och i framtiden kan
detta även inkludera tal, säger John Pragnell, som gör
bedömningen att mängden datatrafik kommer att öka
dramatiskt de närmaste åren.
- Det finns en liten överlappning mellan våra PFA och
den större Eripaxnoden FS 700, men främst kompletterar de varandra, säger John Pragnell. PFA:n är positionerad som en kostnadseffektiv och flexibel produkt för datanät. Vi har byggt den på öppna gränssnitt i klart syfte
att lätt kunna integrera andra leverantörers mjukvara. Vi
vill inte behöva göra allting själva, utan vill kunna ta till
vara andras innovationer i våra egna produkter.
Inom Ericsson Intracom råder en äkta entreprenöranda. Här kommer inga direktiv uppifrån - alla drar åt
samma håll. Man känner varandras arbete och kan ge
stöd och komplettera med idéer.

John Pragnell medger att
han upplever tyngre byråkrati när han kommer på
besök till Sverige.
- Mycket handlar om
stora möten och en massa
små kontor, säger han. När
jag tog över som chef för
Camtec 1990 var det första
jag gjorde att ta ner väggar
och etablera ett öppet
kommunikationsflöde. Här kommer många utvecklingsidéer från ingenjörerna själva. Jag blir frustrerad av strikta hierarkier. Vill jag veta vad som är på gång vill jag kunna vända mig till ingenjören istället för till direktören.
Att utveckla PFA-produkterna till att kunna hantera

Det var i ett garage allt började
bortsett från att de dittills bara använts
på fabriker.
Företaget blomstrade och efter en tid
hade Camtec levererat 4 000 noder till
ett sjuttiotal universitet runt om i Storbritannien. Detta nät är fortfarande i
drift, har uppgraderats, och hanterar
idag ansenliga mängder IP-trafik.
Ytterligare några prestigeordrar ramlade in, bland annat från de brittiska
motsvarigheterna till Luftfartsverket.

All denna expansion på kort tid tärde
dock på resurserna. Camtec behövde fler
kunder, framför allt företag, och tillskott
av riskvilligt kapital.
1988 togs tre konsulter in för att föreslå framtida inriktning, och en av dem
var John Pragnell. Han blev kvar.
I början på 90-talet kom Ericsson in i
bilden och köpte företaget i oktober
1990. Ericsson var vid den här tiden marknadsledande i Europa på X.25. Man ville

få fotfäste i England. Så följde en tid av
ömsom vin och ömsom vatten. Ännu för
några år sedan stod det och vägde om
Ericsson skulle fortsätta vara med på
datakomområdet, men man behöll Camtec och en nedbantad Sverigeverksamhet.
När så Internet kom på allas läppar fick
Camtec snart en strategisk nyckelroll inom Ericsson. Deras produkter i PFA-serien
visade sig vara som klippta och skurna för
att användas som accessnoder av bland
andra Internet Service Providers.
KARI MALMSTRÖM

Welcome to an International Configuration
Management Conference Stockholm 29-30 May
First day
• International Speaker
• Tool support - Get the
latest at Ericsson
• Five Mini-seminars
• Best practices from
successful projects
• Discussion groups

Second day

• Configuration
Management tools
presentations
• Configurations
Management tools
demonstrations
• Discussions

You will get the latest information on CM with regard to processes, methods and tool support.
77»'s is the third annual CM conference arranged by CMcc. CMcc is a Competence Center established at
LM Ericsson Data AB with the mission to provide and spread best practices around CM at Ericsson.
For further information contact:
Helena Lagerlöf, EDT.EDTHELA, +46 8 726 24 80
Visit our Web site http://www-cmcc.ericsson.se

ERICSSON 5
LM Ericsson Data AB
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I Eripax knyter
ihop enheterna
Samtidigt som Camtec etablerade sig i England drog Ericsson i Sverige igång aktiviteter
kring paketförmedlande datanät.
I början på 80-talet rådde stordatorernas era,
och Ericssons syfte med satsningen var att ta
marknadsandelar från framför allt IBM. De
produkter man utvecklade fick namnet Eripax, och det hänger med än idag.

John Pragnell är ofta ute bland medarbetarna för att på plats följa arbetet och lösa problem. Här är han tillsammans med Jerry Gath som visar upp en viktig detalj på ett nyutvecklat ATM-kort.
Foto: THORD ANDERSSON

ATM är det hetaste projektet just nu. Bara en handfull
ingenjörer arbetar med detta, och det räcker. Tur är väl
det, för trycket har varit enormt det senaste året, speciellt inom produktionen. En period arbetade man sju dagar i veckan och var tredje söndag stängdes helt sonika
hela företaget, så att medarbetarna "tvingades" stanna
hemma och ta igen sig. John Pragnell konstaterar att
man på Ericsson Intracom har gjort flextiden till en skön
konst, vilket betyder att man börjar sent, och slutar ännu
senare.
Att våga fatta beslut
Ericsson Intracom har hittills producerat allting själva,
men det kan man inte fortsätta med så som efterfrågan
växer. Siktet är nu inställt på att leja ut en del av produktionen till underleverantörer, men behålla sådant som

På Intracom har man sitt personliga revir på datorn.
Paul Isaac visar stolt upp sin favoritko.

produktutveckling, prototypframtagning och produktion av provserier i den egna verksamheten. Expansionsmöjligheterna är det inget fel på, men ska man
hänga med i datavärlden finns inget utrymme för förseningar. Det gäller att fatta snabba beslut. John Pragnell
har sin egen filosofi kring detta:
- Det finns en regel som säger att åttio procent av de
beslutsunderlag man behöver kan tas fram så gott som
omgående, medan de resterande tjugo procenten kan ta
lång tid att få fram. Vår strategi är att snabbt utveckla
produkter, få ut dem på marknaden och låta kundernas
reaktion utgöra underlag för förfining i nästa skede.
- Man måste våga fatta beslut baserade på de underlag
man kan få tag i med en gång. Det är lite av ett spel. I
bland förlorar man, men ofta vinner man.
THORD ANDERSSON

Fritiden ägnar John Pragnell mest åt sin passion att
vara " burkslav "på motorcykel. Här en bild från förra
säsongen i England då åtskilliga priser togs hem.

X.25, överföringsprotokollet, vars genomslag
blev startskottet för all
denna aktivitet är mycket
robust med omfattande
inbyggd felkorrigering
men det kräver mycket
processorkraft. Nuförtiden är de fysiska förbindelserna mer tillförlitliga
så effektivare transportprotokoll som Frame
Relay och ATM är dagens melodi. IP-trafiken
"kapslas in" i dessa protokoll på sin färd på Internet.
Eripax
utvecklades
mot målgruppen företag
och organisationer med
behov av att knyta ihop
många geografiskt spridda enheter i ett gemensamt, tillförlitligt och säkert datanät. 300 nät
med sammanlagt över
8 000 noder har installerats världen över. Typiska kunder är svenska
Riksförsäkringsverket,
AB Trav och Galopp,
kraftbolag som italienska
ENEL, liksom banker
och börser. Till detta
kommer flera publika teleoperatörer som också
före Internetexplosionen
valt Eripax som infrastruktur i sina datatransportnät. Parallellt med
nya framgångar på privatnätsmarknaden sker
nu inbrytningen i den
publika världen med full
kraft. Affärsområde Infokomsystem har med över
100 miljoner installerade
AXE-Iinjer en jättelik
kundbas. Lösningar som
Ericssons Eripaxfamilj
behövs.

oberoende aktörer tvingar dem att snabbt hänga
på utvecklingen och själva leverera Internettjänster, samtidigt som
de måste förbättra infrastrukturen för att klara
belastningen av alla användares - inte bara de
egna- trafik. Internet till
var mans dator förutsätter att operatörerna bygger ut sina datatransportnät allt närmare telenätens lokalstationer, så att
datatrafiken kan gå sin
egen väg.
Komplett utbud
Ericssons utbud inom ramen för Eripax innehåller allt som behövs för att
snabbt bygga flexibla och
kostnadseffektiva datanät, lätta att expandera
och förändra. Här finns
Ericsson Intracoms PFAprodukter (förkortningen PFA står för Packet
Frame Access), den av
Ericsson Business Networks utvecklade kärnnoden FS 700, och
ATM-växeln APEX från
partnern Ceneral Data
Comm (GDC). Irländska Post Gem är en Internetleverantör
som
storsatsat på Eripax. Företaget är dotterbolag ti 11
Posten på Irland, Eripaxkund sedan många år. Ett
växande Ericssonlevererat nät svarar både för
Postens datakommunikation och ett stort antal
Internettjänster riktade
till allmänheten.
En annan storkund är
Deutsche Telekom, som
med Eripax snabbt expanderat sitt datanät för
att ta hand om tillströmningen av Internetabonnenter.

Anstormningen av hugade Internetabonnenter
innebär en dubbel utmaning för de publika teleoperatörerna. Hotet från

KARI MALMSTRÖM

Foto: PAUL HOWKINS
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Det tar en hel förmiddag med bil när han ska ringa hem. Närmaste by ligger 15 mil
bort. Solen gassar i zenit. Bert Hedrén är stationerad i öknen. Bert jobbar för Ericsson
Business Networks. Han är arbetsledare för kabelläggningen vid Great Man-Made Riverprojektet i Libyen. På en plats där sandstormarna är den enda dagliga kontakten med
andra platser installerar han och hans kollegor den senaste tekniken.

En rastlös själ i ett
främmande land
et är som att ligga i
lumpen. Man är
fast på en plats,
med samma människor
omkring
sig dygnet runt.
Arbetsuppgifterna är tydliga och repetitiva. Det gäller att inte bli tokiga på varandra. Man får bjuda på sig själv, ta hänsyn och ställa upp, säger han.
Man jobbar sex veckor utan helgdagar.
Sedan är man ledig tre.
- Jag har jobbat på många platser i
världen men aldrig på en plats som varit
så här isolerad. Här finns bara sand och
berg. Tittar man mot horisonten får man
intryck av att segla på ett ljusbrunt hav,
säger han.
Tjugotal nationaliteter
Flera kollegor har jobbat på oljeplattform
tidigare. För dem var steget inte så stort.
Lika avskuret. Lika mycket himmel.
Ett tjugotal nationaliteter finns representerade, bland andra koreaner, irakier,
filippinare och burmeser. Arbetsstyrkan i
flyttbara baracker, i ett läger omgärdat av
taggtråd. Standarden är hög, men det
finns inte mycket rid över för socialt liv.
Arbetspassen är tolv timmar långa.

Bert Hedrén. hemma i det kalla Sverige.
Foto: PETER GUNNARS

• Projektet i Libyen handlar om vattenförsörjning och går under namnet "Great
Man-Made River Project". Saharas hav av
sand döljer rika resurser under ytan,
nämligen underjordiska sjöar av fossilt
vatten.
Man borrar sig ned till dessa, drar väldiga ledningar för att bevattna norra

- Språksvårigheterna är enorma. Bara
ett fåtal kan engelska. Jag hankar mig
fram med teckenspråk och ett och annat
ord arabiska som jag snappat upp.
Det är lätt att tappa räkningen på dagarna. Öknen ser alltid likadan ut.
Kameler vandrar ofta förbi utanför lägret
och betar små torra buskar. Inne bland
barackerna ser man då och då ormar och
skorpioner.
Gott rykte
Två gånger i veckan kommer en kurir.
Det är den enda regelbundna kontakten
med yttervärlden.
- För en anställd på Ericsson kan det
kännas udda att aldrig ha telefon. Om jag
behöver nya instruktioner uppifrån kan
det ta tre veckor innan jag får svar. Vi försöker klara oss själva. Det är ansvarsfullt.
Ericssonanställda har ett gott rykte.
Många av burmeserna och koreanerna

som lägger kabel är vana vid hårdhänt
ledning och dålig arbetsmiljö.
- Saker vi ser som självklarheter - en
egen säng, möjlighet att tvätta sina kläder
och en drägligt bord att äta vid - ser de
som en oerhörd lyx.
- Vi svenskar har en helt annan syn på
jämlikhet och samarbete än vad de är vana vid. Vt behandlar folk som jämlikar,
även om vi inte gör samma jobb. Det är
mycket uppskattat.
Utanför lägret krävs försiktighet. Det
finns rövare i öknen. Flera bilar har blivit
stulna.
Rastlös själ
Bert känner sig inte särskilt nervös.
- Det jobbigaste är att vara borta så
länge frän familjen. A andra sidan vill
man ut igen så fort man kommer hem.
Det ligger i blodet, tror jag. Jag är väl lite
av en rastlös själ.

Solen gassar i zenit där Bert Hedrén
Sr stationerad - i öknen. Bert jobbar
för Ericsson Business Networks och
är arbetsledare för kabelläggningen
vid Great Man Made River-projektet
i Libyen.
Foto: BERT HEDRÉN

Svenskarna har betalda hemresor. Vissa
väljer att träffa sina familjer på Cypern eller i Tunisien. Bert åker alltid hem till
Roslagen.
Tidigare har familjen flyttat med när
han varit stationerad utomlands.
- De är ofta mer entusiastiska än jag
själv. Om boende och skola fungerar så är
det jätteroligt. För mig är utomlandslivet
ett äventyr. Jag får träffa mycket nya
människor och uppleva nya miljöer.
Dessutom är det välbetalt. Det gör sitt
till.
THEODOR PAUES

Projektet handlar om vattenförsörjning
Libyen når anläggningen är klar. Dubbla
pipelines med innerdiameter på över fyra
meter kommer varje dag att pumpa upp
två och en halv miljoner kubikmeter vatten.

Hela projektet år värt mer än 65 miljarder kronor och genomförs av koreanska
Dong Ah. Ericssons del på runt en miljard
är att leverera och installera specialanpassade kommunikatins- och övervak-

ningsnät, ett typiskt exempel på vad vi
kallar "Dedicated Networks" inom
Infokomsystems affärsenhet Företagsnät.
THORD ANDERSSON

FrameMaker+SGML

Beställ Birds
iya katalog -97,
med mång
nyheter.

Det nya sättet att
producera SGML-dokument

ird från Metric Teknik.

Äntligen blir det enkelt att skapa och redigera SGML-dokument.
FrameMaker+SGML erbjuder fördelarna med SGML utan att
kräva att användaren behöver sätta sig in i den bakomliggande
tekniken. Hjälpmedel som strukturkänslig elementkatalog och
formatering samt en välbekant WYSIWYG-miljö, gör att skribenten helt kan koncentrera sig på innehåll istället för "taggar".
FrameMaker+SGML kan skräddarsys
för varje enskilt företags speciella behov.
FrameMaker+SGML kombinerar
dokumentframställning, interaktiv
strukturidentifikation och SGML i
ett och samma verktyg.

• Jag vill ha den NYA Bird-katalogen med alla nyheterna] Sänd idag!
Jag är extra intresserad av Q ny HF wattmeter för GSM/DCS/PCS
Q ny antenntestare 80-960 MHz
Q nya dämpare och konstlaster
• Håll mig informerad!
Namn: . .
Företag: .
Adress: . .
Postadress:
Telefon:

Fax:

METRIC
Metric Teknik, Box 1494, 171 29 Solna.
Tfn: 08-629 03 30. Fax: 08-629 03 01. e-post: mats.bjerwe@metric.se
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MER PRESTANDA
FÖR PENGARNA HOS DELL

PENTIUM PRO
PROCESSOR

(Monitor ingår ej)

Många större företag som har gått över till 32-bitars miljö har valt Dell OptiPlex GXpro som
hårdvaruplattform. Systemen kan utrustas med dubbla Pentium® Pro processorer som ger dig
prestanda i toppklass. Några av nyheterna på den senaste modellen är snabbare ethernetanslutning och två USB-portar.

W

Dell sänker
ägande- och
driftkostnader

Dell OptiPlex GXpro

Dell OptiPlex GXpro

• 200MHz Pentium* Pro processor,
stöd för 2 st processorer
• 32MB EDO-minne, uppgraderbart
till 512MB
• 512kB cache
•1GB hårddisk
• 4MB videominne, Matrox
• Integrerad nätverksanslutning, 3Com
TP 10/100 Mbps
• Integrerat Creative Labs Vibra 16 ljudkort
(uppgraderingsbart till AWE32I
• PCI/ISA-arkitektur (5 st kortplatser)
• Flash BIOS
• USB-portar
•DMI
•DDC
• Diskettenhet, mus, tangentbord
• Förinstallerat Windows* NT
• 3 års service varav ett års
på-platsen-service

• 200MHz Pentium* Pro processor,
stöd för 2 st processorer
• 64MB EDO-minne, uppgraderbart
till 512MB
• 512kB cache
• 2GB hårddisk
• 4MB videominne, Matrox
• Integrerad nätverksanslutning, 3Com
TP 10/100 Mbps
• Integrerat Creative Labs Vibra 16 ljudkort
(uppgraderingsbart till AWE32)
• PCI/ISA-arkitektur (5 st kortplatser)
• Flash BIOS
• USB-portar
•DMI
•DDC
• Diskettenhet, mus, tangentbord
• Förinstallerat Windows* NT
• 3 års service varav ett års
på-platsen-service
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exkl moms och frakt

Dell OptiPlex-serien är anpassad till medelstora och stora organisationers krav på sänkta
ägande- och driftkostnader. Det 100% återvinningsbara chassit är modulärt uppbyggt vilket
underlättar vid service och uppgradering av exempelvis hårddisk och minne. På så sätt ökar
du livslängden på din dator vilket är både ekonomiskt fördelaktigt och bra för miljön.
Dell tillverkar varje system mot kundorder. Installation av kundspecifik mjuk- och hårdvara sker direkt på fabriken och sedan levereras systemet körklart till dig. På så sätt slipper
du hantera tidskrävande och kostsamma installationer.
Dell har förmånligare priser utan att ge avkall på service och prestanda. Hos Dell köper

EK*L
RING 0 8 - 5 9 0 0 5 1 0 0
http://www.dell.com

du direkt, utan mellanhänder, och Dell tar totalansvaret för att du blir nöjd.
Priserna är angivna exklusive moms och frakt DeH reserverar sig för bildmissiga efter typografiska fel. The Intel Inside® Logg and Pentium®

Ring Team Ericsson på Dell, 08-590 051 00, för mer information och en komplett prislista.

are registered trademarks and the Pentium®Processor Logo, the Pentium® Pro Processor Logo and MMX - " are trademarks of Intel Corp.

VÄRDINNOR/FUNKTIONÄRER
TILL BOLAGSSTÄMMAN 25 APRIL 1997
Ericsson Events arrangerar årets bolagsstämma i Berwaldhallen den 25 april 1997.
För att genomföra arrangemanget behöver vi värdinnor/funktionärer från kl 13.00 till 19.30.
Be Din chef om godkännande och anmäl Ditt intresse till memoid LME.LMEGEL, Gunnel Eriksson.
Ericsson Events
Arne Johnson

\Tack Ericsson
för förtroendet.]

Eller den djupa Windows NT-kompetensen vi erbjuder.
Vi arbetar med strategiska NT-frägor,
prestandaoptimeringar i NT-miljöer, NT-cluster, och inte minst försäljning av serverlösningar, bade Intel och Alpha.

Ericsson ställer allt högre krav pa sina leveI rantörer och samarbetspartners.
Vi är därS för stolta över det förtroende vi fatt, både
I som IT-leverantor och konsultbolag.
y
Kanske
~ ^ _ / med allt
nätverk till
placerat oss pa

ar det var kunskap inom Mobil IT,
frän bärbara datorer och trådlösa
kompletta
säkerhetslösningar,
som
kartan.

Dessutom ar vi specialister pa Internet
Intranet,
med AltaVista sökmotorer, firewalls, Internet f
tunneling samt Microsoft
Exchange.

och

Var ide ar helt enkelt att kombinera bra priser med ovanligt hög
kompetens. Vi har kavlat upp ärmarna och star redo for flera
kontakter pa Ericsson, ring oss gärna.

VIKTUS DATA AS • fINLANOSCATAN 62 • 164 »J KUTA • TU 01-444 12 44 • fAX: 08-444 12 3 3

V'I'R'TU®
•WWW.vlrtUS.se

FÖRMÅCA UTÖVER DET VANUCA

När det gäller Sun-utrustning..
CMA:s Ericsson-team jobbar för dig
Säljansvarig

Säljare

Carina Dreifeldt
Tel: 031-89 66 20

Sonny Lööf
Tel: 031-89 66 22

Mobil: 0705-89 65 20
carinaQos.cma.se

Mobil: 010-292 70 38
sonny @ os. c ma. se

Innesäljare/Assistent

Petra Gustafsson
Tel: 031-89 66 36
Mobil: 0706-36 SI 36
pelraQos.cma.se

Iff har alltid utrustning på
lager Hr snabb leverans Ull
bela EricssonkoncernenÅ

Innesäljare/Assistent

Anna Adriansson
Tel: 031-89 66 18
anna9os.cma.se

Leveranstekniker

Magnus Dahlgren
Tel: 031-89 66 01
Mobil: 0705-544514
magnus@os.cma.se

Sun
AVTMtlll» M I T " »

arbetar

ena
CMA OPEN SYSTEM AB

Göteborg: F O Petersons Gata 24.421 31 Västra Frölunda. Telefon 031-89 66 00. Telefax 031-49 39 88.
Stockholm: Sandhamnsgatan 63. Box 27812.115 93 Stockholm. Telefon 08-666 08 00, Telefax 08-662 17 20

www.cma.se/open/

Sun Microsystems har

for tredje året i rad
utnämnt
CMA Open System AB
till störste återförsäljare.
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Köp en GSM-basstation
Mobiltelefonsystemen är på väg
att bli konsumentprodukter. Förr
fanns det ett fåtal köpare av GSMsystem. Då räckte det med att leverantören, till exempel Ericsson,
kunde erbjuda en tekniskt fungerande produkt. Reservdelar och
support löstes efterhand. Idag kräver kunderna ett komplett felfritt
system från dag 1.
Det som länge varit självklart för producenterna av mobiltelefoner och andra
konsumentprodukter har nu nått även
själva mobiltelefonsystemen. Nämligen
att kunderna, konsumenterna, blir allt
mindre intresserade av produktens tekniska lösning och i stället kräver att de redan på avtalat köpdatum får sina system,
med dokumentation, reservdelshantering, support med mera.
Det duger därför inte längre för
Ericsson att fokusera på tekniken, en produkt måste ses som en helhet där alla delar är lika viktiga. Det finns inte längre
någon tid för kompletteringar och korrigeringar efteråt. Nya produkter tas fram i
en allt snabbare takt och en lyckad introduktion är av avgörande betydelse.
Mikrobasen ett pilotfall

Denna utveckling märks tydligt när det
gäller GSM-systemen. Dessa finns nu
globalt i ett sjuttiotal länder och det är
flera leverantörer som slåss om marknaden. Introduktionen av en ny produkt
måste koordineras mot lokalbolagen ute i
världen, inte minst när det gäller prissättning.
Ericssons affärsenhet för GSM har
därför skapat ett nytt sätt att introducera
sina sytemprodukter. Metoden prövas
först på den nya mikrobasstationen som
levereras till kunderna under maj—juli
1997. För att säkerställa att alla delar i
det totala produktkonceptet är klara
samtidigt vid själva leveransen har man
drivit ett tvärfunktionellt projekt, både
bland produktledare och i själva utvecklingsprojektet.
Alla med från start

Projektet har haft representanter för produktutveckling, installation, dokumentation, utbildning, reservdelshantering,
prissättning och marknad. Varje representant har varit produktansvarig för sitt

Den nya mikrobasstationen för GSM, RBS 2301, är den första stationen som levereras fix och färdig, med alla tillbehör klara.
Detta tack vare ett strukturerat samarbete mellan tekniker, ekonomer, marknadsförare med flera, här representerade av
Henrik Martin, Jan Strömberg, Antonio Zava. Johan JylHorp, Nidas Forsvall, Kersti Ahlberg och Peter Ekroth. (Katarina Ek, Jan
Clausén, Arma-Sofia Drysel ius och Per Eklund saknas pä bilden).
Foto: KURT JOHANSSON

område och arbetat efter en egen tidplan.
Utgångspunkten har varit leveransdagen
till kunden, den så kallade TTC, Time
l b Customer. Överlämnandet skulle bli
så enkelt som möjligt.
Introduktionen beskrivs av Nidas
Forsvall som "mycket lyckad", bland annat tack vare bra arbete inom utvecklingsprojektet, som drivs av Jan
Clausén, vilket lett till att man nu ligger
före tidplan. Leveranserna som skulle ske
under första halvåret 1997 har påbörjats,
kunddokumentationen och utbildningen
är redan färdig.
När det gäller arbetet med eftermarknaden, som ska se till att kunderna har
fungerande system och att de får eventuellt trasiga delar utbytta, så bedömer de
ansvariga Jan Strömberg och Johan
Jylltorp att formen fungerat utmärkt. De
har kunnat vara med och påverka bland

annat reservdelslistan och de har kunnat
arbeta planerat utan tidspress på slutet.
Marknadsledande

- Som marknadsledande för GSM har vi
på Ericsson de hårdaste kraven på oss, säger Bo Bergström och Ulf Wahlberg från
produktenhetsledningen.
- Vår chans att ligga kvar i täten hänger
på att vi kan dra fördel av våra stora tillverkningsvolymer och då gäller det att vi
har rationella hanteringar av hela produktkedjan.
Projektet för produktintroduktion är
också en del av affärsenhetens stora
World Class Supply-program, som syftar
till att göra enheten till en leverantör av
världsklass. Nyckelorden i programmet
är leveranspredsion, korta ledtider, lägre
kostnader och mindre bundet kapital.

Nya Mikrobasstationen för GSM
• Ericssons nya mikrobasstation för
GSM, kallad RBS 2301, är världens
minsta radiobasstation med två
transceivrar. Den kan användas i
samtliga GSM-system, det vill säga i
GSM 900, DCS 1800 och PCS 1900.
RBS 2301 är avsedd för både inomoch utomhusmontering. Den lilla formatet gör det möjligt att placera stationen på lämpliga ställen, vilket är
av avgörande betydelse i dagens täta
mobiltelefonnät.
RBS 2301 kommer att levereras till
de flesta av Ericssons GSM-kunder.

LARS CEDERQUIST

ran förr
"Tornet11 som kan uppträda med de nordiska
nationalsångerna
LM Ericsson & Co. deltog i Stockholmsutställningen år
1897 m e d denna monter kallat "tornet".
"Tornet", till vänster på bilden, placerades sedemera
på Telemuseum i Stockholm, som invigdes den 17 december 1975.
"Tornet" är tillverkat i mahogny och rymmer telefoner tillverkade av LM Ericsson under 1897.1 tornet finns
64 klockor. "Tornet" är musikaliskt, det kan spela de
nordiska nationalsångerna for intresserade besökare.
Detta sker genom att taggade rullar påverkar kontakter,
som sluter strömmen till reläer som får kläppar a t t slå
m o t klockorna.
Telemuseum kan Du besöka på Museivägen 7 i Stockholm, entré genom Tekniska Museet.
Öppentider vardagar 10.00 - 1 6 . 0 0 , helger 12.00 - 16.00.

dlt@skyhawk.se

TIMBERWOLF
makalösa bandrobotar från

StorageTek

^ i Säkerhetskopiering för NT, Unix och NetWare
Centraliserade och automatiska backuplösningar med en Timberwolf robot
ger låg driftskostnad under många år framåt. Möjligheten att bygga ut
robotarna minskar risken att behöva köpa ny utrustning på kort sikt.
Med ledande backupprogram som t ex Legato NetWorker kan man dessutom öka prestandan genom sk parallellism. Detta är viktigt inte bara vid
backup utan ännu viktigare när man ska lägga tillbaka data mitt under
pågående drift.

•

HSM-teknologi

^

Arkivering av data på lång sikt

Information från t ex projekt, röntgenbilder, årsredovisningar, tidningsartiklar kan arkiveras ut på en Timberwolf robot. På så sätt slipper man
spara mindre intressant data på dyra hårddiskar.
All den information som man eventuellt långt senare vill ta fram igen
finns arkiverad på roboten och kan enkelt återläggas på hårddisk igen.
Denna teknik sparar mycket tid och pengar för t ex sjukhus när det gäller
arkivering av röntgenbilder.

NonSTOP

HSM betyder hierarchial storage management och har funnits som teknik i
stordatorvärlden länge. HSM innebär att information på hårddisk värderas
utifrån olika parametrar. T ex kan data automatiskt flyttas ut till en
Timberwolf robot efter tre månader. Skulle användaren efter 4 månader vilja
ha tillbaka filen så går detta utmärkt. Användaren begär filen som vanligt,
sedan går servern ut och hämtar den på roboten och skickar över den till
användaren. Nackdelen är en liten stunds väntan. Fördelen är att information
finns tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare.

COMPUTING

NonSTOP COMPUTING från Skyhawk innebär att vi utför och
installerar systemlösningar i kritiska servermiljöer som kräver extra hög
säkerhet och stabilitet under drift. Backuplösningar är ett prioriterat
produktområde inom Skyhawks helhetskoncept som vi kallar NonSTOP
COMPUTING. För mer information - besök gärna våra återkommande
NonSTOP COMPUTING-seminarier.

Skyhawk är certtSerad och auktoriserad som:

Skyhawks leverantörer är bl a

Microsoft Solution Partner, Novell Authorized System House, Sun Catalyst Partner, Cisco Premium
Reseller, Compaq System Specialist, Legato System Integrator och Legato Utbildningscenter.

StorageTEK, CLARiiON, Legato Systems, Veritas, Qualrx, Transitional Technologies (1 Ti),
Cisco, BMC DataTOOLS.

/og är intresserad, skicka mer information om

Q 9710

Q 9714

SKYHAWKS
N O N

Namn:

Företag:

Adress:

Postadress:

S T O P

C O M P U T I N G

Skyhawk Computer Systems AB
Telefon:

Fax:

E-posc

Tel 08-444 50 00
Tel 0920-757 00
Fax 08-444 50 01
Fax 0920-757 03
e-post dlt@skyhawk.se
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Opto - en teknik med
framtidsmöjligheter
Bredbandsteknik identifieras av
många som nästa stora teknikområde med stor marknadsmässig utvecklingspotential.
- Nyckeln till optimal bredbandskommunikation hittar vi i utveckling av lågkostnads-optoteknik
som gör det kostnadsmässigt möjligt att dra fiber ända hem. Det
hävdar två Ericssonforskare inom
fiberoptik, Hans Eklund och Gunnar
Edwall, verksamma på Fiber Optics
Research Center, FORC, i Kista.
Optosystem är framtidens mjölkko
med stor potential, anser de.
På Fiber Optics Research Center i Kista
pågår forskning med inriktning på lågkostnads-optoteknik, som ska påskynda
utvecklingen av optoelektroniska komponenter för bredbandskommunikation.
- Den allmänna inställningen har varit
att bredbands- och opto-explosionen ligger långt fram i tiden, men det finns indicier på att det är dags redan nu, säger
forskarna Hans Eklund och Gunnar
Edwall på centret.
- Ett tydligt tecken är det faktum att
Internet kräver hög kapacitet. Idag använder vi ADSL, en teknik att öka kapaciteten i vanlig kopparkabel,föratt utveckla bredband på koppar, men snart kommer vi att finna att tekniken inte räcker
till, fortsätter Hans Eklund.
- Större efterfrågan på fiber är ytterligare ett tecken. Det är brist på fiber i
världen och det tyder på att något är på
gång. Den stora efterfrågan gör att fiber
blir billigare och det är inte längre svårt
att bevisa att kostnaderna för optofiber är
betydligt lägre än för ADSL - om man
räknar på hela livscykeln.

Hans Eklund, chef för Fiber Optics Research Center och docent vid Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med Gunnar
Edwall, Senior Expert i fiberoptisk teknologi på Ericsson och adjungerad professor i fysik/optik vid KTH. Miljön är labbet på
FORC pä Ericsson Components i Kista.
Foto: ANDERS ANJOU

ratörerna att utöka med nya tjänster, påpekar Gunnar Edwall.
- Utanför den normale nätoperatörens
domäner utvecklas nya tidens masskommunikation på Internet. Där är tal en
tjänst som går att lägga på ganska lätt,
men inte hur enkelt som helst eftersom
man har realtidskravet. Det krävs stor
överföringskapacitet som dessutom är
billig. Opto är här en av de viktiga grundteknologierna. Även telefoni behöver
alltmer kapacitet, men här är det inte fråga om massvolymer och den behöver inte
gå så långt ut i nätet.

En variant för att hushålla med bandbredd är att hårdkoda även bilder så att
man fär in en rörlig högupplöst bild på
2 Mbit eller 6 Mbit per sekund. Det krävs
dock mycket processorkapacitet för att
både koda och avkoda och det är svårt att
göra i realtid. Om man eftersträvar läppsyncronism och interaktivitet i bilden så
är det inte självklart att kodning är den
billigaste och bästa lösningen.
Optimal kommunikation
Vad innebär optimal kommunikation?
Om fyra år kommer världsmarknaden
för sändare och mottagaremoduler att
- Optimal kommunikation uppstår när
uppnå 15 miljarder. Världsmarknaden för
högupplösta bilder kan sändas i realtid,
fiber är ungefär lika stor och tillsammans
utan fördröjning och i båda riktningarna.
bildar fiber och optokomponenter ett
Resultatet blir bildkommunikation som
system.
skapar närvarokänsla,, förklarar Hans Optos inbyggda kapacitet
Eklund.
- Fördelarna med radio är att det ger en
Det sägs att accessprodukter för 3 000
- Det riktigt stora djupet inom kommu- möjlighet till mobil förbindelse. Natur- miljarder kronor behövs i Japan fram till
nikation har vi nått först då vi obehindrat ligtvis går det att transportera informa- år 2010, alla är optorelaterade produkter.
kommunicerar med röst, data, bilder och tion som bilder även med radio, utveck- Japan är på väg mot den optimala komvideo och dessutom med interaktivitet i ling pågårförbredbandsradio. Men i mo- munikationen.
bilderna var som helst, när vi vill och gär- biltelefonins grundnatur ligger en be- Affärsmöjligheterna för opto ligger
gränsning, det är ont om bandbredd och både i transportnät, accessnät och radiona mobilt utan hindrande sladdar.
- Grundteknologierna för att nå den även talet måste komprimeras. Kapa- nät. Ju mer radio vi får in i nätet, desto
optimala bredbandskommunikationen är citeten kan aldrig bli lika stor som vid fi- mer fiber behöver vi. Utvecklingen mot
mindre och mindre celler innebär att inmikroelektronik, opto, radio och pro- beroptisk bredbandskommunikation.
gramvara. Alla dessa grundteknologier
För att fä in många mobila abonnenter formation måste nå ut till ett större antal
kompletterar varandra och kan inte ersät- på en begränsad yta kodar man talet. På punkter. Radio ansvarar för sista biten,
ta varandra.
så sätt kan en stor basradiostation samti- berättar Hans Eklund.
digt förmedla några hundra samtal. I freEn telekomleverantör behöver mobila
kvensband på 5 MHz går att få in ett tio- nät, fasta nät, transport och accessnät.
Opto för hög kapacitet
tal kodade tv-kanaler. Däremot kräver en Först när vi byter ut kopparkabel mot fiMikroelektronik behövs för system och
för signalprocessering. Opto behövs för detaljrik bild, som inte kodats, cirka tusen ber ända hem börjar det hända något.
att transportera signaler över långa och gånger mer kapacitet än ett telefonsamI framtiden är det nödvändigt med
korta avstånd med hög kapacitet och små tal. Av detta följer att en tv-satellit endast kunskap inom opto, från komponenter
förluster och för att lotsa fram informa- kan förmedla ett fatal samtidiga program till fiber och hur de bildar ett system.
per sändare.
tionen till rätt adress.
Opto kommer att vara det fasta nätet i
Men vid kommunikation person till framtiden.
- Jag skulle vilja påstå, att den enda
ekonomiskt möjliga lösningen för den person behöver varje förbindelse sin per- Dagens stora fråga är hur vi ska försonliga kanal varför både satelliter och verkliga fiber ända hem. En av mina mefunktionen är opto, säger Hans.
- Inom kommunikation sker en paral- mobiltelefoni har uppenbara begräns- darbetare, Olle Pers, skickade en fiber till
lell utveckling inom telenät, Internet och ningar. En enda hårstråtunn optisk fiber mig per post en gång och hävdade då att
radio. Värdet av installerade nätbaser är har däremot potentialen att kunna för- det var den första fibern ända hem, säger
stort och därför kommer telenätet alltid medla mer än tiotusen högupplösta bild- Hans Eklund.
att finnas och ständigt utvecklas och ope- kanaler samtidigt.
INGER BJÖRKLIND BENGTSSON

• Håller Europa på att bli f rånseglat av
Japan igen? Bredbandstekniken har sedan länge identifierats som nästa heta
område inom telekommunikation och
informationsteknologi. Men genombrottet dröjer, främst på grund av att
den för att komma till sin fulla rätt kräver nyförlåggning av nåt baserade på
optiska fibrer.
Avmonopoliserade teteverk i små
och medelstora länder är ovilliga att
göra de stora investeringar som krävs
utan statliga
Japan Da
subventioner.
m
m
' Japan ligframfart
ger strategin
redan
klar.
Staten investerar genom sin monopoloperatör för att 2010 förse japanska
nätet med fiber ända hem. Nippon
Telegraph and Telephone Corporation,
NTTs inriktning år att få ner kostnaderna för installation av fiber till samma
nivå som för installation av kopparkabel. NTT har tagit fram en fiberkabel
med 3000 fiber, världens största fibertäthet. Optofiberkablar i Japan idag
har i medeltal mellan 200 och 1 000 fiber per kabel, de svenska kommer inte
ens i närheten.
I kölvattnet av detta utvecklar komponentindustrin de komponenter som
fordras för att göra detta möjligt.
Med trycket från Internet växer den
andra stora transportvågen. Världen
över stoppas det fiber i backen (svart
fiber). Människor år förgrymmade
över de långa svarstiderna och vill ha
en förbindelse med hög kapacitet. Nya
spelare förbereder en revolution,
Stokab lägger ner fiber i Stockholm
och Tele2 hänger luftoptokablar i
kraftstolparna.

DINA LOKALA KONTAKTEN-KONTAKTER: BORÅS: Marica Thorsell. 033-179634 • FALUN: Lena
Wingqvist, 023-68501 • GÄVLE: Barbro Albrektsson, 026-156089 • HUDIKSVALL: Lena ZaccoBroberg, 0650-36332 • KARLSKRONA: Jamie Nordensam, 0455-54497; Jenny Brännström,
0455-54262; Lena Pettersson, 0455-54511 »KATRINEHOLM: Eva Hetting, 0150-58000»KUMLA: IVAR MAGNUSSON, 019-584259 »LINKÖPING: Gunilla Långö, 013-287215 »NORRKÖPING
Annakarin Olsson, 011-247339»NYNÄSHAMN: Bert Björkling, 08-52063958 »SÖDERHAMN:
Jeanette Svensson, 0270-76100.»VISBY: Bertil Olsson, 0498-260321 »ÖSTERSUND: Gun
Lennmalm, tel 063-169000

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

*

I RIKA I
Först kom romarna. Sen kom vikingarna. Sen kom morerna. Sen kom barberaren. Och så kom Ericsson. Sevilla har sett många främlingar komma och gå.
Ericssons visit blev av det kortare slaget. I tre dagar varade Ericsson Management
Forum, den stora sammandragningen av koncernens 300 högsta chefer.
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Ett m ö t e m e d 370 Ericssonchefer innebär e n faslig massa prat. Sorlet under
pauserna nådde öronbedövande nivå.

H 'i.

:\

•jS

I

'"

.J8|

LARS-GÖRAN HEDIN

I | /';-.': H ^ H I

§3 ^ S ^ ^ S S i s B ^

^L V
>

^1
ar vintertrotta
nordbor träffar
kollegor
från
vänligare klimat
kan ljuv musik
uppstå. I Sevilla
fick flamencons tongångar stark konkurrens av musik av modernare snitt. Lars
Ramqvists tredje stora sammandragning
av de högsta cheferna i hans organisation
blev en välregisserad tillställning som
många kommer att minnas länge. Jämfört
med de två tidigare - i Sonthofen och på
Hasseludden - blev Sevilla något helt nytt.
Yngre och vitalare företag
Precis som Ericssons framtoning på
CeBIT i år blev en helt annan än tidigare,
var det ett avsevärt yngre och vitalare företag som framtonade i inramningen till
mötets presentationer och föredrag. Och
precis som på CeBIT var det det engelska
konsultföretaget Imagination som stod
för den sceniska regin. Pär-Anders
Pehrson från koncernledningsfunktion
personal och organisation var den som
med mästerlig hand styrde arrangemanget för Ericssons räkning. I bakgrunden
svävade personaldirektör Britt Reigos ande över det hela. Delegaterna fick också
hjälp av ett erfaret värdinnegäng som

i tafci

Spansk flamenco är oerhört uttrycksfull. Det skadade inte m e d lite andra ljudintryck än Ericssonpresentationer, hur uppjazzade dessa än var i jämförelse m e d tidigare stora chefsmöten.
Foto: LARS ÄSTRÖM

Sevilla-mötet
en bländade show

dompterades av Monica Nyström och
hennes chef på Ericsson Events, Arne
Johnson.
- Ericsson har lång väg kvar mot visionen att bli ett ledande företag när det gäller intern användning av informationsteknik,
konstaterades flera gånger under
mötet. I ett avseende har koncernen nu kommit
avsevärt längre än
på Hasseludden
för snart fyra år
sedan: Datorstödda presentationer
har tagit över från
manuellt bläddM o t slutet samlades verkställande ledningen för en frågerande
med overstund, ledd av Nils Grimsmo och Kjell Sörme, som här flankeheadbilder.
rar Anders Igel, C W Ros, Kurt Hellström och Lars Ramqvist.

Det fanns en röd tråd som knöt ihop
presentationerna i detta Ericsson Management Forum: Hur ska vi nå fram till
Ericssons "Wanted Position" år 2000 och
till de visioner som uttalats i framtidsstudien "2005 - Ericssons väg in i nästa sekel". Lars Ramqvist och CW Ros beskrev
förutsättningarna i form av marknadstrender, finansiella aspekter på Ericsson
och annat. De tre affärsområdescheferna
Kurt Hellström, Anders Igel och Johan
Siberg presenterade koncernens nya affärsområden. Och det gavs inblickar i
AXE-utveckling, mikroelektronik och
IS/rr-frågor.
Från några av de så kallade Major
Local Companies berättades hur Ericsson nu stärker sin marknadsdimension
och arbetar närmare kunden. 2005-generalen Lennart Grabe ledde en serie anföranden om hur Ericsson ska nå fram till
demål som satts upp för år 2000 - halv-

vägs till 2005. Detta var också temat för
de grupparbeten som genomfördes andra
dagen.
Träffpunkt
Vid sidan om alla presentationer och anföranden var förstås Ericsson Management Forum en social träffpunkt för alla
dessa svenskar i förskingringen eller i
hemlandet och icke-svenskar från olika
delar av världen. Sorlet under kaffepauser
och matraster visste inga gränser. Det
steg stundtals till en nästan outhärdlig nivå. Men undra på det, man har mycket att
tala om i koncernen i dessa dagar.
Tidpunkten för Sevillamötet var väl vald,
nu när koncernen tagit ordentlig sats för
det stora språnget in i framtiden.
Om detta stora språng ska Kontakten
berätta i nästa temabilaga, som helt bygger på det som hände och sas i Sevilla.
LARS-GÖRAN HEDIN
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• Här finner d u aktuella
lediga tjänster i n o m
Ericsson. Tjänsterna u t a n -

nonseras också i N y t t där
listan uppdateras varje

vecka. För införande av
annonser, skicka manuset

till Memo-brevlådan

M
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• Nästa utgåva: 27 mars
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Ericsson Radio Systems AB, Kista

IT SUPPORT
• Stöd utvecklingen av framtidens radioteknik genom att skapa vår IT-miljö och ge ITsupport på ERA/X.
Vi behöver personer som har kunskap och
erfarenhet i att bygga upp en IT-miljö baserad på UNIX respektive PC teknik. Vidare ingår drift av denna miljö och support till användarna inom ERA/X. Du har IT-utbildning och
praktisk erfarenhet av att bygga upp och vidareutveckla en IT- miljö, vilken omfattar
UNIX, PC, WWW och LAN samt av användarsupport. Vi förutsätter att Du är väl förtrogen med säkerhetsfrågor och att du också
kan som projektledare leda utvecklingsprojekt när det gäller nya tjänster för våra användare.
Viktiga personliga egenskaper är samarbetsförmåga,
kommunikationsförmåga,
kunna arbeta självständigt under stort personligt ansvar och ha en mycket stor drivkraft mot resultat.
Du blir placerad på IT-enheten inom vår
enhet för Kvalitet i Kista.
Vår enhet, som idag består av ca 160 personer, ansvarar för utveckling av generiska
radionätprodukter baserade på senaste teknik.
Kontakta: Bertil Lindberg, t f n 08-404 49 67,
memoid ERA.ERABLIG. Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, X/HS Anne-Marie Ahrsjö,
164 80 STOCKHOLM

renhet av NT, Windows 95 samt Officepaketet. Vi ser gärna att Du har erfarenhet
av arbete i helpdesk eller liknande.
Du som söker till den här tjänsten skall vara serviceinriktad, noggrann, stresstålig, ansvarsfull samt ha god telefonikultur. Du har
också lätt för att uttrycka dig både skriftligt
och muntligt. Du är glad, positiv, initiativrik
och utåtriktad.
Arbetsplatsen är benägen i ljusa och vackra lokaler i Nacka Strand.
Kontakta: Siteansvarig Jörgen Johansson,
tel. 08-422 0395, Memo: EDT.EDTRGEN eller
Sektionschef David Lindenhäll, tel. 08-726
6451,
Memo:
EDT.EDTDALL
Ansökan:
Helena
Michels,
Human
Resources,
ÄL/EDT/OH
Ericsson Mobile Communciations AB, Lund

SYSTEMERARE/PROGRAMMERARE
• Till vår IS/IT enhet söker vi en programmerare med erfarenhet av Java och C++. I Ditt
arbete kommer Du att leda och arbeta med
interna projekt främst inom internet/intranet-utveckling.
Du har tidigare programmeringserfarenhet och har en vision om hur web-tekniken
och andra IT verktyg kan användas idag och i
framtiden.
Din bakgrund är en högskoleutbildning i
datalogi eller motsvarande. Du har erfarenhet av Windows NT och UNIX. Har Du dessut o m kunskap om Active-X eller cgi-programmering är detta meriterande. Du är bra på
att arbeta både självständigt och i grupp
samt har ett kundorienterat synsätt.

LM Ericsson Data AB, Nacka Strand

Kontakta: Michael Gehrisch, t f n 046-18 11
72.

SERVICELEDARE/DISPATCHER

SYSTEMINGENJÖR NT

PC/LAN support inom G-divisionen
(EDTIG/DP) är en sektion som ansvarar för
drift och support av lokala nätverk hos kunder inom Ericsson. Bland annat sköter vi driften hos Ericsson Business Networks AB där
följande tjänst kommer att ha sin fysiska
placering.

• Vi söker kvalificerad förstärkning till vår
server- och nätverksgrupp som idag består av
sex personer.
Du skall ha god kännedom om Microsofts
nätverksoperativsystem samt ha intresse av
att arbeta med drifts- och teknikfrågor i denna miljö. Vi ser de som en merit om Du är certifierad motsvarande MCP eller MCSE och har
kunskap om Microsofts övriga systemprodukter. Har Du dessutom kunskap och erfarenhet av UNIX och kommunikation är detta
starkt meriterande.
Som person år Du flexibel och noggrann
samt har en förmåga att hålla många bollar i
luften samtidigt.

• Arbetsuppgifter: Du kommer att ingå i en
PC support grupp som i dag består av 7 personer som hjälper våra kunder med felavhjälpning. Arbetet är en back-office tjänst
där Du är spindeln i nätet. Ditt ansvar kommer främst att innebära fördelning av inkommande ärenden till våra tekniker så att
rätt person finns på rätt plats, men även viss
egen problemlösning över telefon där så är
möjligt ingår.
Kvalifikationer: Du bör ha lägst gymnasiekompetens. God erfarenhet av PC och LAN
miljöer. Du skall också ha god kunskap i/erfa-

Kontakta: Mercedes Vidal Lobato, tfn 04618 14 26. Ansökan: Ericsson Mobile
Communications AB, Personalenheten, 223
70 LUND

UPPDATERAD 17 MARS
Ericsson Mobile Communications AB, Kista

IT-SUPPORT
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer och marknadsför mobiltelefoner
över hela världen. Till vår IT-enhet i Kista söker vi en medarbetare som skall arbeta med
IT- Support.
• Arbetsuppgifterna består av att delta i det
dagliga arbetet för att lämna support till våra i nuläget ca 220 medarbetare i Kista och
för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i
den lokala driften.
Kompetens inom PC området är nödvändigt och har Du även UNIX-kompetens ser vi
det som en stor fördel. Din grundkompetens
bör minst motsvara gymnasium med något
års relevant påbyggnad på högskola. Bland
Dina personliga egenskaper finns hög arbetsförmåga, en god känsla för service, förmåga att strukturera arbetet och dessutom
är Du en god pedagog och gärna kvinna.
Kontakta: Jonas Hammar, tel 08-40 46605.
Ansökan: Ericsson Mobile Communications
AB, Christina Weisner, 164 80 Stockholm
LM Ericsson Data AB, Kista

SUPPORT - WEB- BASERAD
DOKUMENTHANTERING
• Till denna tjänst söker LM Ericsson fler
unga, positiva och nyfikna personer med
systemvetenskaplig eller liknande utbildning, som själva vill och kan påverka sin roll i
organisationen i den riktning som passar just
Dig bäst!
Förutom idéer om förbättringar och vidareutveckling av vårt web-baserade koncept
för dokumenthantering kommer Dina arbetsuppgifter främst att innefatta:
Implemetering hos kund: Du arbetar i projektform tillsammans med erfarna konsulter,
på sikt tar Du även hand om egna projekt.
Du jobbar i hela kedjan; förstudie både teknisk och strukturanalytisk, installation, och
anpassningar av användargränssnitt, utbildning och support hos kund.
Helpdesk: Support till kunden - vi använder ett pc-baserat ärendehanteringssystem.
Förvaltning: Viss förvaltning kommer att
ingå, främst av en SQL-baserad komponent i
konceptet.
Implementeringsprojekten är förhållandevis korta i tiden, 3 till 6 vekor är en normal
projekttid.
Vi ser framför oss ett relativt stort antal
projekt varför vi gärna ser att Du kan börja
under senast april månad 1997.
Har Du tidigare erfarenhet av dokumenthantering är det en fördel men inget krav.
Arbetet är rörligt och omväxlande, vår organisation år flexibel.

Kontakta: Annica Waagaard, 08-40 48 455,
memoid EDTWAAG, personal. Ansökan:
Annica Waagaard, Personal TO/EDT/RH.
Ericsson Telecom AB

IS/IT CONTROLLER
• Public Networks IS/IT Controller ska tillsammans med den övriga organisationen
identifiera förbättringsområden och genomföra förbättringar och rationaliseringar. I
uppgiften ingår också att mäta och beräkna
effekter för att beslut ska kunna fattas om
prioriteringar av olika IS/IT insatser.
Arbetsområdet är huvudsakligen Public
Networks svenska organisation.
Huvuduppgiften är att under året bidra
med IS/IT- planering och uppföljning i den löpande budgetprocessen. Det andra stora ansvarsområdet är att driva förbättrings och rationaliseringsarbete inom IS/IT.
Arbetsuppgifter som ingår är t ex uppföljning av kostnader, nyttomätningar inför investeringar, kontakter med EDT, etc.
Arbetet som IS/IT kontroller medför
många kontakter både inom och utom Public
Networks.
Lämplig bakgrund för arbetet är erfarenhet av ekonomistyrning och- eller IS/IT frågor. Det är också viktigt med en stor social
kompetens eftersom detta arbete sker i nära
samarbete med många olika människor och
kompetensområden i organisationen.
Kontakta: Gudrun Hallbeck 08-719 3158,
memo ETX.ETXGHAL
LM Ericsson Data AB, Kista

PRODUCT MANAGEMENT MULTI-SERVICE ACCESS
We drive an expanding business within the
Multi-Service Access Product Line. Last year
growth was 100% and we expect the trend
to continue. Important trends are open interfaces, SDH integration in Access and
Narrowband - Broadband migration. To respond to the increasing amount of requirements from the different markets and to develop and sustain a successful product portfolio from POTS to Broadband we need business-oriented product managers in several
different fields.
• Product Area Managers are responsible for
one of our four Product areas. You will control the profitability of your portfolio, take
the strategic decisions in development structure and projects, market adaptions, pricing
and partnering.
You will cooperate closely w i t h the product providing companies in Austria, USA,
Norway, New Zealand and Denmark. To communicate plans as well as getting market in-

Welcome to an International Configuration
Management Conference Stockholm 29-30 May
First day

Second day

• International Speaker
• Tool support - Get the
latest at Ericsson
• Five Mini-seminars
• Best practices from
successful projects
• Discussion groups

• Configuration
Management tools
presentations
• Configurations
Management tools
demonstrations
• Discussions

You will get the latest information on CM with regard to processes, methods and tool support.
Tail's is the third annual CM conference arranged by CMcc. CMcc is a Competence Center established at
LM Ericsson Data AB with the mission to provide and spread best practices around CM at Ericsson.
For further information contact:
Helena Lagerlöf, EDT.EDTHELA, +46 8 726 24 80
Visit our Web site http://www-cmcc.ericsson.se
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puts you will have regular contacts w i t h our
important market companies and customers.
Product Managers will work together w i t h
the Product Area Manager in the tasks above. You will drive our business by combining
solutions according t o market needs. The solution can consist of several products from
our portfolio and other product lines.
You will analyse the behaviour of our competitors and monitor market trends and
technical trends.
We are looking for a mix of people, with
experience in transmission or access products
or w i t h more recent degrees from the
Technical University, men and women, from
different countries.
Good proficiency w i t h English is necessary
since we cooperate closely w i t h our product
providing companies, as well as with the various markets both developed as well as developing. As a person you must have a strong
driving force w i t h a twist of diplomacy. You
should enjoy both strategical technical and
commercial challenges.
Contact: Mats Lindelöw, Manager, +46 8 719
3739, memo ETXT.ETXMLIW or Catarina
Larson Åstrand, Human Resources, +46 8
7190836,
ETX.ETXLCAT.
Application:
ETX.ETXLCAT
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

IT-SYSTEMDRIFT
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är
en tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 360 anställda och
tillverkar interfaceprodukter samt framtida
bredbandsprodukter ingående i BR s produktsortiment.
• Du kommer att arbeta med drift av applikationer/plattformar i produktionsmiljö där
system för produktionsplanering och materialplanering ingår. Systemplattformarna baserar sig på minidatorer och PC-nät, relationsdatabaser och viss client/server teknik.
Du bör ha relevant utbildning och erfarenhet från liknade arbete.
Kontakta: Andreas Nietsch (chef IS/IT-funktionen), tel 0150/58185 alt 0706/404345 eller
AnnaCarin Gynt (Personalenheten), tel
0150/58389. Ansökan: KH/ERA/PK/H AnnaCarin Gynt.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

UNIX SYSTEM ADMINISTRATÖRER
• Tjänsterna innebär utveckling och administration av ERA/A's Unix system som år en
avancerad Unix miljö med en stor server park
och omkring 600 klienter. Applikationerna
spänner över ett stort område men är i huvudsak inriktade mot tekniska användare
och Unix systemet drivs och utvecklas i nära
samarbete med ERA/A's konstruktions- och
utvecklingsprojekt.
Tjänsterna kräver speciell kompetens för
handhavande av provplatser och Unix koppling till växlar och basstationer samt integration av TMOS i testveksamheten vid ERA/A's
verifieringslab.
Arbetet drivs i projektform och innebär
mycket utvecklingsarbeten som kräver självständighet och ansvarskänsla liksom en god
teoretisk utbildning och mångårig praktisk
erfarenhet av avancerade Unix system.
Kontakta: Mats Mårtensson, tel. 08-757
3846, e-mail: Mats.Martensson©era-a.ericsson.se eller Kjell-Åke Grandin, tel. 08-757
2881, e-mail: Kjell-Ake.Grandin©era-a.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
AH Jan-Olof Segerfeldt, 164 80 Stockholm
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kungens Kurva

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
Energy Systems utvecklar, producerar och
marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation. Enheten består av sex resultatansvariga produktenheter.
• Vi utvecklar och säljer datorbaserade övervakningssystem för att kunna hjälpa teleoperatörer att spara kostnader och kontrollera

JOBBNYTT
sina energisystem bättre. De centrala delarna av systemet kör på UNIX arbetsstationer,
där vi bl a använder oss av HP OpenView.
Som programvarukonstruktör kommer du
att arbeta med objektorienterad analys och
implementation. Arbetet medföra endel resor och kontakt med kunder över hela världen.
Du har en civilingenjörsexamen med minst
två års erfarenhet av programmering av applikationer i UNIX samt minst ett års erfarenhet av objektorienterad pro- grammering.
Vidare bör du behärska engelska flytande i
tal och skrift.
Kontakta: Jan Burgos, telefon 08-721 6347,
memo EKA.EKAJB, e-mail jan.burgos©kkeka.
ericsson.se eller la-Pia Emanuelsson (personal), telefon 08- 721 7461, memo EKA.EKAIPEM,
e-mail eri.eka.ekaipemömesmtpse.
ericsson.se. Ansökan senast
Ericsson
Components AB, Energy Systems Division,
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg, 164 81 KISTA
- STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Nynäshamnsfabriken.
Ericssons fabrik i Nynäshamn, med cirka 680
anställda, ingår i det snabbt växande affärsområdet Mobilsystem. Vi tillverkar produkter för radiobasstationer och mobila datasystem.

DRIFTANSVARIG
FÖR TILLVERKNINGSSYSTEM
• Enheten för informationssystem består
idag av 17 personer som svarar för införande,
drift, underhåll och vidareutveckling av
Nynäshamnsfabrikens informationssystem.
Arbetet innebär drift, underhåll och vidareutveckling av de datorsystem som stödjer
tillverkningen s.k. Shop Floor Qualitysystem
för t ex streckkodsmärkning, kvalitetsuppföljning etc.
I arbetet ingår att tjänstgöra i helpdeskfunktion enligt rullande schema. Beredskapstjänst kan förekomma.
Du bör ha 3-årig gymnasial utbildning med
teknisk inriktning eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska.
Intresse för systemunderhåll och databaser
är viktigt samt mycket god datorvana. Helst
kunskap inom VMS. Erfarenhet av tillverkning och/eller Oracle RDB är mycket meriterande.
Du måste kunna ta eget ansvar -vara
"självgående"-, duktig på att samarbeta
med andra, ha servicekänsla samt ett brinnande datorintresse.
Kontakta: Mats Wehlin, NY/ERA/PN/l, tel 08520 62152 eller Ing-Marie Håkansson, personal,
NY/ERA/PNHR, tel 08-520 62411.
Ansökan senast: Ericsson Radio Systems AB,
NY/ERA/PNHR, 149 80 NYNÄSHAMN.
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kungens Kurva

DATATEKNIKER
TILL VÅRT UNIX-SYSTEM
Energy Systems utvecklar, producerar och
marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation. Enheten består av sex resultatansvariga produktenheter.
• Vi söker en datatekniker till vår enhet
Sourcing & Support. Vi befinner oss idag i en
expansionsfas där vi kraftigt satsar på att
modernisera och snabba upp vår UNIX-baserade konstruktionsmiljö. För denna satsning
behöver vi nu ytterligare utöka vår Unix-supportgrupp med en person.
Arbetet kräver att du har en ingenjörsexamen från teknisk högskola med Unix-inriktning alternativt erfarenhet från att arbeta
med Unix.
Du är en serviceinriktad problemlösare
som vågar ta ansvar och kan arbeta självständigt.
Eftersom tjänsten ger dig många interna
samt externa kontakter förutsätter vi att du
har en god samarbetsförmåga.
Kontakta: Bertil Johansson, telefon 0 8 - 7 2 1
6882, memo EKA.EKABJOH eller la-Pia
Emanuelsson (personal), telefon 08- 721
7461, memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast:
Ericsson Components AB, Energy Systems

Division, KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg, 164
81 KISTA-STOCKHOLM.

FTirTnrrrRfFirriTTr
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Koncernledningsfunktion Juridik, Telefonplan

SEKRETERARE/ASSISTENT
• Arbetet innebär bl a att med sedvanligt
sekreterararbete självständigt assistera de
tre handläggare på enheten som ansvarar
för immaterialrättsliga frågor, att vara sekreterare i CVI-rådet, dvs att självständigt ta
e m o t förbereda och föredraga ärenden vidrådets sammanträden, samt att i samarbete
med övriga på enheten förbereda Ericssons
bolagsstämma.
Arbetet är mycket självständigt och kräver
gott omdöme. Det ger ett brett kontaktnät
samt medger goda möjligheter till utveckling.
Du bör ha lått för att uttrycka Dig på
svenska och engelska. Arbetsbelastningen är
varierande och periodvis hög. Lämplig bakgrund är gymnasiekompetens och några års
erfarenhet sim sekreterare eller annat självständigt administrativt arbete med PCn som
arbetsredskap. Om Du vill veta mer är Du välkommen
Kontakta: Carina Sandström, HF/LME/DJ,
tel. 7199580, memo: LMECASA, Walo von
Greyerz, HF/LME/DJ, tel. 7197979, memo:
LMEWALO eller Personalchef Mats Bjerlöv,
tel. 7199253, memo: LMEBJEL.
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Kungens Kurva

PROJEKTANSTÄLLD ADMINISTRATÖR
Energy Systems utvecklar, producerar och
marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation.
• Till vår enhet Sourcing & Support söker vi
en person som skall ladda våra statistiksystem med leveransinformation (FCA-tidpunkter) som inhämtats från våra underleverantörer och utifrån information i papperslistform skapa sammanställningar över våra
leverantörers resultat avseende leveransprecision och reklamationer.
Önskvärda kvalifikationer är gymnasie- eller högskoleexamen med några års erfarenhet av administrativt arbete. Vidare bör du
arbeta obehindrat med Excel (alternativt
Lotus) och Word. Engelska behärskar du flytande i tal och skrift.
Som person är du drivande, noggrann och
har god samarbetsförmåga.
Kontakta: Frida Schneider, telefon 0 8 - 7 2 1
6065, memo EKA.EKAFSCH eller la-Pia
Emanuelsson (personal), telefon 08- 721
7461, memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast:
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg, 164
81 KISTA - STOCKHOLM.
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Kungens Kurva

SEKRETERARE
Energy Systems utvecklar, producerar och
marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation.
• Vi söker en sekreterare till vår inköpsenhet. Arbetsuppgifterna innefattar att vara
ett personligt stöd till inköpschefen samt ett
ansvar för utskrifter, distribution, resebokningar, tidrapportering och dessutom utföra
vissa administrativa uppgifter inom enheten
exempelvis rapportgenerering. Du skall f u n gera som spindeln i nätet och vara enhetens
kontaktperson såväl inåt som utåt.
Arbetet kräver att du har en gymnasieexamen, gärna med påbyggnad av sekreterarutbildning, samt några års erfarenhet av sekreteraryrket. Ericssonerfarenhet är meriterande. Du bör behärska Microsoft Officepaketet, Internet samt engelska i tal och
skrift. Vidare år du flexibel, utåtriktad och
har god samarbetsförmåga.

KONTAKTEN NR 4 1997
Kontakta: Dag Hassler, telefon 08 - 721
6390, memo EKA.EKADAG eller la-Pia
Emanuelsson (personal), telefon 08- 721
7461, memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast:
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg, 164
81 KISTA-STOCKHOLM.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Koncernredovisning

SEKRETERARE
Avdelningen ansvarar för utformning och
implementering av koncernens redovisningsprinciper, information, distribution och
utbildning avseende instruktioner för redovisning och rapporteringplanering och genomförande av regelbunden finansiell rapportering från dotterbolag och åtföljande
konsolidering och rapportering på koncernnivå internt och externt inklusive ekonomisk information i delårsrapporter och årsredovisning. Utformning, installation ochsupport av ADB-system för rapportering och
konsolidering.
• Avdelningen består av 16 personer, huvudsakligen ekonomer men även mer datainriktade medarbetare för systemutveckling och
support. Sekreterarens roll är viktig för oss.
Vi behöver någon som är servicesinnad och
fungerar som avdelningens ansikte utåt.
Viktiga arbetsuppgifter: Ordbehandling,
memoutskick, intranet, planera och arrangera seminarier och i övrigt allmänna sekreteraruppgifter.
Önskvärda kvalifikationer: minst gymnasieutbildning, goda kunskaper i engelska, gärna någon ADB-utbildning, vana vid w o r d , excel och powerpoint. Intresserad!
Kontakta: Lars Jacobsson, tel. 99489, memo:
LME.LMELEJ
Ericsson Customer Training Centre, Marievik
From 1 mars har Business Unit Public
Networks en ny enhet som stödjer kunder
och Ericssonpersonal med inlärningsprodukter för kundprocessen. Vi är organiserade
som en del av Customer Services (X/C) och
utvecklar och levererar inlärningsprodukter i
form av kurser och datorstödd utbildning till
framför allt kunder men även Ericsson personal.
I rollen som RTC (Regional Training
Centre) har vi ett regionalt ansvar för kundutbildning. Det finns idag fem regioner
med var sitt RTC, med vilka vi har ett nära
samarbete.

SALES SUPPORT
• Till vårt nya RTC söker vi nu en serviceinriktad person som kommer att arbeta i vårt
Sales Support team. Vi söker dig som ska hjälpa våra kunder att hitta de rätta utbildningsvägarna samt koordinera dessa. Du
kommer att ha nära samarbete med enhetens lärare, marknadsförare, kunder och elever.
Du bör vara utåtriktad och tycka om kundkontakter samt kontakter med svenska och
utländska lärare. Organisationsförmåga,
noggrannhet och förmåga att arbeta självständigt och i team är egenskaper som är viktiga. Du har PC-vana och behärskar gärna något ytterligare språk förutom svenska och
engelska.
Kontakta: Britt-Marie Swärd, telen 08-719
6445, memolD: ETXT.ETXBMSW eller Helén
Jansson, tele 08-719 6052, memolD:
ETXT.ETXHBEM. Ansökan: Ericsson Telecom
AB, MV/ETX/TK/M, 126 25 STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SEKRETERARE/KOORDINATOR
• Ledningsfunktionen
för
Teknik
och
Utveckling söker nu en sekreterare.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av
sedvanliga sekreterar uppgifter såso telefonpassning, utskrifter, mötes- och konferensarrangemang, reseplanering samt tidrapportering. Du servar 9 personer och behöver vara "steget f ö r e " hela tiden. Du arbetar i nåra
samarbete med enhetens chefsassistent.
Du som söker har gymnasieutbildning gärna påbyggt med sekreterarutbildning.
Arbetet ställer krav på hög servicekänsla.

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 4 1997

ordningssinne, flexibilitet, samarbetsförmåga och självständighet. Du bör vara utåtriktad för det är mycket kontaker med externa
kunder (både per telefon och besök).
Vi förutsätter att Du har god PC-vana
(World, Excel, Powerpoint) samt goda engelska och svenska språkkunskaper.
Kontakta: Agnes Frank, tel 08/7570404, memo ERAAFK eller Eva Kållberg, Personal, tel
08/4042381, memo ERAEVKG. Ansökan:
KI/ERA/I/KS Inger Scherdin-Larsson

vå. Du kommer att stödja våra projekt i alla
frågor som rör det teknikadministrativa området.
Du bör ha Ericssonbakgrund, vara drivande och noggrann samt tycka om att jobba i
team.
Kontakta: Rolf Eriksson, t f n 08-4045893 eller Per Andersson, personal, 08-4045996.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la
Pettersson, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Mobile Communications AB, Lund

Ericsson Radio Systems AB, Kista

CONFIGURATION MANAGER (CM)
KABINETT, RADIOBASSTATIONER
• Vikariat ca 12 månader
Dags att byta arbete - dags att testa något
nytt? Vi söker dig som under en begränsad
t i d vill arbeta som lokal CM på delsystemni-

U

SPECIALIST INOM
FRIHANDEL OCH EXPORTKONTROLL
• Vi behöver förstärka våra resurser inom
området frihandel och exportkontroll. Du
kommer att självständigt ansvara för ursprungs- och exportkontrollanalyser under bl
a produktutvecklingsskedet. Arbetet sker i

nära samarbete med produktchefer, teknik
och inköp. I Ditt arbete kommer Du att utgöra ett stöd samt vara ett bollplank för produktägare och projektledare. Du säkrar underlag, analyserar, rapporterar och följer upp
aktiviteter inom frihandel och exportkontroll.
Du har gedigen erfarenhet av frihandelsoch ursprungsfrågor. Har Du dessutom kunskaper i exportkontroll är detta meriterande.
Eftersom vi arbetar i en mycket internationell miljö är goda kunskaper i engelska, både
muntligt och skriftligt, ett absolut krav. Som
person är Du drivande, utvecklingsbar och
flexibel. Du har god samarbetsförmåga, trivs
med att arbeta i grupp samt vana vid att genomföra presentationer. Du ser PCn som ett
naturligt hjälpmedel och har lätt för att förstå teknik. Det är en stor fördel om Du har erfarenhet av att driva administrativa projekt.
Har Du arbetet med SQL eller har erfarenhet
från inköps-, produktions-, speditionsoch/eller skeppningsmiljö är detta ett plus.

Kontakta: Rune Åblad, t f n 046-18 15 30 eller Harald Sonesson t f n 046-18 14 90.
Ansökan: Ericsson Mobile Communications
AB, Personalenheten 223 70 Lund.
Ericsson Radio Access AB, Kista

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

Challenges within GSM Development in
an International Environment."
Ericsson Radio Systems AB are looking for people who can strengthen our capacity
within following areas:
The Product Unit "Digital Switching Systems
and Applications" (DSA), provides competitive
switching, service control and application products
to GSM/DCS/PCS operators through Ericsson I
RMOG (Business Unit for GSM, NMT and
TACS) marketing and sales channels.

Mobile Value Added Applications
on GSM, DCS and PCS (LK/AN)
Technical Product Manager to specify and
develop products and applications in close
co-operation with our markets.
We are currently looking for specific competence in following areas: Voice mail, e-mail
and SMS applications; Positioning systems and
applications; Personal Communication Service
using Mobile IN rechnology.
Project Manager responsible for development
projects. Experiences from project management models, concurrent engineering and/or
multi project management is appreciated.

Systems Management for GSM and IN
(LK/AT)
System Designer who like to take own initiatives and enjoy the challenge to develop new
services for mobile networks. You will be a key
player in the team that defines and specifies
new IN services in the GSM network.
Contact person: Viktor Berggren,
phone +46 8 757 13 21,
e-mail: viktor.berggren@era.ericsson.se

Software Development for GSM,
DCS and PCS in Älvsjö (LK/NL)
Software Engineer who will design, implement
and test real-time software in large Mobile
Telephony Systems. You will participate in
the latest developments in GSM regarding the
Short Message Service and the Home Location
Register in co-operation with other Design
Centres in Germany, Spain and USA.

Contact person: Hans Carlsson,
Contact person: Bo Fahlén, phone +46 8 4042869,
phone +46 8 71993 58,
e-mail: bo.fahlen@era.ericsson.se
e-mail: hans.carlsson@nls01 .ericsson.se

Systems Management for Mobile IT
(LK/AT)
A System Designer and a Team Leader that

General information
We would like you to have a technical or
computer science degree at university level
and approximately 2—5 years of experience in
a similar position.
For positions at our Design Centre in Älvsjö,
new graduates in electrical engineering or
computer science will be able to attend training
programs. For all posts a good knowledge of
English is required. We particularly welcome
female applicants.
The main part of the product units is situated
in Kista. You can get more information about
us from our homepage www.ericsson.se
For further general information please
contact Human Resources:
Kjell-Gunnar Königsson,
phone +46 8 4 0 4 7 9 4 6 ,
Erik Thorén, phone +46 8 40449 59-

Please send your application and CV, to the
following adress by 10 April, referring to
the position of interest.

can accept the challenge to specify the technical network solutions for new services and
applications based on our well established
GSM-network. We are interested in people
who have some years of experience with e-mail
systems, Groupware functions, Intranet/ISP
solutions and voice/fax systems and the integration of these systems.

GSM Products on Open Systems
(LK/NK)
System manager and System Designer for

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

our Design Centre in Kista.
We are developing products on the border
between traditional Mobile Networks and IT,
based on open techniques (e.g. NT, Unix and
C++). We are looking for people who are result
oriented and have an interest in technical innovative tasks.

e-mail: mia.hjerten@era.ericsson.se

Contact person: Viktor Berggren,
phone +46 8 75713 21,
e-mail: viktor.berggren@era.ericsson.se

Contact person: Anna Holte-Rost,
phone +46 8 40467 97,
e-mail: eraahot@hfera.ericsson.se

Ericsson's 90,000 employees are active in more than 130 countries. Their combined expertise infixed and mobile
networks, mobile phones and infocom systems makes Ericsson the world-leading supplier in telecommunications.
You can get more information about us on our homepage WWW.eriCSSOn.se/SE/

ERICSSON S

JOBBNYTT
A r b e t s u p p g i f t e r n a f i n n s t i l l största d e l e n i n o m området marknadskommunikation med
t ex m ä s s k o n t a k t e r , f r a m t a g n i n g av O H - m a terial och underlag till broschyrer/produktblad.
D u k o m m e r även att arbeta m e d sedvanlig a s e k r e t e r a r u p p g i f t e r . S o m p e r s o n är d u i n i tiativrik, uthållig, flexibel och kan arbeta
självständigt. Du behärskar engelska i tal och
s k r i f t s a m t M S - o f f i c e p r o g r a m . Vi a r b e t a r
ä v e n m e d C o r a l D r a w . D u har u t b i l d n i n g o c h
erfarenhet f r å n marknadsområdet och för
arbetet som sekreterare. Ericssonkännedom
är e n m e r i t .
K o n t a k t a : Ulric B r a n d t , t e l 0 8 - 757 5703 eller
Lars-Åke Eriksson, p e r s o n a l , t e l 0 8 - 4 0 4 3865.
A n s ö k a n : Ericsson R a d i o Access A B , HPS Pia
B o l m g r e n , Box 1 1 , 164 93 S T O C K H O L M
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEM SUPPORT FOR RMOG
PROCESSES, OPERATIONAL DEVELOPMENT
Process Management
is the way to manage
continuous
improvement
of our
business
operations
across organisational
and functional borders, while keeping the customer
in focus.
• W e are n o w l o o k i n g f o r an a m b i t i o u s coll e a g u e t o s u p p o r t process d e v e l o p e r s a n d o t hers.
T h e s u p p o r t is i n t h e areas o f process d o c u m e n t a t i o n a n d system a d m i n i s t r a t i o n o f
PDT,(Process D e v e l o p m e n t Tool).
PDT is a BR c o m m o n system f o r Process
Management
(documentation,
projects,
etc.). U p d a t e s o f t h e i n f o r m a t i o n a r e n o r m a l l y d o n e i n t h e local n e t w o r k , b u t t h e view e r is a v a i l a b l e o n Ericsson I n t r a n e t .
T h e m a i n r e s p o n s i b i l i t i e s a n d tasks a r e as
follows:

k a t t a r o m d u h a r a r b e t a t m e d o l i k a t y p e r av
programvaruarkitekturer och tillämpningar.
O m d u har e n b r e d e r f a r e n h e t f r å n o l i k a t y p e r av r e a l t i d s s y s t e m är d e t e n f ö r d e l . V å r a
system i m p l e m e n t e r a s i C.
Ericsson Radio Systems AB. Kista

SEKTIONSCHEF
Vår enhet utvecklar nya system och produkter för Ericssons framtida bredbandiga
mobiltelefonsystem.
Enheten består av tre huvudområden:
Radio Base Station,
Radio
Network Controller samt ATM
Development.
• U t v e c k l i n g e n av s y s t e m e n k o m m e r a t t b a seras p å h e l t n y a r a d i o b a s s t a t i o n e r o c h syss e l s ä t t e r i d a g ca 300 personer.
V i söker e n s e k t i o n s c h e f s o m ska ansvara
f ö r m e t o d s a m o r d n i n g mellan olika utvecklingsorganistationer. Arbetet k o m m e r till
s t o r d e l bestå i a t t utse " b e s t p r a c t i c e " f r å n
n å g o n organisation och att sedan i m p l e m e n tera denna i de andra organisationerna.
D u b ö r h a f l e r a års e r f a r e n h e t f r å n m a s k i n varuutveckling. O m d u även har erfarenhet
f r å n p r o g r a m v a r a m e d i n s l a g av ASIC-utveckling, DSP-programmering och kretskortsk o n t s t r u k t i o n är d e t e n f ö r d e l .
Då vi a r b e t a r i e n m i l j ö s o m p r ä g l a s av samarbete, h ö g kvalitet och leveransprecision
är d e t v i k t i g t a t t d u är ö p p e n , ä r l i g , d r i v a n d e
och f r a m f ö r allt resultatorienterad.
K o n t a k t a : M a t s N o r i n , t f n 0 8 - 4 0 4 02 55 e l l e r
A n n a Lindvall, t f n 08-404 76 62. A n s ö k a n :
Ericsson R a d i o Systems A B , J/H A n n Beer, 164
80 Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
FIELD SUPPORT CENTER MANAGER MARKET OPRERATIONS EUROPOLITAN
Ericsson Radio Systems AB och

Europolitan

- S u p p o r t o u r Process D e v e l o p e r s . System
A d m i n . , PDT (Process D e v e l o p m e n t T o o l ) .
- First l i n e - s u p p o r t f o r process d o c u m e n t a tion.
- C o - o r d i n a t e t h e releases f o r I n t r a n e t .
M a n a g e t h e R M O G - P D T User G r o u p .
- M e m b e r o f BR-PDT User G r o u p .

AB har träffat

- Define PDT-training a n d d o c u m e n t a t i o n .
Initiate and evaluate improvements.
This p o s i t i o n w i l l g i v e y o u a w i d e u n d e r s t a n d i n g a b o u t Process M a n a g e m e n t a n d
s y s t e m used f o r
process
improvement.
Experience in using PCAVindows (e.g. W o r d ,
P o w e r P o i n t ) is n e e d e d as w e l l as g o o d
English.
If y o u are focused a n d task o r i e n t e d , i n t e r e s t e d i n i m p r o v e m e n t w o r k , l e t us h e a r
from you !

• V i s ö k e r n u e n c h e f f ö r v å r t Field S u p p o r t
C e n t e r (FSC) d i r e k t u n d e r s t ä l l d o p e r a t i o n schefen.
Ditt u p p d r a g är a t t leda a r b e t e t i n o m e n heten. Detta omfattar daglig arbetsledning,
v i d a r e u t v e c k l i n g av e n h e t e n s o r g a n i s a t i o n
och k o m p e t e n s samt a t t u p p n å och behålla
en g o d kundrelation med Europolitan.

C o n t a c t - Jan Hansson, p h o n e 0 8 - 7 5 7 1 1 8 7 ,
MEMOid:
ERA.ERAHJO.
Application:
KI/ERA/LHS, J a a n a N o r é n , H u m a n Resources.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

CONFIGURATION MANAGER/
TEKNIKADMINISTRATÖR
Enheten arbetar med krav och systemlösningar för radiobasstationer
för digital mobiltelefon
(CSM.DCS.KS).
Vår roll är att ta
fram ett produktsortiment
som möter
marknadens allt härdare krav pä basstationer. D e
D e produkter
vi ansvarar för exporteras i
stora volymer till nästan 50 länder i alla
världsdelar.
• V i s ö k e r d i g s o m skall t a f r a m o c h s a m a n ställa d o k u m e n t a t i o n f ö r våra p r o d u k t r e l e a ser. D e s s u t o m h å l l e r d u o r d n i n g p å v å r a p r o d u k t e r och d o k u m e n t under utvecklingsproj e k t o c h f ö r v a l t n i n g . Till h j ä l p h a r d u
Ericssons s t ö d s y s t e m f ö r p r o d u k t - o c h d o k u menthantering.
En l ä m p l i g b a k g r u n d k a n v a r a G y m n a s i e e l l e r M e l l a n i n g e n j ö r m e d e r f a r e n h e t av av
teknikadministration i stora projekt.
D u skall v a r a s j å v g å e n d e , h a g o d samarbetsförmåga samt en administrativ ådra.
K o n t a k t a : U l f R y d i n , t e l 0 8 - 7 5 7 16 7 2 ,
M e m o i d ERAC.ERAULRY, e m a i l e r a c . e r a u l r y © m e m o . ericsson.se e l l e r Per A n d e r s s o n ,
p e r s o n a l , 0 8 - 4 0 4 5 9 9 6 . A n s ö k a n : Ericsson
R a d i o Systems A B , LR/HS la P e t t e r s s o n , 1 6 4 8 0
STOCKHOLM.

900/DCS

avtal om leverans av GSM

1800 och tillhörande

tjänster.

Enheten Operations inom
Market
Operations Europolitan ansvarar för leverans, implementering
samt system och underhållssupport.

V i ser g ä r n a a t t d u har e r f a r e n h e t av liknande u p p g i f t e r (linjechef) och / eller har
j o b b a t t i d i g a r e m e d system s u p p o r t o c h k ä n n e r d i g m a n a d av såväl t e k n i s k a s a m t a d m i nistrativa uppgifter.
Erfarenhet inom följande o m r å d e n värdesätts: F e l r a p p o r t e r i n g m e d k ä n n e d o m o m
MHS, A C H , MSS, f e l s ö k n i n g m e d PLEX o c h
ASA k ä n n e d o m ,
mjukvaruuppgraderingar
(CN-A. A C - A , EC-A), SS, BSS, OSS, IN, O & M ,
h e l p - d e s k o c h k o n s u l t a t i o n . D u b l i r FSCs
c e n t r a l f i g u r i såväl t e k n i s k a s o m affärsmässiga r e s o n e m a n g och strävar f ö r a t t g ö r a e n heten framgångsrik och effektiv.
K o n t a k t a : L e n n a r t Pålsson, t e l + 6 0 3
5553915,
memoid
PEM.PEMLENN
eller
Christer A h l n e r , t e l + 4 6 8 4 0 4 8 4 0 7 , m e m o i d
ERAC.ERACRAR. A n s ö k a n : Ericsson R a d i o
Systems A B , LFHS I n g e l a V i k e n f a l k , 164 8 0
STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SEKTIONSCHEF

D u s o m s ö k e r h a r e r f a r e n h e t av a t t a r b e t a
s o m p r o j e k t l e d a r e e l l e r s o m chef. K u n s k a p
o m m o b i l t e l e f o n i är naturligtvis m e r i t e r a n de.
Då vi a r b e t a r i e n m i l j ö s o m p r ä g l a s av samarbete, h ö g kvalitet och leveransprecision
är d e t v i k t i g t a t t d u är ö p p e n , ä r l i g , d r i v a n d e
och framför allt resultatorienterad.
K o n t a k t a : Lars Eriksson, t f n 0 8 - 4 0 4 8 4 99 e l ler M a t t i a s Eriksson, t f n , 0 8 - 4 0 4 73 2 3 .
A n s ö k a n : Ericsson R a d i o Systems A B , J/H A n n
Beer, 164 8 0 S T O C K H O L M .
Ericsson Infocom AB, Karlstad

ENHETSCHEF,
INFORMATION SYSTEMS
Ericsson Infocom AB med ca 390 anställda är
ett mycket expansivt produkt- och utvecklingsföretag inom
telekommunikationsområdet. Information
System är en
komplett
enhet för utveckling, förvaltning
och support av tekniknära
informationssystem
inom
områdena produktion
och
operatörsstöd.

reträdesvis i n o m d a t a - e l l e r t e l e k o m m u n i k a t i o n m e d i n r i k t n i n g m o t m j u k v a r u - eller
systemutveckling.
D u h a r intresse av l e d n i n g s f r å g o r o c h f ö r måga a t t driva förändrings- och utvecklingsarbete.
Som person: Du har g o d a samarbets- och
l e d a r e g e n s k a p e r , är d r i v a n d e , r e s u l t a t - o c h
k u n d o r i e n t e r a d , har f ö r m å g a a t t delegera
s a m t ä r g e n u i n t i n t r e s s e r a d av m ä n n i s k o r
och personalfrågor.
Då k o n c e r n s p r å k e t är e n g e l s k a b ö r D u b e härska d e t i t a l o c h s k r i f t .
B e r o e n d e p å D i n i n r i k t n i n g o c h av d i t t i n tresse k a n t j ä n s t e n anpassas t i l l a t t v a r a f o kuserad på a n t i n g e n affärsutveckling eller
personal- och kompetensutveckling.
K o n t a k t a : Staffan Barrefors, avdelningschef
f ö r M D C 0 5 4 - 2 9 4 3 6 2 (arb.) 0 5 4 - 5 7 16 02
(bost.), e - m a i l
Staffan.Barrefors©ein.ericss o n . se e l l e r stf a v d e l n i n g s c h e f U l f B e r n s t r ö m , 0 5 4 - 2 9 4 8 17 (arb.), 0 5 4 - 8 6 0 9 10
(bost.), 7 0 - 5 4 3 8 5 35, e - m a i l U l f . B e r n s t r o m
©ein.ericsson.se. A n s ö k a n : Ericsson I n f o c o m
A B , a t t : Claes L u n d s t r ö m , Box 1038, 6 5 1 15
Karlstad.
Ericsson Mobile Communications AB, Kista

CHEF TECHNICAL SUPPORT

• A r b e t s u p p g i f t e r : Som sektionschef har Du
e t t verksamhetsansvar där t y n g d p u n k t e n ligger på att upprätta och bibehålla g o d a
kundrelationer samt a t t driva affärsutveckl i n g e n f r a m å t . D u k o m m e r a t t ansvara f ö r
h e l a u t v e c k l i n g s k e d j a n f r å n u t a r b e t a n d e av
kravspecifikation till implementering, förv a l t n i n g o c h v i d a r e u t v e c k l i n g Som s e k t i o n schef h a r D u d e s s u t o m p e r s o n a l a n s v a r f ö r ca
15 m e d a r b e t a r e v i l k e t i n n e b ä r g e n o m f ö r a n d e av P U - s a m t a l , ansvara f ö r k o m p e t e n s u t veckling på och r e k r y t e r i n g till s e k t i o n e n .
V i k t i g a i n s l a g är a t t u t v e c k l a , m o t i v e r a o c h
entusiasmera medarbetarna.

Ericsson Mobile Communications
AB utvecklar, marknadsför och säljer
mobiltelefoner
över hela världen. Vi är inne i ett expansivt
skede och till vår enhet för
ServiceSRepair
söker vi en chef för Technical
Support.

D i n b a k g r u n d : För a t t passa i r o l l e n s o m
sektionschef b ö r D u ha t e k n i s k b a k g r u n d f ö reträdesvis i n o m i n f o r m a t i o n s s y s t e m m e d i n r i k t n i n g m o t m j u k v a r u - eller systemutveckl i n g . D u h a r intresse a v l e d n i n g s f r å g o r o c h
f ö r m å g a att driva förändrings- och utvecklingsarbete.

D e s s u t o m ska d u t a f r a m u t b i l d n i n g s p a k e t
och att u t b i l n i n g g e n o m f ö r s f ö r våra regionala s u p p o r t k o n t o r .
Du har g o d a tekniska kunskaper och erfar e n h e t av a r b e t e m e d m o b i l t e l e f o n e r . D u ska
h a e r f a r e n h e t av a t t h å l l a t e k n i s k u t b i l d n i n g .
D u har f ö r m å g a a t t entusiasmera medarbet a r e , är u t å t r i k t a d o c h v a n a t t a r b e t a självständigt.
Vi f ö r u t s ä t t e r a t t d u behärskar engelska i
t a l o c h s k r i f t . T j ä n s t e n är p l a c e r a d i n o m
t e c h n i c a l s u p p o r t i Kista.

Som person: Du har g o d a samarbets- och
l e d a r e g e n s k a p e r , är d r i v a n d e , r e s u l t a t - o c h
k u n d o r i e n t e r a d , har f ö r m å g a a t t delegera
s a m t ä r g e n u i n t i n t r e s s e r a d av m ä n n i s k o r
och personalfrågor. Då koncernspråket är
engelska bör Du behärska d e t i tal och skrift.

• D u k o m m e r a t t ansvara f ö r a t t e n h ö g servicebarhet byggs in i k o m m a n d e produkter.
D u p l a n e r a r m a r k n a d s v e r i f i e r i n g av s a m t l i g a
p r o d u k t e r o c h ser t i l l a t t p r o v u t r u s t n i n g t a s
f r a m f ö r service i f ä l t .
Du ansvarar f ö r a t t tekniska p r o b l e m i f ä l t
r a p p o r t e r a s t i l l e n h e t e n f ö r R&D e l l e r t i l l p r o duktionen.

Beroende på Din i n r i k t n i n g och av d i t t intresse k a n t j ä n s t e n anpassas t i l l a t t v a r a f o kuserad på a n t i n g e n affärsutveckling eller
personal- och kompetensutveckling.

K o n t a k t a : Hans B l a c k m a n , t e l 0 4 6 - 1 8 1 2 6 1 .
A n s ö k a n : Ericsson M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s
A B , ECS/HS C h r i s t i n a Weisner, 164 8 0 STOCKHOLM.

K o n t a k t a : a v d e l n i n g s c h e f L e n a Larsson 0 5 4 29
43
98,
010-676
25
39,
e-mail
Lena.Larsson@ein.
ericsson.se.
Ansökan:
Ericsson I n f o c o m A B , a t t : A g n e t a A g n e m y r ,
Box 1038, 6 5 1 15 K a r l s t a d .

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Infocom AB, Karlstad

ENHETSCHEF,
Mobile Data Communication
Ericsson Infocom AB med ca 390 anställda är
ett mycket expansivt produkt- och utvecklingsföretag
inom
telekommunikationsområdet. Mobile Data Communication
är en expansiv utvecklingsenhet
med inriktning
mot
kommunikationslösningar
datakommunikation, transmission och
Network
Management
förstora
telekommunikationsnät både för mobila och fasta, som installeras över hela världen.

Vår enhet utvecklar nya system och produkter för Ericssons framtida bredbandiga
mobiltelefonisystem.
Enheten består av tre huvudområden:
Radio
Base Station,
Radio
Network Controller samt ATM
Development.

• A r b e t s u p p g i f t e r : Som sektionschef har D u
e t t verksamhetsansvar där t y n g d p u n k t e n ligger på a t t u p p r ä t t a och bibehålla g o d a
kundrelationer samt a t t driva affärsutvecklingen framåt.

• U t v e c k l i n g e n av s y s t e m e n k o m m e r a t t b a seras p å h e l t n y a r a d i o b a s s t a t i o n e r o c h sysselsätter i d a g ca 300 p e r s o n e r .
V å r t ansvar ä r a t t s y s t e m e r a o c h u t v e c k l a
k o n t r o l l p r o g r a m v a r a n till de i systemet ingående Basstationerna. Du k o m m e r a t t delta i
ett nytt spännande utvecklingsprojekt och
f å r m ö j l i g h e t a t t v a r a m e d o c h b y g g a system
från grunden.

D u k o m m e r a t t ansvara f ö r hela utveckl i n g s k e d j a n f r å n u t a r b e t a n d e av k r a v s p e c i f i kation till implementering, förvaltning och
vidareutveckling Som sektionschef har D u
d e s s u t o m p e r s o n a l a n s v a r f ö r ca 15 m e d a r b e t a r e v i l k e t i n n e b å r g e n o m f ö r a n d e av P U samtal, ansvara f ö r k o m p e t e n s u t v e c k l i n g på
och rekrytering till s e k t i o n e n . Viktiga inslag
är a t t u t v e c k l a , m o t i v e r a o c h e n t u s i a s m e r a
medarbetarna.

Vi söker nu en sektionschef som har lång
e r f a r e n h e t av m j u k v a r u u t v e c k l i n g o c h u p p s -

D i n b a k g r u n d : För a t t passa i r o l l e n s o m
sektionschef b ö r D u ha teknisk b a k g r u n d f ö -

FINANCIAL CONTROLLER
Business Control and Administration
åren
stabsenhet inom Cellular Systems - American
Standards. I denna enhet finns
funktionen
Financial Planning and Control ERA där vi
nu söker en chef.
• Enheten ansvarar f ö r a t t planera, s a m m a n ställa, a n a l y s e r a o c h r a p p o r t e r a d i v i s i o n e n s
budget, estimat, forecast och bokslut.
I n o m v e r k s a m h e t e n f i n n s också l e v e r a n törsreskontra och a n n a n ekonomisk a d m i n i s t r a t i o n . D u h a r ö v e r g r i p a n d e ansvar avsee n d e våra basekonomiprocesser, redovisningsprinciper och policies samt e k o n o mistödsystem.
D i n u p p g i f t är a t t d r i v a o c h u t v e c k l a b å d e
processerna o c h v e r k s a m h e t e n f r a m å t . D å vi
är i n t e r n a t i o n e l l t verksamma innebär d e t
m å n g a k o n t a k t e r m e d våra d o t t e r b o l a g
s a m t a t t t i l l s a m m a n s m e d d e m också d r i v a
förbättringsprojekt.
Du har tidigare erfarenhet f r å n arbetsled a n d e u p p g i f t e r och har både intresset och
f ö r m å g a n a t t m o t i v e r a , u t v e c k l a o c h skapa
engagemang bland dina medarbetare.
D u är r e s u l t a t i n r i k t a d o c h h a r f ö r m å g a n
att
aktivt
driva
förändringsprocesserna
framåt.
I b o t t e n har d u c i v i l e k o n o m u t b i l d n i n g e l ler m o t s v a r a n d e .
K o n t a k t a : Jan Ö g r e n , t e l 4 0 4 4 8 9 1 3 .
A n s ö k a n : Ericsson R a d i o Systems A B , B r i t t
B o s r u p A H , 164 8 0 S t o c k h o l m

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 4 1997

Ericsson Radio Systems AB, Kista

MANAGER PRODUCT MANAGEMENT
SYSTEM SUPPORT GSM/NMT/TACS
• Within the unit LY Customer Services
RMOG we are looking for a manager that
can take the responsibility for System
Support Product Management. System
Support is a core service and mandatory for
all our customers and is today the leading
product unit within LY regarding sales and
profitability.
You will be responsible for:
- Developing system support services that
maximises the performance in the customers
network.
- Developing and managing the GSO
(Global Support Organisation).
- Proposing and implementing processes,
methods and tools for the GSO.
- Achieving agreed profitability for system
support within RMOG.
We belive the manager needs to have:
Master degree in Engineering. Long managerial experience. Business interest.
Working experience from Telecom operator and abroad assignments is of advantage.
You should be fluent in english both in
speach and in writin.
Contact: Kaj Snellman, phone +46 8 404 20
24, memoid: ERAC.ERASNEL, Sören Ahlstedt,
phone +46 8 757 09 63, memoid: ERAC.ERASA eller Lena Axhamre Hellberg, phone +46 8
404 54 21, memoid: ERAC.ERALEAX.
Application: Karolina Borg, Ericsson Radio
Systems AB, KI/ERA/LY/HA, 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Telecom AB, Marievik
TAKING LEARNING ONE STEP FURTHER
Competence Development Centre, Marievik
är den nya enheten för teknisk internutbildning inom Ericsson Telecom AB. Våra utbildningsprogram erbjuder såväl lärarledd undervisning som nya, alternativa inlärningsmetoder och individualiserad undervisning.

CHEF
• Vi söker en chef till utbildningsenheten för
Development Services. Enheten ansvarar för
att utveckla metodik för inlärningsprodukter
samt ge utbildning och stöd till lärare, inlärningskonsulter och produktutvecklare grafisk formgivning av böcker, annonser och
WWW koordinering av enhetens samtliga
projekt informationssökning
Vi söker dig som redan har ledarerfarenhet eller vill utvidga ditt ansvar. Du bör ha ett
genuint intresse för metodfrågor och gärna
erfarenhet från något av våra teknikområden: Marketing & Sales. Telecom & Datacom.
AXE Design. AXE Testing. Access. Network
Intelligence. Telecom Management.
Kontakta: Christina Truuberg, ETXT.ETXTRUU, t f n 08-719 6242 eller Margareta
Forsström, personal, ETXT.ETXMARM, t f n 08719 8038.
Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö

ENHETSCHEF
Vår enhet utvecklar olika organ för AXE
Switching Platform. Vi ansvarar för systemledning och programvaruutveckling inom

området, och har ett nära samarbete med
angränsande enheter. Detta betyder förstås
en hel del kontakter både inom företaget
och internationellt inom koncernen. Vi befinner oss nu i en stark expansiv fas och planerar att bilda ytterligare en enhet.

inom hela PBX-området. Just nu implementerar vi mobilitet.

• Function Development
Enheten organiseras i projektorienterade
team. Teamen består även av medarbetare
från andra enheter. Huvudsakligt ansvar är
nyutveckling men förvaltning förekommer.
• Den nya enheten kommer att ansvara för
konstruktion, verifiering och förvaltning av Grundtanken är att teamen jobbar mycket
mjukvaruprodukter inom organområdet. En- fokuserat, mot väl kända och tydliga mål.
Det ger kvali- tetsprodukter i tid och fokuheten kommer att byggas upp kring en beseringen sporrar individerna att jobba effekfintlig kärna av konstruktörer men behöver
tivt i grupper. Som enhetschef ser du till att
expandera under det närmaste halvåret för
bemanna teamen, att kompetensen inom de
att klara sina nya åtaganden. Som chef för
enheten har du förstås personalansvar med funktioner man ansvarar för, och kommer att
ansvarar för, är god. Du har talrika kontakter
allt vad det innebär. Du kommer bland annat
med projektledare och andra linjechefer.
ansvara för att enheten har rätt kompetens
för sina uppgifter och du har ett stort intres- Arbetet är mycket projektorienterat varför
du som enhetschef är väl förtrogen med vilka
se för att stödja dina medarbetares kompebehov projekten har. Helst har du varit protensutveckling.
jektledare.
Enheten består av ca 15 personer. Du förKontakta: Jonas Berglin.tel: 08-727 5655,
070-520 3318. Ansökan: Maria Lerner, väntas själv utforma det slutliga innehållet
liksom att slutföra rekryteringen. Du komÄL/UAB/P, Ericsson Utvecklings AB, Box 1505,
mer att ingå i ledningsgruppen för en enhet
12525 Älvsjö
med ansvar för tillämpningssystemet i
MD110. Vår utveckling sker i samarbete med
Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand
Ericsson-bolag i Karlskrona, Norge, Spanien
Product Area MD110
och USA.
Du bör ha erfarenhet från utveckling av SW
ENHETSCHEF,
i stora system, liksom av ledarskap. Vi söker
Function Development SW MD110
dig med civilingenjörsutbildning eller motsvarande. Samarbetsförmåga och noggranMDIIOär världens bästa PBX, enligt
Datapro s 1996 PBX End User Survey. Bl a för het är två andra kvaliteter vi värdesätter. Vi
här inga kvinnliga chefer hos oss - ännu!
att de funktioner MD110 erbjuder helt enkelt är bättre än konkurrenternas. För att ytterligare öka fokus att ta fram konkurrenKontakta: Thom Brolin, chef för DMF, 422
skraftiga funktioner skapas nu en enhet
34 21. Ansökan: NA/EBC/HR Marcus Eriksson,
med detta som uttalat mål. Enheten ansva422 1599, personalavdelningen, Nacka
rar för att ta fram programvarufunktioner
Strand.

V
'Leading stars in the service control area:
/

Ericsson Radio Systems AB are looking for Systems Managers.
The Product Unit "Digital
Switching
Systems and Applications",
(DSA),
provides competitive switching, service
control and application products to GSM/
DCS/PCS operators through Ericsson/RMOG
marketing and sales channels.
The product area Service Control and Management (SCM) is responsible for nodes controlling services in the network like the HLR
(Home Location Register) in GSM. In addition to own products, SCM is responsible
for the DSA requirements towards "external"
products like the IN infrastructure, SCP
(Service Control Point) and SDP (Service
Data Point). In the central system management for SCM we are now looking for:

Systems manager, Mobile Intelligent
Networks (MIN)
We are extending our System management
team for Mobile Intelligent Network (IN)
platforms. We currently see big opportunities
in new products based on open architecture
as well as solutions supporting telecom and
datacom applications.
Your work will consist of tasks like technical studies, support to internal and external
organisations including customer presentations and market support. You will also

build a broad technical competence in
the area of IN.
You will probably have a couple of years
of relevant experience (IN, GSM or similar)
and would like to work as a generalist and
co-operate with a big contact network.
You are used to take own initiatives and
enjoy working within a unit where new
tasks constantly comes up.
We are also looking for experienced
engineers or similar to strengthen our
GSM systems management for SCM
to the following positions:

System Manager/Senior Specialist,
Service Management
With the introduction of new services and
network elements within the GSM/PCS
solutions and at the same time the rapidly
increasing number of subscribers in our
customers networks the need for efficient
support for service management increases.
We consider knowledge about UNIX
platforms and management systems as a
merit.

nical investigations, network architecture
and standardisation for the GSM/PCS development. Introduction of new features and
application like IN, data- and business
communication for the GSM/PCS networks
are the key drivers for our work.
Experiences from AXE and other platforms, as well as leadership in line or
project work are a merit.
Ready for a challenge? Please contact:
Anders Blomgren, phone +46 8 757 12 8 1 ,
ERAC.ERAABLO
Ulrika Carlsson, phone +46 8 757 13 13,
ERAC.ERAUCAR
Erik Lönnheim, phone +46 8 758 12 80,
ERAC.ERAERLO
Human resources contact is: Kjell Gunnar
Königsson, phone +46 8 404 7 9 4 6
Send your properly marked application to:
Ericsson Radio Systems AB
LK/HS Mia Hjertén
164 80 Stockholm
e-mail: erac.eramihj@memo.ericsson.se

System Management GSM&PCS
The positions are in the area of technical
co-ordination/prestudy management, tech-

Ericsson's 90,000 employees are active in more than 130 countries. Their combined expertise in fixed and
mobile networks, mobile phones and infocom systems makes Ericsson the world-leading supplier in telecommunications. You can get more information about us on our homepage WWW.eriCSSOn.se/SE/

ERICSSON
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Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

PRODUKTIONSLEDARE
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm år
en tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är idag 360 anställda
och tillverkar interfaceprodukter samt framtida bredbandsprodukter ingående i BRs
produktsortiment.
• Vi söker en erfaren PRODUKTIONSLEDARE
till vårt produktionsavsnitt för färdigställande av ytmonterade kretskort, området omfattar 50 medarbetare.
Din uppgift blir att leda produktionsområdet på ett sätt som bidrar till leveransprecision, produktkvalitet, kostnadseffektivitet.
Vidare ansvarar du för personalens kompetensutveckling och flexibilitet samt uppföljningar av verksamheten vad gäller bla kapacitet och produktivitet.
Du ha en teknisk basutbildning eller motsvarande samt god erfarenhet från produktion. Vidare måste du ha erfarenhet från arbetsledning eller på annat sätt visa god ledarskapsförmåga. Du måste arbeta resultatorienterat och ha vilja/förmåga att vid behov initiera och driva förändringar.
De personliga egenskaper vi värdesätter
främst är god helhetssyn, god kommunikationsförmåga samt en förmåga att hantera
pressade situationer.
Kontakta: Gunnar Andersson, (produktionschef), tel 0150/58435 alt 070/6444892 eller
AnnaCarin Gynt (Personal), tel 0150/58389.
Ansökan: KH/ERA/PK/H AnnaCarin Gynt.

nmiiiuriipfliijKim
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Affärsområdet Mobile Systems ledningsfunktion Business & Financial Control söker
en

FINANCIAL CONTROLLER
• till enheten Financial Controlling &
Reporting. Enheten ansvarar för konsolideringen av affärsområdets finansiella rapportering samt analys av den finansiella utvecklingen inom affärsområdet och dess marknader.
I arbetsuppgifterna ingår även att agera
som kontaktperson i redovisnings- och rapporteringsfrågor gentemot ett antal av koncernens bolag. Man ska på ett aktivt sett öka
kvalitén på bolagens rapportering vilket innebär en del resor.
Enheten deltar i ett flertal projekt som
spänner över redovisnings- och rapporteringsområdet. Det krävs därför att man är
kreativ, initiativrik och att man kan driva frågor tills dess att önskat resultat är uppnåt.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med koncernstab, affärsenheter samt dotterbolagen
och karakteriseras av en stor mängd utländska kontakter. Det kan tidvis vara en hög arbetsbelastning under stressiga förhållanden.
Vi söker en civilekonom med några års erfarenhet inom redovisningsområdet som har
vana och intresse av PC-arbete. Du ska behärska koncernspråket engelska i tal och
skrift.
Kontakta: Tobias Lindquist tel 08-757 02 71
eller Eva Kallberg, personal, tel 08-404 23 81.
Ansökan: KI/ERA/BR/1/KS Inger ScherdinLarsson
Ericsson Radio Access AB, Aktiva RF-produkter,
Kista
Active RF Products är ett litet flexibelt affärssegment inom Ericsson Radio Access AB,
med eget resultatansvar. Vi arbetar med allt
från produktutveckling till
marknadsföring/försäljning av våra produkter.
Vår strategiska inriktning och ansvarsområde är utveckling av linjära RF effektförstärkare (MCPA) och RF effektförstärkare (RF
PA) för samtliga mobiltelefonisystem inom
Affärsområdet Radiokommunikation.
Produkterna är avsedda för frekvensområden från 400 MHz till 3 GHz. Marknadens
behov växer och vi behöver därför omgående utöka vår personalstyrka med kompetenta medarbetare.

JOBBNYTT
ENHETSCONTROLLER
• I arbetet som enhetscontroller ingår att
självständigt upprätta budget och estimat
för enheten. Uppföljning av resultat, både
inom linjen och i projekten. Du kommer att
fungera som kontaktperson mellan enheten
och RSAs centrala ekonomienhet. Vidare
kommer du att allmänt vara en stödfunktion
i ekonomifrågor, både inom enheten och
utåt mot våra kunder.
Vi söker dig som är civilekonom eller motsvarande. Du bör ha erfarenhet av ekonomiarbete inom Ericsson samt behärska engelska
i tal och skrift. Du är ansvarsfull och har god
analytisk förmåga. Dessutom har du lätt för
att samarbeta och tycker om att ta egna initiativ.
Kontakta: Bengt KH Nilsson, tel 08-404
2657, Maria Jernberg, tel 08-404 5195 ELLER
Madeleine Koch, personal, tel 08-757 1749.
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Pia
Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

EKONOM - ORDERKONTOR
• Vi på enheten för Controlling & Administration, inom Implementation Services på
RMOG håller på att etablera ett orderkontor.
Vi söker nu en ekonom för att ta hand om
ordermottagning och fakturering av våra
tjänster och produkter. Arbetet har påbörjats
med bla marknaderna för Västeuropa (LF)
och amerika (U), fortsättning följer på övriga
marknader.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ordermottagning, fakturering
och bevakning av kundfordringar. Ett visst
linjeekonomiarbete med utfall, budget och
estimat ingår också.
Vi söker Dig som är gymnasieekonom med
något års erfarenhet. Du skall vara noggrann
och ha förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som med många människor.
Kontakta: Magnus Hedeli, 08-757 3117.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, Att:
SG/ERA/L27HS Towa Raak, 164 80 STOCKHOLM

Controllerstaben som är lokaliserad till
Telefonplan i Stockholm omfattar idag 13
personer. Vi arbetar med många olika arbetsuppgifter inom området ekonomi och controlling. Här hos oss har Du möjlighet att utveckla Dig som ekonom och del i följande arbetsuppgifter:
Uppföljning av mål, nyckeltal och resultatparametrar rörande exempelvis bestånd, utleveranser, internt resultat, ledtid, leveransprecision och sena order. Vi arbetar också med rapportering och kommentarer av estimat, bokslut och budget. Kalkylfrågor är ytterligare en del i vårt ansvarsområde.
Lämplig bakgrund för Dig bör vara
Civilekonomexamen och ett par års erfarenhet. Vi arbetar målstyrt och tidvis under t i d spress och tror därför att Dina personliga
egenskaper är resultatorientering, uthållighet, flexibilitet, samarbetsbenägenhet, initiativrikedom samt en förmåga att självständigt kunna driva vissa frågor.
Kontakta: Åsa Persson tel. 850 90720, memoid ETXS.ETXAMON eller Håkan Bergkvist
tel 850 94706, memoid ETXS.ETXBEHN.
Ansökan senast : Nina Wengborn, Personal,
HF/ETX/SA/S, memoid ETXS.ETXNIBO.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson

EKONOM GRUPPCHEF
• Ekonomiavdelningen på LME söker en redovisningsinriktad och språkkunnig civilekonom till gruppen för utlandsfilialer. Gruppen
består idag av fem personer. Tjänsten avser
en projektanställning.
I denna befattning kommer Du att arbeta i
en expansiv och utvecklande miljö, där kreativitet och egna initiativ är betydelsefulla
egenskaper.
Arbetet innebär främst att handlägga redovisningar för representationskontor och
utländska filialer och kräver således fortlöpande kontakter med våra kontor runt om i
världen, men också med olika affärsområden
i Sverige.
Du är en initiativrik och ansvarsfull civilekonom med inriktning mot redovisning och
behärskar engelska såväl i tal som skrift
Ytterligare språk är en merit. Du bör vidare
ha erfarenhet av arbetsledning.

Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand

EKONOM
Enheten Ekonomi och Finans är EBCs operativa enhet inom områdena redovisning, valutasäkring, ekonomisystem, cash management kundkrediter och leverantörsbetalningar. Totalt är vi ca 30 personer som sitter i
Nacka Strand.
• Vi söker nu en kvalificerad ekonom med
huvuduppgift att bevaka, stämma av och redovisa fakturering, krediter, remburser, betalningar, krav/inkasso och förskott.
Vi har ett nära samarbete med övriga delar
av företagets och affärsområdets ekonomifunktioner och försäljningsorganisation men
även med banker, dotterbolag och externa
kunder runt om i världen.
Arbetet kräver ett stort mått av initiativkraft, förmåga att arbeta självständigt och
god samarbetsförmåga.
Du är en relativt nyutexaminerad civilekonom eller gymnasieekonom med erfarenhet
från ekonomifunktion. Vi ser gärna att du är
förtrogen med Ericssons rutiner och rapporteringssystem samt att du är van att arbeta
med moderna IS/IT- hjälpmedel. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Kontakta: Anita Johansson-Enqvist, 08-42
20334. Ansökan: NA/EBC/EN/H Elisabet
Lindgren, Ericsson Business Networks AB, 131
89 Stockholm. Memo EBC.EBCELN.
Ericsson Telecom AB, Telefonplan

CONTROLLER TILL HF/ETX/P
• Vi söker en medarbetare till controllerstaben för ETX/P. ETX/P ansvarar för ETX produktionen av AXE och transportprodukter.
Produktionen är lokaliserad till Norrköping.
Dessutom har vi en del verksamhet i
Stockholm som Spedition, Customer Delivery
Centre och Teknik- och metodutveckling.
ETX/P har idag ca 2500 medarbetare och har
ett ut leveransvärde motsvarande 4,5 miljarder kronor.

Kontakta: Sektionschef Annelie Kjelldorff,
08-719
1832.
Ansökan
senast
:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, HF/LME/P
Anna Berggren, 126 25 STOCKHOLM, memoid LME.LMEGREN.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

CONTROLLER OPERATIONS - RMOA
• We require an Operations Controller t o
RMOA. The position is new and gives the
right person an opportunity to influence the
development of the function. The Controller
will be working closely w i t h the Operations
Department but reporting t o the Finance organisation.
The tasks include;
- Evaluation and financial control of
RMOA's Technical Assistance Centres (TACs).
- Creation of a feasible billing system for
recharging the TACs expenses to the markets
they serve.
- Improvement of current methodology of
handling Hardware/Software warranty issues.
- Estimation of future warranty expense,
both forecasts estimates and budget.
- A d hoc investigation in operational matters.
- Enhancement of Project reporting.
- Development of Bechmarking material
and other Key measurements in Operations.
- Participation in the implementation of
the Software Control data system.
We require a University degree in Engineering or Business Administration together
w i t h a fluency in English. Several of our markets are in Latin America why we would like
you to have a working knowledge of
Spanish.We also expect you t o have excellent
communication skills . You have a "driving
personality" that enjoys having several contacts locally as well as globally and do not
mind travelling when required.
Contact: Lennart Ekroth phone 08-404 7310,
Application: Ericsson Radio Systems AB, Britt
BosrupAH, 164 80 STOCKHOLM
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Telefonaktiebolaget LM Ericsson

EKONOM TILL
INTERNATIONAL ASSIGNMENTS
Inom International Assignments arbetar 17
personer med kontraktsvillkor och förberedelseträning för personal i utlandstjänst inom Ericssonkoncernen. För närvarande är
antalet kontraktsanställda ca 2700 personer
i drygt 80 länder.
• Vi söker en ekonom. Arbetsuppgifterna
består främst av att ansvara för fakturering
gentemot utlandsbolag och enhetens personaldatasystem. Du kommer också att arbeta
med IT-frågor, avtal med interna och externa
enheter samt övriga administrativa system
inom enheten.
Dina kunder/uppdragsgivare är enheter i
Sverige och utomlands, vilket innebär att Du
kommer att få ett mycket brett internationellt kontaktnät inom koncernen. Arbetet är
mycket utvecklande och Du kommer att arbeta tillsammans med många positiva människor.
Du som söker är ekonomiutbildad samt
har erfarenhet av ekonomirutiner och är
kunnig i ADB-frågor. Du bör vara noggrann
och serviceinriktad.
Kontakta: Bo Eriksson, LMEBSON, 08-719 49
70.
Ansökan: Telefonaktiebolaget
LM
Ericsson, HF/LME/P Anna Berggren, 126 25
Stockholm, memo LMEGREN.

tmimn
Ericsson Saab Avionics AB, Stockholm

INKÖPARE, HÅRD- OCH MJUKVARA
• Du kommer att arbeta med inköp av datorer, perifieringsutrustningar och övriga investeringsobjekt samt upprätta underhållsavtal. Följa marknads- och teknikutveckling inom området. Representera KI/ESB i olika
samverkans- och projektgrupper inom företaget och Ericsson-koncernen. För att arbetet
ska fungera krävs täta kontakter med interna och externa kunder och att Du är van vid
självständigt arbete.
Du som söker är gymnasieingenjör, gärna
teknikorienterad inom ADB mjuk- och hårdvara. Praktisk arbetslivserfarenhet gärna
från områdena försäljning eller inköp. Du
bör även ha förhandlingsvana, förmåga att
uttrycka Dig i tal och skrift samt vana vid
Microsoft Office applikationer. Dessutom goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Ove Gustafsson, tel 08-757 07 90
eller Max Adler, tel 08-757 04 67. Ansökan:
Ericsson Saab Avionics AB, HS Kerstin
Fröderberg, 164 84 STOCKHOLM.
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kungens Kurva

STRATEGISK PROJEKTINKÖPARE
Energy Systems utvecklar, producerar och
marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation. Inom enheten finns det bl a sex resultatansvariga produktenheter.
• Till vår enhet Sourcing & Support söker vi
en strategisk projektinköpare som skall deltaga i köp- och tillverkningsanalys, definiera
risk- och strategiska områden ur sourcing
synpunkt, medverka vid sättandet av målpriser, se till att materialförsörjningen är professionellt upplagd, göra marknadsundersökningar, utvärderar nya leverantörer. Vidare
innebär arbetet samarbete ned de strategiska inköparna för att nå optimal kostnadsnivå
i projekten samt fungera som ett kommersiellt boll- blank till teknikerna.
Arbetet kräver att du har en teknisk examen på lägst gymnasienivå samt innehar Silfs
inköpslicens eller motsvarande. Vidare bör
du ha mycket god kännedom om Ericssons
organisation och minst fem års yrkesverksamhet inom teknik- eller materialanskaffningsområdet.
Som person är du noggrann, stresstålig,
flexibel och har god samarbetsförmåga.
Engelska bör du behärska flytande i tal och
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skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Kontakta: Saki Boukas, telefon 08 - 721
6403, memo EKA.EKAABS, Frithjof Lorenz,
telefon 08-721 6742, memo EKA.EKAFRIT eller la-Pia Emanuelsson (personal), telefon 08721 7461, memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast : Ericsson Components AB, Energy
Systems
Division,
KK/EKA/K/P
Gudrun
Söderberg, 164 81 KISTA - STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

INKÖPARE/LEVERANTÖRSUTVECLARE
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är
en tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 360 anställda och
tillverkar interfaceprodukter samt framtida
bredbandsprodukter ingående i BRs produktsortiment.
• Du kommer att arbeta med att skapa, bibehålla och utveckla kontakter med leverantörer. Vidare kommer du att ansvara för inköpen mot dessa vilket innebär förhandlingar och avtalsskrivande.
Du bör ha högskoleutbildning med inriktning mot teknik och/eller ekonomi eller motsvarande samt kännedom om elektronikkomponenter.
Det är önskvärt om du har erfarenhet från
inköps- eller logistikarbete samt arbete med
MPS-system.
Du bör ha goda kunskaper i engelska, i
skriftlig och muntlig form. Vi söker en person
som är resultatinriktad, har känsla för ekonomi samt har en god förmåga att skapa och
utveckla goda relationer.
Kontakta: Lennart Lundgren (chef Inköp),
tel 0150/58438 alt 070/5898438 eller
AnnaCarin Gynt (Personal), tel 0150/58389.
Ansökan: KH/ERA/PK/H AnnaCarin Gynt.
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kungens Kurva

OPERATIV PROJEKTINKÖPARE
Energy Systems utvecklar, producerar och
marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation. Inom enheten finns bl a sex resultatansvariga produktenheter.
• Till vår enhet Sourcing & Support söker vi
en operativ projektinköpare som skall lägga
och bevaka order, handlägga returer, sälja
tillbaka överblivet material till spotmarknaden, bearbeta materiallister, stödja underleverantörer med avseende på deras behov av
dokumentation och material.
Arbetet kräver att du har en gymnasieexamen och innehar Silfs inköpslicens eller motsvarande.
Vidare bör du har arbetat med materialanskaffning eller lagerredovisning samt inneha datorvana på inköpssystem. Som person är du noggrann, stresstålig, flexibel och
har god samarbetsförmåga. Engelska bör du
behärska flytande i tal och skrift. Övriga
språkkunskaper är meriterande.
Kontakta: Ewa Drape, telefon 08 - 721 6666,
memo EKA.EKAEED, Frithjof Lorenz, telefon
08-721 6742, memo EKA.EKAFRIT eller la-Pia
Emanuelsson (personal), telefon 08- 721
7461, memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast:
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg, 164
81 KISTA - STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Nynäshamnsfabriken.
Ericssons fabrik i Nynäshamn, med cirka 680
anställda, ingår i det snabbt växande affärsområdet Mobilsystem. Vi tillverkar produkter för radiobasstationer och mobila datasystem.

INKÖPARE,
Gjutgods och Mekanik
• Inköpsfunktionen är av stor strategisk betydelse. Eftersom leveransprecision, kvalitet,
flexibilitet och låga kostnader är centrala
faktorer genom hela logistikkedjan kommer
Du som INKÖPARE att ställas inför stora utmaningar i en utvecklande och stimulerande
miljö.

Arbetet sker ofta i team inom företaget
men är även självständigt och Dina arbetsuppgifter består främst av:
Kommersiella förhandlingar. Avtal med leverantörer. Deltagande i projekt och köp till
prototyper. Företagsanalyser och val av leverantörer. Marknadsanalyser.
Vi söker Dig som är civilingenjör alt civilekonom eller har motsvarande kunskaper.
Arbetserfarenhet inom inköpsområdet och
kunskap om mekaniska tillverkningsprocesser är meriterande. Arbetet ställer höga krav
på självständighet, flexibilitet och förmåga
att driva projektorienterat arbete. Du måste
vara stresstålig, ha ordningssinne samt utpräglad kommersiell läggning och desutom
trivas med många kontakter. Du bör behärska engelska i tal och skrift och gärna ytterligare språk.
Kontakta: Hans-Jurgen Hansson, NY/ERA/
PN/LI, tel 08-520 62284, Peter Ström,
NY/ERA/PN/L, tel 08-520 63039 eller IngMarie Håkansson, personal, NY/ERA/PNHR,
tel 08-520 62411. Ansökan senast : Ericsson
Radio Systems AB, NY/ERA/PNHR, 149 80
NYNÄSHAMN.
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Ericsson Software Technology AB, Karlskrona

PROJECT MANAGER EXPERIENCE ENGINE
• We are looking for a project manager to
be responsible for the Experience Engine
establishment project of Ericsson Software
Technology. The project objective is to develop and implement a Experience System t o
our organisation.
The Experience system is an infrastructure,
i.e. organisation, processes and tools, t o support continuity in the company by: reuse of
experience and controlled introduction of
new technology, support project management when estimating, planning and tracking project characteristics.
Knowledge of PROPS and development
processes and experience of project management is needed. Good spoken and written
English and good communication skills are
appreciated.
Contact: Mikael Svensson, phone: 0455-39
5942 (ECN 864-5942), MEMO ERI.EPK.EPKMS,
or E-mail: Mikael.L.Svensson@epk.ericsson.se
Application: Ericsson Software Technology
AB, Human Resources, Box 518, 371 23 KARLSKRONA.
Ericsson Telecom AB, Business Unit Switching and
Network Systems, Product & Process Quality,
TN/ETX/X/DQ Telefonplan

MANAGER QUALITY MANAGEMENT
AXE Provisioning is a big international unit
with the primary focus to deliver good quality products in a timely manner to our
customers. The current change in the marketplace drives our need to shorten project
lead time and to reduce the number of
faults in our products. We are now looking
for a manager for quality support to our big
projects.
• We need a man or a woman w i t h good
managerial experience and a good knowledge about Ericsson, especially in the Product
Provisioning area. Your main responsibility is
to develop the Quality Management area to
support our big development projects and also t o implement SQA Software Quality
Assurance according t o the CMM Capability
Maturity Model requirements.
You will be managing a team of dedicated
people serving our major projects w i t h
Quality Management services. Interested!
Contact: Göran Lindmark, tel. 08/719 69 98,
memo: etxt.etxlima eller Jane Lundström,
Personnel TN/ETX/X/DH, t e l . 08/681 25 51.
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, OEM Power, Söderhamn

KVALITETSINGENJÖR
Ericsson Components AB i Söderhamn som
har ca 1 200 anställda, tillverkar bl a ström-

försörjningsutrustning till AXE, NMT och
GSM, världens mest avancerade telefonisystem.
• Arbetsuppgifterna består av att samordna
och delvis leda kvalitetsarbetet inom branscher som: Industrialisering Produktionsprocesser Leverantörsbevakning Reklamationer Avvikelserapportering Kvalitetsteam
Kvalitetssystem Elsäkerhet Felrapportering
Spårbarhet Du kommer att få arbeta med delar av ovanstående.
Vi söker Dig som har kännedom om våra
produkter, vår organisation, har Gymnasie/Högskoleutbildning inom elektronikområdet och behärskar engelska. Utåtriktad med
datavana är ett plus. OEM-Power har som
målsättning att vara "World Class Supplier".
Du kommer in som en av nyckelpersonerna i
denna utmaning.
Kontakta: Morgan Qvick, t f n 0270-761 17
eller Anders Thor, t f n 0270-765 31. Ansökan
märkt "Kvalitetsingenjör BLQ" senast :
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division,
SÖ/EKA/K/PL
Birgitta
Wallin,
Box516, 826 27 SÖDERHAMN.
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Ericsson Telecom AB, Public Networks, Customer
Services

SERVICE BUSINESS IS YOUR FUTURE!
Customer Services (CS) is a Global Product
Line Unit within Public Networks that is experiencing acknowledged rapid growth
throughout the world. In the convergence

7
process oflnfocom. Services and Solutions
are likely to be the glue tying the different
hardware and software line-ups together.
Presently, our products range from
Management Consulting to Outsourcing of
Network Operation; from Network
Integration to Training and from Help Desk
service to Implementation of software
upgrades.
• To contribute t o the challenging expansion, we are seeking commercially oriented
business people to assume positions as
Business Managers within the regional marketing teams of CS.
You will be responsible for CS Marketing
and Sales support t o a market or customer,
working closely together
with
Local
Companies and Market Units, being the
Customer Services Ambassador and external
interface. You will also have intimate contact
with the Product Areas within Customer
Services; Support & Hardware Services,
Training, O&M Services, Telecom Consulting
and Integration Services.
You
should
have
experience
in
International Marketing and /or sales, have
good language and presentation skills - in
writing as well as orally. You should be prepared to travel extensively and you must have a large portion of endurance. Commercial
sense is a prerequisite as well as a basic working experience in telecom. Experience from
Service Marketing will be considered a merit.
Contact: Hugo Österlund, South America,
ETXT.ETXHULU, 08-719 9108; Lars Ericsson,
Western Europe & North America, ETX.ETXLAEN, 08-719 7812; Owe Falkenå, Far East,
ETXT.ETXOWEF, 08-719 6254; Hugo Österlund, South East Asia (Acting), ETXT.ETXHU-

Taking learning one step further
Competence Development Centre, Marievik
Competence Development Centre är den nya enheten för teknisk internutbildning inom
Ericsson Telecom AB. Våra utbildningsprogram erbjuder såväl lärarledd undervisning som
nya, alternativa inlärningsmetoder och individualiserad undervisning.
Vi
•
•
•
•
•
•
•

är verksamma inom följande områden:
Marketing & Sales
Telecom & Datacom
AXE Design
AXE Testing
Access
Network Intelligence
Telecom Management

Vi behöver nu förstärka vår verksamhet med nya medarbetare som har intresse för
utbildning och teknik.
Vi söker:
•
•
•
•

Utbildare (lärare och utvecklare av inlärningsmaterial)
Inlärningskonsulter
Marknadsförare
Projektsamordnare

Erfarenhet inom nämnda teknikområden samt pedagogisk erfarenhet är en merit.
Goda kunskaper i engelska ett krav.
I dag arbetar vi till stor del med traditionella utbildningsmetoder men använder
allt mer alternativa inlärningsmetoder och individualiserad undervisning. Våra
utbildningar ges i egna lokaler i Marievik samt hos 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 vill arbeta i en dynamisk organisation och samtidigt fördjupa och bredda
din egen kompetens kommer du att trivas hos oss!
Om du vill veta mer om dom olika tjänsterna är du välkommen att kontakta oss:
Per Lundblad, e-mail etxpld@freja.ericsson.se, tfn 08-719 0802, Ulf Östberg, email etxutoe@freja.ericsson.se, tfn 08-719 6876 eller Margareta Forsström, personal, e-mail etxmarm@freja.ericsson.se, tfn 08-719 8038.
Din ansökan sänder du till:
Ericsson Telecom AB
Competence Development Centre
Gunilla Kriström
MV/ETX/TK/XD
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LU, 08-719 9108; Lars Printz, Former Soviet
Union/Central & Eastern Europe, Africa &
Middle East ETXT.ETXPRIZ. 08-719 7591 or
Jan Giese, Human resources, ETXT.ETXJG, 08719 9357.
Ericsson Customer Training Centre, Marievik
From 1 mars har Business Unit Public
Networks en ny enhet som stödjer kunder
och Ericssonpersonal med inlärningsprodukter för kundprocessen. Vi är organiserade
som en del av Customer Services (X/C) och
utvecklar och levererar inlärningsprodukter i
form av lårarledda kurser och datorstödd utbildning.
I rollen som RTC (Regional Training
Centre) har vi ett regionalt ansvar för kundutbildning. Det finns idag fem RTC, med
vilka vi har ett nära samarbete.

MARKNADSFÖRARE
• Till vår nya utbildningsenhet söker vi nu
marknadsförare med erfarenhet från Ericssonkoncernen och som kan vara med från
start.
Du kommer att arbeta med att: ta fram
strategier, riktlinjer och planer; marknadsföra och lansera enhetens produkter: stödja
marknadsenheterna vid försäljning av utbildning till kund; ta fram offerter i samarbete
med Customer Services samt Marketing &
Sales enheterna; relationsmarknadsföra och
använda marknadskommunikation för aktiv
påverkan.
Du som söker bör vara: utåtriktad och ha
lätt för att skapa relationer, intresserad av
försäljning, van att ha flera projekt pågång
samtidigt.
I detta arbete kommer du att resa och möta många olika människor och kulturer.
Kontakta: Britt-Marie Swärd, tel 08-719
6445, memolD: ETXT.ETXBMSW eller personalansvarig Jan Giese, tel 08-719 93 57,
memolD: ETXT.ETXIG. Ansökan: Ericsson
Telecom AB, MV/ETX/X/CT, 126 25 STOCKHOLM.
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kungens Kurva

REGIONANSVARIG
ASIEN & OCEANIEN
Energy Systems utvecklar, producerar och
marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation.
• Till vår region Asien & Oceanien söker vi
dig som ska leda försäljningen av samtliga
våra produkter och system. Du kommer även
att leda, utveckla och entusiasmera medarbetarna inom enheten.
Du har en gedigen marknadserfarenhet
och har praktiserat din ledarförmåga i något
sammanhang tidigare.
Vi vill att du har en teknisk grund att stå på
med påbyggnad inom marknadsföring och
ekonomi samt erfarenhet av internationell
försäljning. Vidare är du utpräglat resultatorienterad. Du behärskar engelska i tal och
skrift, övriga språkegenskaper är meriterande.
Kontakta: Jan Egardt, telefon 08 - 721 7325,
memo EKA.EKAJGE eller la-Pia Emanuelsson
(personal), telefon 08- 721 7461, memo
EKA.EKAIPEM. Ansökan senast : Ericsson
Components AB, Energy Systems Division,
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg, 164 81 KISTA
- STOCKHOLM.
Ericsson Radio Access AB, Kista

CUSTOMER SUPPORT - ANP
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products
- har affärsansvar för sitt produktområde
som omfattar delsystem i radiobasstationer
till samtliga mobiltelefonistandarder, exempelvis GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT,
PDC.
Produkterna innefattar mikrovågsteknik,
analog och digital HW, mekanik samt programvara. Utvecklingen och produktifiering
sker i nära samarbete med alla Ericssons affärsområden inom mobiltelefon!, då affärsenheten är kompetenscenter för
mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare, radiotestloopar o d.

JOBBNYTT
• Till vår marknadsavdelning söker vi
Customer Support med RF-erfarenhet och
viss systemkunskap. Erfarenhet från kundkontakter är dessutom önskvärt. Du kommer
att ha ett utåtriktat arbete med mycket
kundkontakter samt kontakter med säljare
på ANP. Du kommer att resa frekvent. Du har
teknisk utbildning på högskolenivå eller är
gymnasieingenjör med erfarenhet. Du har en
god initiativförmåga, år uthållig samt har
lätt för att samarbeta.
Kontakta: Ulric Brandt, tel 08- 757 7503 eller
Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404 3865.
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Pia
Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB, Kista

MARKETING AREA
MANAGER/SÄLJARE - ANP
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products
- har affärsansvar för sitt produktområde
som omfattar delsystem i radiobasstationer
till samtliga mobiltelefonistandarder, exempelvis GSM. D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT,
PDC. Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och digital HW, mekanik samt
programvara. Utvecklingen och produktifiering sker i nära samarbete med alla
Ericssons affärsområden inom mobiltelefoni,
då affärsenheten är kompetenscenter för
mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare, radiotestloopar o d.
• Arbetet innebår att sälja hela ANP:s sortiment i nära samarbete med Ericssons alla affärsområden inom mobiltelefoni. Du kommer att rapportera till marknadschefen. Din
bakgrund är en teknisk utbildning (4-årigt
gymnasium, mellan- eller civilingenjör) samt
erfarenhet av säljarbete. Du är drivande,
strukturerad, flexibel, uthållig och säljande.
Kontakta: Ulric Brandt, tel 08- 757 5703 eller Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404
3865. Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS
Pia Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg
Bred inom GSM teknik - intresserad av marknad

TECHNICAL MANAGER SÖDRA ASIEN
Ericsson har under de senaste två åren etablerat sig som den ledande GSM leverantören i Indien med nio tecknade kontrakt. I
Indien har vi etablerat ett bolag med 500
anställda på kort tid. För närvarande håller
vi också på att bearbeta övriga länder i regionen; Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka och
Nepal.
• Vi arbetar enligt "Core Three" konceptet
vilket innebär att du tillsammans med en
Marketing Manager och Project Manager är
ansvariga från offert till implementering av
systemet. Du får det tekniska ansvaret för
GSM systemet i offerter och presentationer.
På våra marknader arbetar vi både direkt
mot kund och via dotterbolag.
Du bör vara civilingenjör och ha en bred
erfarenhet från telekommunikation, AXE
och mobiltelefoni. Jobbet kräver en drivande
och utåtriktad person. Med tanke på kundkontakterna måste du vara kommersiellt intresserad och givitvis en god representant för
företaget. Bra kunskaper i engelska, både
muntligt och skriftligt är en förutsättning.
Kontakta: Mats Bosrup +48 8 7575758.
Ansökan: SG/ERA/LNH Carin Kasberg

mm\—
Ericsson Telecom AB, Career & Job Centre

GUNILLA IMBERG
GÅR VIDARE I SIN KARRIÄR
• Vi söker därför en ny medarbetare som:
tycker om att arbeta med människor i utveckling, ser nya möjligheter, arbetar med
ett visionärt synsätt.
Har du dessutom lust att arbeta i ett öppet, glatt och kreativt gång, är DU den vi söker.

KONTAKTEN NR 4 1997

Ericsson Career & Job Centre har funnits i 5
år och vi finns till för medarbetare som vill gå
vidare i sin utveckling. Vår roll är att vara en
neutral samtalspartner, men vi "fixar" ingenting. Istället tror vi på individens egen förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling.
Sedan starten för 5 år sedan har 1800 medarbetare på Ericsson bokat t i d för samtal.
Vårt program omfattar bl a Livs- och karriärplanering, seminarier i personlig utveckling, seminarier i att kunna marknadsföra sig
själv. Vi är även "bollplank" för medarbetarna inför t ex ett PU-samtal. Dessutom erbjuder vi hjälp och stöd till chefer och personalmän inför förändringar i organisationen.
Vi arbetar utifrån en helhetssyn och söker
DIG med beteendevetenskaplig bakgrund. Vi
vill att du är en öppen person som tycker att
det är roligt och spännande att hjälpa människor att hitta sin "egen kraft". Det är dessutom viktigt att du har en god självkännedom och kan se på dig själv med humor och
distans.
Kontakta: Ragnar Samuelsson, tel 719 4113
eller Gunilla Imberg, telefon 719 7382.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Telefonplan

ERFAREN PERSONALMAN
• Vi söker en erfaren personalman till moderbolagets
personalfunktion.
Moderbolaget består av cirka 450 anställda
uppdelat på koncernledningsfunktioner och
supportenheter. Enheten består av totalt
fem personer varav tre arbetar direkt med
personalfrågor.
Ditt dagliga arbete kommer främst att innebära stöd till supportenhetschefer i personalfrågor. Detta innebär bl.a. rekrytering ,
avtalstolkning och förhandling, psykosociala
frågor och utbildning. Du kommer också att
arbeta med Competence Management för
LME.
Du sätter givetvis människor och etik i
centrum, är en person med god personlig
mognad, hög integritet samt har ett processinriktat tänkande och arbetssätt. Du är positiv, flexibel och välkomnar förändringar. Du
föredrar att arbeta i team och att lösa problem tillsammans.
Inom moderbolaget finns många olika
specialister och för att Du som personalman
skall kunna arbeta tillsammans med dem bör
Du ha en bred och gedigen bakgrund.
Arbetet är mycket stimulerande och Du kommer att arbeta nära Dina supportenheter.
Nya utmaningar innebär att Du bör ha en
god förmåga att lösa problem och se helheter.
Vi ser helst att Du har en högskoleexamen
från exempelvis P- linjen samt flera års erfarenhet av personalarbete, gärna från olika
områden. Du bör även ha erfarenhet av
Competence Management.
Kontakta: Mats Bjerlöv,
memoid LME.LMEBJEL.
Telefonaktiebolaget LM
Mats Bjerlöv, 126 25
LME.LMEBJEL.

t f n +46 8 719 9253,
Ansökan senast :
Ericsson, HF/LME/P
Stockholm, memo

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

UTLANDSPERSONALMAN
Inom International Assignments arbetar 17
personer med kontraktsvillkor och förberedelseträning för personal i utlandstjänst inom Ericssonkoncernen. För närvarande är
antalet kontraktsanställda ca 2700 personer
i drygt 80 länder.
• En av våra handläggare skall arbeta på
kontrakt utomlands och vi söker därför en ny
medarbetare. Som handläggare för en grupp
av länder arbetar Du i huvudsak med att utveckla och följa upp generella och landspecifika villkor samt koordinera och administrera
personal på långtidskontrakt. Arbetet innebär också att handha en mängd andra frågor
i samband med utstationering och hemkomst.
Dina kunder/uppdragsgivare är enheter i
Sverige och utomlands, vilket innebär att Du
kommer att få ett mycket brett internationellt kontaktnät inom koncernen. Arbetet är
mycket utvecklande och Du kommer att arbeta tillsammans med många positiva människor.
Du som söker har akademisk examen samt
behärskar engelska obehindrat i tal och

skrift. Det är en fördel om Du själv har rest
mycket, bott eller arbetat utomlands.
Vi ser gärna manliga sökande till tjänsten.
Kontakta: Bo Eriksson, LMEBSON, 08-719 49
70.
Ansökan: Telefonaktiebolaget
LM
Ericsson, HF/LME/P Anna Berggren, 126 25
Stockholm, memo LMEGREN.

FlMIMaiibl
Ericsson Telecom AB, ETX Produktion, Enheten för
logistikutveckling, Telefonplan

LOGISTIKER
• Till enheten för logistikutveckling inom
ETX Produktion i Sverige söker vi omgående
förstärkning. Idag är vi fem personer på enheten men med alla de utmaningar vi står inför ser vi behovet av att snarast förstärka teamet.
Enheten ansvarar för att logistikprocesserna inom kundorderflödet ständigt utvecklas
och förbättras så att ledtider, kostnader och
kapitalbindning sjunker. För att åstadkomma
detta samarbetar vi med alla andra funktioner som påverkar kundorderflödet; marknad, produktledning. Customer Delivery
Center, produktenheter m f l .
Arbetet bedrivs både i form av processarbete och större projekt. Exempel på processer är Prognosprocess och Materialförsörjning medan projekt kan vara t ex. Högnivåprognos och Ledtidsreduktion av inköpta
komponenter.
Oavsett vilket/vilka områden just du kommer att arbeta med (styrs i hög grad av kompetens och intresse) är samverkan med andra
funktioner och medarbetare ett måste.
Därför är det viktigt att du är utåtriktad och
har lätt för att kommunicera och samarbeta.
Utöver detta krävs naturligtvis att du har
en god logistisk grund att stå på, antingen
från högskola eller från praktiskt arbete med
logistik eller planering inom eller utanför
Ericsson. Hos oss försöker vi blanda de båda
kategorierna.
Kontakta: Ulf Höglund 850 92430, memoid:
ETXS.ETXULHO. Ansökan senast : Nina
Wengborn (personal) HF/ETX/SA/S, memoid:
ETXS.ETXNIBO.
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

MATERIAL-/KAPACITETSPLANERARE
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är
en tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 360 anställda och
tillverkar interfaceprodukter samt framtida
bredbandsprodukteringående
iBRsproduktsortiment.
• Du kommer att arbeta med produktplanering, förebyggande av materialbrister
samt arbeta för en jämn och balanserad beläggning i vår produktion. Vidare arbetar du
med materialavrop mot leverantörer, a w i kelsehantering samt viss uppföljning av planer och resultat.
Du bör ha treårig gymnasieutbildning eller
motsvarande med inriktning på teknik
och/eller ekonomi. Det är önskvärt att du har
erfarenhet inom planering, logistik och/eller
inköp.
Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska
samt förmåga att tolka kundens krav och behov. De personliga egenskaper vi värdesätter
är analytisk förmåga, struktur i arbetet samt
ett positivt förhållningssätt mot andra människor.
Kontakta:
Ulrika
Scherberg
(chef
Planeringsfunktionen), tel 0150/58125 eller
Lennart Lundgren (chef Logistikenheten), tel
0150/58438.
Ansökan:
KH/ERA/PK/H
AnnaCarin Gynt.
Ericsson Mobile Communications AB, Kumla
Till Global Logistics söker vi

MATERIALPLANERARE - JAPAN
• Vi söker Dig som vill flytta till Japan under
två år för att starta upp materialplanering
vid vårt Distibutionscenter (DC) i Japan.
Du kommer att med hjälp av vårt logistiksystem SAP/R3 planera hemtag av tillbehör

till de PDC telefoner som skall säljas på den
Japanska marknaden. Du kommer också att
planera de arbetsmoment, skyltning och
kundkodning, som kommer att göras på distributionscentret.
Du måste ha mycket goda språkkunskaper
i engelska, såväl skriftligt som muntligt. Har
Du dessutom kunskaper i Japanska är det naturligtvis en fördel. Du behöver ha erfarenhet från materialplanering och MRP system
och goda färdigheter i att analysera data.
Det är viktigt att Du är flexibel och tycker om
att hålla många bollar i luften. Önskvärt är
att Du har tidigare kunskaper om telefoner
och tillbehör.
Kontakta: Thomas Lindkvist, tel 019 584930,
070
6384930.
Ansökan:
KL/ECS/CP/HAA Gwen Anderson
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

HUVUDPLANERARE MOT RMOG
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är
en tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi år 360 anställda och
tillverkar interfaceprodukter samt framtida
bredbandsprodukter ingående i BR s produktsortiment.
• Du kommer att ansvara för leveranserna
till affärsenheten (RMOG), vilket bla kommer
att innebära att arbeta med löpande kundförfrågningar samt att planera in dessa i den
egna verksamheten. Vidare arbetar du med
ledtidsförkortningar, kapitalrationaliseringar, uppföljningar samt rapporteringar av planer och resultat.
Du bör ha minst treårigt gymnasium eller
motsvarande med inriktning på teknik
och/eller ekonomi. Vidare bör du ha erfarenhet inom planering, logistik och/eller inköp.
Du bör ha förmågan att kunna balansera
mellan leveransprecision och lagernivåer
samt ha en affärsmässig hållning gentemot
våra kunder.
Tjänsten kräver att du kan tala, läsa och
skriva engelska. De personliga egenskaper vi
värdesätter är förmåga till helhetssyn, att vara drivande, serviceinriktad samt en positiv
syn på andra människor.
Kontakta:
Ulrika
Scherberg
(chef
Planeringsfuntionen), tel 0150/58125 eller
Lennart Lundgren (chef Logistikenheten), tel
0150/58438.
Ansökan:
KH/ERA/PK/H
AnnaCarin Gynt.
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Ideally you have experience from the consumer electronic business where you have
worked as a product manager. Your formal
education is a Master degree in engineering
or similar.
For one of the positions a newly graduated
is acceptable. But most important of all is
your attitude. The work will demand that
you are a self motivating, creative individual
who covers new ground willingly.
Contact: Johan Itzel, phone 08-404 5984 or
Elsa Brodin, Human Resources, phone 08-404
2824, e-mail: elsa.brodin@ki.erm.ericsson.se.
Application: Ericsson Radio Messaging AB,
Doris Hagala, 164 80 Stockholm.
Ericsson Telecom AB, Sweden

PRODUCT MANAGEMENT BUSINESS COMMUNICATION
• Your task requires both commercial and
technical competence. The job requires a
candidate that will be able to create solutions that in a clear and precise way describes
the commercial and technical advantages for
Telia.
Their are strong demands on us from Telia
that we shall give them total solutions within
this area including VPN, ISDN, Centrex, PABX,
Mobile access etc.
For this position are we looking for a candidate w i t h product management focus who
shall actively be part of the development of
existing and new solutions within this area.
Your task will be t o have regularly contacts
w i t h Telia, do product presentation and produce technical documentation for RFQ, RFI
and offers.
It is a requirement that you have experience from the AXE area. The above mentioned
position involves crossfunctional coordination within business support unit and
towards other units within the Ericsson
group.
It is therefor essential that you are a outgoing, independent and self motivated. You
should possess strong interpersonal and
communications skills. You should ideally have more than 3 years of experience in the
Telecom industry. Female and male applicants are equally welcome.
Contact: Peter Augustsson +46 8 719 9700,
MEMO ETX.ETXPEAU. Application: Ericsson
Telecom Sverige, X/NH Eva Gardh, 126 25
STOCKHOLM, SWEDEN
Ericsson Telecom Sweden

Is acting on one of the most dynamic
Ericsson Radio Messaging, Kista
Telecom markets in the world, where new
solutions for speech, data and video communications are tried at an early stage, our
WIDE AREA PAGERS
main responsibility is to provide Telia in
Wide Area Pagers, Kista are in the process of Sweden an abroad with highly competitive
developing Wide Area Pagers for the new
net solutions, systems, products an services
high speed standars like ERMES and Flex.
within the area oflnfocom Systems. ETS has
During 97/98 we will launch our products in
approximately 380 employees at sites in
Europe, Asia and North America. The Wide
Årstadal - Stockholm, Nynäshamn,
Area Pagers business is a fast moving, consu- Gothenburg and Sundsvall.
mer electronics types of business very much
like cellular phones. The pagers are sold
PRODUCT MANAGEMENT through operators, retailers or distributors.
Nl
PRODUCTS AND SERVICES
For the global launch we will now build
the core functions for the marketing, sales,
• Your task requires both commercial and
product management and product support
technical competence. The job requires a
in Stockholm. For these functions we need a
candidate that will be able t o create solunumber of result oriented flexibel and higtions that in a clear and precise way describes
hly motivated individuals who like the piothe commercial and technical advantages for
neering work of building a new business.
Telia. For this position are we looking for a
candidate w i t h product management focus
who shall actively be part of the developPRODUCT MANAGER
ment of existing and new products w i t h i n
• You will be responsible for one or more this area.
product/product lines within the Wide Area
Your task will be t o have regularly contacts
Pagers product range. This includes business
w i t h Telia, do product presentation and proanalysis, specifictions, development project
duce technical documentation for RFQ, RFI
follow-up, training and support of the sales
and offers. It is a requirement that you have
channels.
experience from the AXE and/or IN area. The
As we are a small and newly formed unit above mentioned position involves crossfunyou must like t o span over a broad field of
ctional coordination within business support
tasks. It is important that you really like emunit and towards other units within the
bracing both the technical and economical
Ericsson group. It is therefor essential that
part of the work as the profitability of the
you are a outgoing, independent and self
unit to a large extent will depend on your
motivated. You should possess strong interdecisions. The products we are working w i t h
personal and communications skills. You
are definitively within the consumer electroshould ideally have more than 3 years of exnic sector. This means that customer and properience in the Telecom industry.
duct segmentation will be an important part
Male and female applicants are equally
of the work.
welcome.

Contact: Peter Augustsson +46 8 719 9700,
MEMO ETX.ETXPEAU. Application: Ericsson
Telecom Sverige, X/NH Eva Gardh, 126 25
STOCKHOLM SWEDEN
Ericsson Radio Systems AB, Kista

METODINGENJÖRERCMS30 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 nya. 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
är meriterande.
Kontakta: Björn Kaspersen ERA/JT/XPUC tel
08-757 1492, memoid ERABKK eller Mats
Lundin ERA/JT/XPU tel 08-757 3234, memoid
ERAMAT Ansökan: KI/ERA/J/HS Ann Beer
Ericsson Telecom AB, Global Product Line Network
Intelligence

PRODUCT MANAGER,
Call Centre products for Internet and the
Telecom Network
• WE W A N T YOU as PRODUCT MANAGER
for Call Centre products for Internet and the
Telecom Network Do you want t o take part
in the rapidly growing success of Ericsson
Network Intellligence today, and lead into
the future? The Intelligent InterNetworking
Services group is targetting network services

products for combinations of Internet and
the Telecom Network.
We are looking for a Product Manager for
Call Centre service applications, w i t h ambition to make an impact using leading edge
SW technology.
You should have Call Centre, Internet
and/or telecom products experience, and a
degree in engineering.
You will work w i t h Ericsson products as
well as sourced products, and products developed in co-operation w i t h other companies,
products based on UNIX/NT general purpose
computers as well as telecom purpose computers.
Network Intelligence is one of the fastest
growing area within Ericsson. Ericsson is the
world leader in IN (Intelligent Networks) for
fixed and mobile access networks, with more
than twice as many customers as our competitors, in more than twice as many countries.
We intend to be the leader also in the future
for all types of Network Intelligence.
Contact: Anders Hultgren, Mgr Intelligent
InterNetworking Services, Tel 08-7197090,
memo: ETXT.ETXANHU, email: etxt.etxanhu©mesmtpse.ericsson.se, or Ewa Brandt,
Human Resources, 1V?I 08-719 82R9, memo:
ETXT.ETXEWAB, email etxt.etxewab©mesmtpse.ericsson.se.
Ericsson Telecom AB, Global Product Line Network
Intelligence

PRODUCT MANAGER
INTERNET PRODUCTS
• WE W A N T YOU as PRODUCT MANAGER
for Services products for Internet and the
Telecom Network Do you want t o take part
in the rapidly growing success of Ericsson
Network Intellligence today, and lead into
the future? The Intelligent InterNetworking
Services group is targetting network services
products for Internet and combinations of
Internet and the Telecom Network.
We are looking for a Product Manager
w i t h ambition t o make an impact using lea-

Ericsson Utvecklings AB söker
dig med intresse för Patent!
Vi söker förstärkning till vår patentenhet.

God skriftlig förmåga, goda kunskaper i

Patentenheten ansvarar för att F&U som

engelska och de teknikområden där vi är

bedrivs inom företaget skyddas genom

verksamma är meriterande, liksom genuint

patent. Några av de uppgifter patenten-

intresse för teknik. Initiativförmåga, ord-

heten har är att:

ningssinne och samarbetsförmåga förut-

• informera om patent och stimulera våra
ingenjörer att vara kreativa och rapportera sina uppfinningar
• hjälpa ingenjörerna att beskriva sina
uppfinningar

Vi erbjuder dig utbildning enl. överenskommelse. Sveriges Patentkonsulters
Samfunds patentutbildning är ett tänkbart
utbildningsflöde.

• göra nyhetsundersökningar med hjälp av
databaser
• besluta om patentering i samråd med
olika experter

Arbetsplatsen är belägen i Älvsjö, nära
centrum med goda kommunikationer.
Lokalerna är nya och fräscha.

• skriva patentansökningar eller lägga ut
ansökningsarbetet på patentombud
• kontrollera så att uppfinningarna skyddas på ett optimalt sätt
• administrera patentärenden

0m du har några frågor är du välkommen att
kontakta;
Peter Sandquist, 0 8 - 7 2 7 3 9 26
E-post: peter.sandquist@uab.ericsson.se

Som sökande skall du vara intresserad av
åtminstone några av ovanstående uppgifter.

A n s ö k a n s k i c k a s till:

D u har själv stor möjlighet att utforma

Ericsson Utvecklings AB

tjänsten.

Personalenheten

Sannolikt har du tidigare erfarenhet av

Anna Henricson

patentarbete, t.ex. som

Box 1505, 125 25 Älvsjö

granskare, patentsamordnare, patentingenjör eller patentombud.

Vi vill ha din ansökan senast den 1 maj.

Ericsson Utvecklings AB vidareutvecklar AXE-systemets plattform för att stärka Ericssons världsledande ställning inom telekommunikation. AXE-systemet är grunden för såväl fast som mobil telekommunikation. Vårt utvecklingsarbete omfattar områden som processorer, 10-utveckling, styrsystem,
stödsystem och systemarkitektur.
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ding edge SW technology. You should have
Internet products experience and a degree in
engineering. Telecom experience is a plus.
You will work w i t h Ericsson products as well
as sourced products, and products developed
in co-operation w i t h other companies, products based on UNIX/NT general purpose
computers as well as telecom purpose computers.
Network Intelligence is one of the fastest
growing area within Ericsson. Ericsson is the
world leader in IN (Intelligent Networks) for
fixed and mobile access networks, w i t h more
than twice as many customers as our competitors, in more than twice as many countries.
We intend t o be the leader also in the future
for all types of Network Intelligence.
Contact: Anders Hultgren, Mgr Intelligent
InterNetworking Services, Tel 08-7197090,
memo: ETXT.ETXANHU, email: etxt.etxanhu@mesmtpse.ericsson.se, or Ewa Brandt,
Human Resources, Tel 08-719 8289, memo:
ETXT.ETXEWAB, email etxt.etxewab©mesmtpse.eriason.se.
Ericsson Radio Messaging AB, Kista

PRODUKTADMINISTRATÖR EXPORTKONTROLL
Ericsson Radio Messaging AB svarar för koncernens världsomspännande verksamhet inom området personsökning och mobildata.
Till vår produktledningsenhet söker vi en
produktadministratör.
• Du kommer att ansvara för samordningen
av exportkontrollen inom företaget. I arbetsuppgifterna ingår att kontinuerligt hålla
dig ajour med gällande regelverk inom exportkontrollområdet.
Du kommer även att ta fram informationen i vår exportkontrolldatabas och sköta
uppdatering av produktstrukturer och prislistor.
Din bakgrund är minst treårigt gymnasium, gärna med akademisk påbyggnad. Om
du har erfarenhet från tull/exportkontrollverksamhet är det en merit. Vi förutsätter att
du behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta: Ola Svensson, tel 08-404 42 68, email ola.svensson6ki.erm.ericsson.se eller
Susanna Wahllöf, personal, tet 08-404 49 72,
e-mail
susanna.wahllof6erm.ericsson.se.
Ansökan: Ericsson Radio Messaging AB,Doris
Hagala, KI/ERM/HS, 164 80 Stockholm

JOBBNYTT
have Service Design Centres in Australia,
Ireland, the Netherlands, Norway, Finland
and Sweden.
Today 61 customers have chosen products
from GPL Nl, but that is only the beginning,
the market is growing extremely rapid and
we need to expand!

PATENT ENGINEER
NETWORK INTELLIGENCE
• We need you w h o want and can take the
responsibility for Patent ideas, within Global
Product Line Network Intelligence, in order
t o secure the right t o use and sell products
that we develop.
As a Patent Engineer you will work as a
consultant in development projects and help
inventors to get there ideas patented and also investigate infringement on planned implementations in development projects.
The position as Patent Engineer includes
responsibility for;
- develop and maintain the patent process,
- co-ordination of various patent activities,
- follow-ups on patents in the procedures
at the patent authorities,
- help inventors t o get patents,
- make patent investigations on competitors patent portfolio,
- co-operation w i t h other Ericsson units for
IPR matters.
We believe that you are over 30, holding a
university degree, works as a Patent consultant or engineer for a similar business and
now wish to move along into a role with a
very exciting and great development potential. Since GPL Nl have a global product responsibility there will be international travelling.
Qualifications: We want you t o : be able t o
work both as a teamleader and a teamplayer,
master English, the company language, in
speech as well as in writing.
If this is YOU, we look forward t o receiving
your application (female applicants are especially welcomed).
Contact: Human Resources, GPL Nl, Ewa
Brandt 08-719 82 89, memo: etxt.etxewab or
the Manager of IPR Management, Per
Ljungqvist, 054-19 36 36, memo: etxt.etxljup.
Application not later than : Ericsson Telecom,
att. TN/ETX/X/H Lena Averin, 126 25
Stockholm or via memo to etxt.etxave.

Ericsson Radio Messaging AB, Kista

PRO DUCT MANAGER
CUSTOMER SERVICES
Ericsson Radio Messaging AB svarar för koncernens världsomspännande verksamhet inom området personsökning och mobildata.
Till vår produktledningsenhet söker vi en
Product Manager som ska ansvara för vår
tjänsteproduktportfölj som omfattar tjänster, kurser och kunddokumentation.
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att
ta fram strategier för produktportföljen
samt att du har koordineringsansvar för produktutvecklingen.
Du jobbar även med tekniskt säljstöd, lönsamhetsuppföljning och med produktlansering.
Din bakgrund år gymnasie- eller civilingenjörsexamen med erfarenhet av liknande
arbetsuppgifter, gärna från datorindustrin.
Du behärskar även engelska i tal och skrift.
Kontakta: Ola Svensson, tel 08-404 42 68, email ola.svensson6ki.erm.ericsson.se eller
Susanna Wahllöf, personal, tel 08-404 49 72,
e-mail
susanna.wahllof6erm.ericsson.se.
Ansökan: Ericsson Radio Messaging AB, Doris
Hagala, KI/ERM/HS. 164 80 Stockholm
Ericsson Telecom AB

Are you ready for this?!
Global Product Line Network Intelligence
within the Business Area Ericsson Infocom
Systems, have the global responsibility for
Intelligent Networks, IN, and service applications based on IN, e.g. Virtual Private
Networks, Personal Numbers, Freephone
and Premium Rate. The Development of
Service Applications is globally spread. We

Ericsson Radio Access AB, Kista

DRIFTTEKNIKER
TILL PRODUKTIONSENHETEN
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd
och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess
system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem
för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
och vi är idag cirka 1200 anställda.
• Vi söker drifttekniker till en av våra produktverkstäder.
Ditt ansvar år att agera vid och förebygga
driftstörningar så att prestationen i produktionsprocessen bibehålls och ständigt förbättras samt tillsammans med övrig organisation driva och leda förbättringar i verksamheten. Du kommer att arbeta med anlyser
och åtgärder av produkt- och processrelaterade problem.
Vi söker Dig som har teknisk utbildning på
högskolenivå eller år en mycket erfaren gymnasieingenjör.
Har Du dessutom en bred erfarenhet från
produktion och produktionsteknisk utveckling år detta en merit.
Som person är Du en kämpe som kan driva,
leda, entusiasmera och motivera förbättringsarbeten. Du är initiativrik, har lätt för
att se helheten samt har goda kunskaper i
engelska.
Kontakta: Sune Månsson, produktverkstad
3, tel 08-757 16 09, eller Madeleine Koch,
personal, tel 08-757 17 49. Ansökan: Ericsson
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Christina
Mattsson, Box 11, 164 93 STOCKHOLM.

Ericsson Radio Access AB, Kista

OPERATÖRER
TILL PRODUKTIONSENHETEN
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd
och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess
system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem
för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
och vi är idag cirka 1200 anställda.
• Vi söker 4 st operatörer till produktverkstad 4 inom områdena transmission och småserier. I arbetsuppgifterna ingår bl a montering av enheter och kabinett, systemtest av
kundanpassade enheter samt test av lösa
kort. I arbetet ingår även felsökning och reparation.
Vi söker Dig som är gymnasieingenjör med
el/teleteknisk inriktning.
Det är önskvärt att du har praktisk erfarenhet av monterings- och provningsarbete
inom radio/elektronikproduktion samt även
inom området transmissionssystem för telekommunikation.
Du ska kunna arbeta självständigt, ha god
syn, ta egna initiativ, vara flexibel, ha god samarbetsförmåga samt vara noggrann och
ansvarsfull.
Kontakta: Heimo Väisänen, tel 08-757 17
26, Alisa Bornstein, tel 08-404 27 51 eller
Madeleine Koch, personal, tel 08-757 17 49.
Ansökan:
Ericsson
Radio
Access AB,
KI/RSA/HPS Christina Mattsson, Box 11, 164
93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB, Kista

*) TRX = Transceiver-enhet. **) TCB/CAT =
Test av hela kabinett.
Kontakta: Helena Holmgren, tel 08-404 40
51, Timo Kemiläinen, tel 08-757 16 01 eller
Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53
69. Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Christina Mattsson, Box 11, 164
93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

PRODUKTIONSTEKNIKER
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är
en tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 360 anställda och
tillverkar interfaceprodukter samt framtida
bredbandsprodukter ingående i BRs produktsortiment.
• Du kommer att arbeta ute i verksamheten
med trouble shooting kring metoder och tillverkningsprocesser samt med rationaliseringar/förändringar av tillverkningsmetoder.
Du bör ha en teknisk utbildning (gärna
med produktionsteknisk inriktning) alternativt god erfarenhet från produktionstekniskt
arbete.
Som person bör du vara analytisk i kombination med ett intresse av att arbeta praktiskt. Dina personliga egenskaper bör omfatta initiativförmåga, god samarbetsförmåga
samt lätt för att kommunicera med andra
människor.
Kontakta: Jan-Eric Andersson (chef Produktionssupport), tel 0150/58446 eller Gunnar
Andersson (Produktionschef), tel 0150/58435
alt 070/6444892. Ansökan: KH/ERA/PK/H
Anna Carin Gynt.

TESTUTVECKLARE/TEKNIKADMINISTRATÖR TILL PRODUKTIONSENHETEN

Ericsson Components AB.
Mikroelektronikdivisionen, Kista Tryckeribolaget.

Ericsson Radio Access AB, har en välkänd
och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess
system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem
för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
och vi är idag cirka 1200 anställda.

KVALITETSINGENJÖR

• I samband med överflyttning av produktion av basstationer i RBS800-serien från ERA
i Gävle till RSA i Kista behöver vi tillsätta ett
antal tjänster inom provningsberedningen.
Dessa personer får ansvar för testutveckling
avseende produkter i RBS800-serien.
Vi söker därför ett antal ingenjörer som
kan bygga upp provplatser för automatiserad testning av basstationskomponenter. I
allmänhet är tester och instrument styrda
från testprogram via GPIB-bussen, varför
kunskaper i programmering (C++, Pascal, HPVEE) en merit.
Tidigare erfarenhet av testning samt områden som telekommunikation, mobiltelefoni och instrumentstyrning uppskattas också.
Testutvecklare specialiserad pä digitaltester.
Utbildning: Högskoleingenjör med inriktning digitalteknik/data.
Testuvecklare m e d inriktning hårdvara.
Utbildning: Ingenjör. Kunskaper om elsäkerhet är en fördel.
Testutvecklare m e d inriktning programvara CTRX-test SW)
Utbildning: Högskoleingenjör med inriktning elektronik/data. Kunnig i programmering.
Testutvecklare m e d inriktning RF-mätteknik (TRX-test HW).
Utbildning: Högskoleingenjör med inriktning elektronik/data. Kunnig i RF-teknik.
Testutvecklare (2 st).
Utbildning: Högskoleingenjör med inriktning elektronik/data/RF-teknik.
Testutvecklare m e d inriktning programvara (• "TCB/CAT-test m m SW).
Utbildning: Högskoleingenjör med inriktning elektronik/data. Kunnig i programmering. Kännedom om AXE-system är en fördel.
Testuvecklare m e d inriktning RF-mätteknik (TCB/CAT-test m m HW).
Utbildning: Högskoleingenjör med inriktning elektronik/data. Kunnig i RF- teknik.
Teknikadministratör.
Utbildning: Ingenjör med erfarenhet av och
intresse för dokumentation. Kunskap om
Ericsson standard är meriterande.

Inom divisionen utvecklar, tillverkar och
marknadsför vi hybridkretsar och motståndsnät för telekommunikationsområdet.
Vår del av verksamheten består i tillverkning
av tjockfilmskretsar samt utveckling av produktionsprocesser för detta. Vi arbetar som
ett internt bolag med egen styrelse, vilket
ger utvecklingsutrymme men även ställer
höga krav. Vi är för närvarande ca 70 personer.
© Vi söker Dig som vill arbeta som Kvalitetsingenjör. Dina arbetsuppgifter blir: kvalitetsberedning för nya produkter, att följa upp
kvalitets- och kassationsproblem samt arbeta
med förebyggande åtgärder, att deltaga i arbetet med enhetens kvalitetssystem, dokumentation och tillämpning av dokumentstruktur, reklamationshantering, utbildning
av produktionspersonal i kvalitetsfrågor.
Vi söker Dig med utbildning från teknisk
högskola, helst inriktning materialteknik och
erfarenhet från kvalitetsarbete eller produktion.
Du bör ha goda kunskaper i svenska och
engelska samt ha PC-vana. Erfarenhet av statistisk processtyrning är en merit.
Du måste ha lätt för att samarbeta med
andra människor och kunna hålla många
bollar i luften samtidigt. Du är praktisk, ordningsam, noggrann och resultatinriktad.
Kontakta: Hans-Ove Andersson, t f n 087575245, email: ekahoad6eka.ericsson.se eller Charlotte Bräsch, personalenheten, t f n
08-7574687, email:ekachbr6eka.ericsson.se.
Ansökan
märkt
"Kvalitetsingenjör-N/T":
Ericsson Components AB, P/PL Monica
Hemlin 164 81 Kista. För vidare information
om företaget och lediga arbeten ring 020575770.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUKTIONSSUPPORT
Inom Ericsson Radio Systems AB i Kista finns
en radiokonstruktionsenhet som svarar för
utvecklingen av basstationer för mobiltelefonisystemen GSM, DCS och PCS, den är placerad i Gävle.
© Vi söker nu Dig som har erfarenhet från
elektronikproduktion.
Din arbetsuppgifter blir att ansvara för koordinering av felrapporter och dispenser

från produktionsenheterna. Du kommer också arbeta med felanalysarbete samt delta i
felutfallsprojekt. Du kommer också i samarbete med de produktionsenheter som producerar RBS 2000 att följa upp felutfall, övriga problem mm.
Vi tror att Du är högskoleingenjör eller
motsvarande.
Kontakta: Mikael Rosén, t f n 026-156241 eller Per Andersson, personal, t f n 08-4045996.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la
Pettersson, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Components AB,
Mikroelektronikdivisionen, Kista

SERVICEINGENJÖR (nattskift)
Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför hybridkretsar och motståndsnät för telekommunikationsområdet. Vår verksamhet expanderar kraftigt med ökande försäljningsvolym, nyutvecklade produkter och nya
marknadsinbrytningar.
• Du kommer att arbeta med underhåll och
installation av ytmonteringsutrustning. Även
akut reparation förekommer. Servicearbetet
omfattar både mekanik och elektronik. Du
som söker bör vara gymnasieingenjör, inriktning maskin eller el-tele. Det är en merit om
Du har kunskap om och erfarenhet av ytmonteringsutrustning. Du ska även ha datavana samt erfarenhet av nattskiftsarbete.
Vi ställer höga krav på noggrannhet, kvalitetstänkande och självständighet på Dig som
ska arbeta hos oss. Du ska ha lätt att samarbeta samt ha ett brinnande intresse för teamarbete.
Kontakta: Magnus Larsson, teamledare
Serviceenheten,
tfn
08-4046225
eller
Charlotte Bräsch, personalavdelningen, t f n
08-7574687.
Ansökan
märkt
"Serviceingenjör
NL/KM":
Ericsson
Components AB, P/PL Monica Hemlin, 164 81
Kista-Stockholm. Eller ring 020-575770.

PRODUKTIONSKRETSINGENJÖR
• Som Produktionskretsingenjör ansvarar
Du för ett antal produkter i produktionen
map interface mot konstruktion samt beredare både på releasade produkter och prototyper.
I arbetsuppgifterna ingår att: vara ansvarig för kalibrering av sektionens mätdon och
mätsmätsystem, vara mottagare av testhårdvara, testprogram, vara mottagare av testhårdvara, testprogram, referenskretsar samt
dokument avseende f-trimning och slutmätning, driva förbättringsarbete på "Dina"
produkter med inriktning på tim/1000 och yield, göra uppföljning och ansvara för vårt yieldarbete.
Vi söker Dig med fyraårig elteknisk gymnasieutbildning eller treårig +80 poäng
högskola inriktning el eller produktionsteknik. Vi söker Dig som är resultatinriktad,
praktisk, noggrann, utåtriktad och har erkänt god samarbetsförmåga.
Du ska även vara intresserad av produktion och har förmåga att hålla många bollar i
luften samtidigt. Vana från produktionen
och då helst ytmontering är meriterande.
Kontakta: Kenny Radenholt, sektionschef,
t f n 08-7574831 eller Charlotte Bräsch, personalavdelningen, t f n 08-7574687. Ansökan,
märkt "Produktionskretsingenjör NL/KM":
Ericsson Components AB, P/PL Monica
Hemlin, 164 81 Kista-Stockholm. För vidare
information om företaget och lediga arbeten ring 020-575770

SKIFTLEDARE (vikariat kväll)
• Skivtillverkningen producerar de IC-kretsar som vår sektor utvecklar och marknadsför
mot framförallt telekommunikationsområdet. Vå verksamhet expanderar kraftigt.
Arbetsuppgifterna omfattar alla steg i tillverkningen från blankt kisel till skivor med
färdiga komponenter. Arbetet sker i areagrupper där gruppen tar gemensamt ansvar
för alla arbetsuppgifter.
Vi söker Dig som vill arbeta som skiftledare
för kvällsskiftet. I skiftledarbefattningen ingår personalansvar, planerings- och uppföljningsansvar för skiftets arbete, delegerat arbetsmiljöansvar och informationsansvar mot
gruppen, chefen, andra skift m f l .

11

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 4 1997

Tillträde sommaren 1997 vikariat 8 månader.
Du har fyraårig teknisk utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet av IC-tillverkning och/eller erfarenhet i arbetsledande befattning. Du ska vara resultatinriktad, praktisk, öppen och utåtriktad, vara intresserad
av människor samt ha erkärnt god samarbetsförmåga.
Kontakta: Esa Suvanto, skivtillverkningschef, t f n 08-7574100 eller Ludvig Enger, personalavdelningen, t f n 08-7574323. Ansökan
märkt "Skiftledare-NR/B": Ericsson Components AB, P/PL Monica Hemlin, 164 81 KistaStockholm.

EEMIT
Ericsson Telecom AB, Network Intelligence, Global
Product Provisioning

TOTALPROJEKTLEDARE
Nya och etablerade operatörer i Amerika,
Asien och Europa har påbörjat uppbyggnaden av det nya informationssamhället. Vi på
Network Intelligence bidrar med väsentliga
delar av den infrastruktur som erfordras för
att bygga Gli (Global Information
lnfrastructure)och Ell (European Information
Structure).
• Arbetet innebär dels att bygga upp och leda ett team av projektledare, etablera och
utveckla gemensamma processer som stöd
för verksamheten samt även leda totalprojekt. Totalprojekt innebär stora och komplexa kund- eller utvecklingsprojekt med ett
brett spektra av produkter och som omfattar
alla aspekter och faser. Från kravställning till
nöjd kund, inklusive att säkra nödvändigt
stöd för en rationell hantering av av nya produkter i dess olika flöden. Arbetet bedrivs
både självständigt och i team med ett brett
kontaktnät med många kunder, marknader,
lokala bolag samt interna och externa leverantörer.
Vi erbjuder Dig med en akademisk bakgrund, god erfarenhet av projektledning,
processer och hanteringar inom koncernen
ett intressant och stimulerande jobb i en dynamisk miljö. Förutom ledaregenskaper värdesätter vi initiativförmåga, noggrannhet
och förmågan att ha många bollar i luften.
Du behärskar naturligtvis engelska i tal och
skrift.
Kontakta:
Lars Erixon, 08-719 4194,
ETXT.ETXLERX eller personal Ewa Brandt, 08719 8289, ETXT.ETXEWAB.
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

KUNDPROJEKTLEDARE
ERA har rönt stor framgång vad gäller GSM
mobiltelefonisystem och söker flera erfarna
kundprojektledare för Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika.
• Vi sätter kundtillfredställelse, korta ledtider och förbättrad lönsamhet i fokus. Vi utför våra kontraktsåtaganden i projektform i
internationell miljö i samarbete med enheter
och företag inom och utom koncernen.
Produkterna spänner över hela fältet, växlar,
radiobasstationer, transmission,
tjänster,
driftstödssystem, m.m.
Tjänsten kommer att placeras i en ny
central resurs- och kompetenspool som utvecklar och tillhandahåller projektledare till
våra marknader. Uppdragsgivare till projekten är någon av våra marknadsenheter eller
lokala bolag.
Din uppgift blir att på ett professionellt
sätt definiera, driva, leda och avsluta ett kundprojekt i de fall uppdragsgivarens egna resurser eller kompetens inte räcker till t.ex. vid
nya marknader, snabba lokala etableringar,
plötsliga utökningar etc. Du kommer att ansvara för initiering och uppföljning av alla
aktiviteter för uppfyllande av kontrakt och
budget.
I arbetet ingår längre och kortare resor i
kontakter med kunder och leverantörer.
Lämplig bakgrund är några års erfarenhet av
kundprojektledning inom liknande industri.
Du ska ha egen drivkraft och ledaregenskaper som samarbetsförmåga och effektiv kon-

flikthantering. Utlandserfarenhet, kunskap
om aktuella marknader och lokala språk är
önskvärda. Kunskaper i engelska är ett krav.
På Ericsson Intranet återfinns kompetensprofil enligt Ericsson Competence Model
(ECOM); http://www-rmog.ericsson.se /ECoM
/menu,
htm projektledningsmetodik för
kundprojekt enligt PROPS; http://wwwrmog.eriason.se/process /projman/ samt information om LP; http7/ www-rmog.ericsson.se/rmog/LP/
Kontakta: SG/ERA/LP/PC Sven Jungmar 087573281. Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB, SG/ERA/LP/H, Anita Malmström, e-post:
anita.malmström®era.ericsson.se,
memo
ERAC.ERAANTA
Ericsson Mobile Communciations AB, Lund

PATENTPROJEKTLEDARE
• Du kommer att ansvara för att värdefulla
tekniska idéer, som kommer fram vid utveckling och forskning, erhåller ett så starkt immaterialrättsligt
skydd
som
möjligt.
Uppfinningar, konkurrenter och nya teknikområden skall analyseras. Nya uppfinningar
skall hanteras så att de blir godkända patent.
Allt detta sker i aktivt samarbete med framförallt uppfinnare, Ericssons patentorganisation, externa patentombud och tekniska experter.
Du är civilingenjör eller erfaren ingenjör.
Det är önskvärt att Du har utbildning inom
telekommunikation, särskilt mobiltelefoni,
elektronik eller radioteknik. Det är meriterande om Du har immaterialrättslig utbildning (rörande förhållanden främst i Europa
och USA). Det är även önskvärt att Du har erfarenhet av patentverksamhet och/eller av
utveckling och konstruktion. Du är kreativ
och har förmåga att lösa problem. Du måste
ha teknisk intuition och förmåga att förklara
tekniska sammanhang i skrift på engelska.
Patentfrågor får allt större vikt inom
Ericssonkoncernen och goda möjligheter ges
för utveckling.

Kontakta: Peter Ericsson Nestler, t f n 046-18
15 49, eller Bengt Stavenow t f n 046-18 15 25.
Ansökan: Ericsson Mobile Communications
AB, Personalenheten 223 70 Lund.
Ericsson Radio Access AB, Kista

PROJEKTLEDARE - ANP
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products
- har affärsansvar för sitt produktområde
som omfattar delsystem i radiobasstationer
till samtliga mobiltelefonistandarder, exempelvis GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT,
PDC. Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och digital HW, mekanik samt
programvara. Utvecklingen och produktifiering sker i nära samarbete med alla
Ericssons affärsområden inom mobiltelefoni,
då affärsenheten är kompetenscenter för
mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare, radiotestloopar o d.
• Du skall leda utvecklingsprojekt som spänner över hela området från produktutveckling till tillverkning.
Du är civilingenjör E eller F med några års
erfarenhet inom projektledning. Du har
Ericssonkunskap och gärna erfarenhet från
utveckling och tillverkning inom radioområdet.
Du är en mycket god ledare, kundorienterad, mål- och resultatinriktad och har förmågan att se helheten.
Kontakta: Lennart Berglund tel 08-4044831
eller Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404
3865. Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
HPS Pia Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB, Kista

HUVUDPROJEKTLEDARE - ANP
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products
- har affärsansvar för sitt produktområde
som omfattar delsystem i radiobasstationer

Ericsson Utvecklings AB
AXE-systemet är världens mest installerade telefonisystem och
används i mer än 110 länder. Ericsson Utvecklings AB förser koncernen och dess kunder med plattformsprodukter för telekommunikation, telekommunikationstjänster och utvecklingsstöd.

Dags för utveckling!!
Vår enhet utvecklar olika organ för AXE Switching Platform. Vi ansvarar för systemledning och programvaruutveckling inom området, och
vi har ett nära samarbete med angränsande enheter. Detta betyder
förstås en hel del kontakter, både inom företaget och internationellt
inom koncernen. Vi befinner oss nu i en starkt expansiv fas, och behöver därför fler duktiga medarbetare för arbetsuppgifter inom ett
område som ger goda utvecklingsmöjligheter!
Systemledare
Du arbetar bland annat med studier, analyser, teknikledning, arkitekturfrågor och framförhållning. Arbetet bedrivs förstås i nära samarbete med produktledning, andra systemområden och olika utvecklingsenheter inom koncernen. Du bör ha gedigna kunskaper om AXE, speciellt på programvaruområdet.
Erfarna konstruktörer/teamledare
Du leder ett team av cirka fem personer som utför konstruktions- och
verifieringsuppgifter för programvara på AXE tjänstenivå. Arbetet
bedrivs i nära samarbete med systemledningen, och i många fall har vi
även samarbeten med andra utvecklingsenheter inom koncernen. Du
bör ha erfarenhet av konstruktion av programvara för AXE och Du bör
ha goda ledaregenskaper.
Kontaktpersoner
Anders Högberg, telefon 08-727 4965
Lars Broberg, telefon 08-727 3837
Jonas Berglin, telefon 08-727 5655
Ansökan skickas till
Maria Lerner, ÄL/UAB/P
Ericsson Utvecklings AB
Box 1505, 125 25 Älvsjö

ERICSSON 5
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till samtliga mobiltelefonistandarder, exemutbildningserfarenhet är detta meriterande.
pelvis GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT, Vi förutsätter att Du behärskar engelska i tal
och skrift.
PDC. Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och digital HW, mekanik samt
programvara. Utvecklingen och produktifiKontakta: Alf Andersson , 046-18 11 29 eller
ering sker i nära samarbete med alla
Göran Green, 046-18 12 12.
Ericssons affärsområden inom mobiltelefoni,
då affärsenheten är kompetenscenter för
MATERIAL SUPPLY PROJEKTLEDARE
mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstårkare, radiotestloopar o d.
• Till vår inköpsenhet söker vi en projektledare som skall leda Material Supply projekt.
• Du kommer att ansvara för huvudprojekt- Du kommer att koordinera och samordna alledningen av GSM-projekt. Produkterna är
la aktiviteter relaterade till försörjningen av
de s k ANP-delarna i radiobasstationen.
material, från underleverantör tills att mateTjänsten är placerad i projektkontoret och
rialet når förråd.
du direktrapporterartill utvecklingschefen.
Du har också ansvaret för att allt material
Du är civilingenjör eller motsvarande samt finns tillgängligt för varje prototypserie och
har goda kunskaper i engelska. Du bör ha
för riskproduktion.
sysslat med huvudprojektledning för utveckDin uppgift blir vidare att planera all verilingsprojekt med stora inslag av produk- fiering som har anknytning till materialförtionsfrågor. Du har kunskap om mobiltelefosörjningen samt se till att huvudprojektets
ni samt kan Ericsson.
tidplan tillåter detta. Arbetet innebär täta
kontakter med inköps- och planeringsfunkDu är mål- och resultatinriktad, har lätt för
att kommunicera, känner ansvar och har för- tionerna i fabrikerna.
mågan att se helheten.
Du bli också ansvarig för "Make/Buy-analyser" och för TK-estimats-beräkningar. Du
Kontakta: Berndt Doxner, tel 08-757 1828
rapporterar till linjen och huvudprojektledaeller Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404 re.
3865. Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS
Din bakgrund är civilingenjör eller civilePia Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
konom med tidigare erfarenhet av projektledning. Som person är Du drivande och har
god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att Du
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm
behärskar engelska i tal och skrift.

PROJEKTINGENJÖRER
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är
en tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 360 anställda och
tillverkar interfaceprodukter samt framtida
bredbandsprodukter ingående i BR s produktsortiment.
• Vi söker Projektingenjörer som kan arbeta
med/driva rationaliserings- och verksamhetsutvecklingsprojekt som löper tvärs igenom
organisationen.
Du har högskoleutbildning inom teknik
och/eller logistik eller motsvarande kunskaper.
Det år önskvärt om du har erfarenhet inom logistik och gärna också projektledning.
Vidare bör du ha förmåga att se helheter såväl som delar, vara kreativ och drivande samt
kunna arbeta under press.
Kontakta: Conny Petrén (chef Kompetensutveckling/TQM), tel 0150/58113 alt 070/
6224596
eller
Anna
Carin
Gynt
(Personalenheten) 0150/58389. Ansökan:
KH/ERA/PK/H Anna Carin Gynt.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTLEDARE
Vår enhet består av projektledare, delprojektledare, configuration managers och en
projektadministratör. Vi bedriver utveckling
av radiodelar till GSM basstationer.
• Dina viktigaste arbetsuppgifter blir att bedriva utredningar om teknikframförhållningsprojekt samt driva dessa och åstadkomma en rapport. Rapporten år en rekommandation om tekniken håller eller inte. Du ska
även upprätta tidsplaner samt följa upp projekten som kan vara 5-7 samtidigt.
Ditt kontaktnät blir både internt, mest inom radio, och externt, varför engelska i både
tal och skrift är ett krav.
Du bör vara civilingenjör eller motsvarande och helst ha erfarenhet av konstruktion
med analog/digital bakgrund.
Kontakta: Ove Blomberg, t f n 08-7570416 eller Per Andersson, t f n 08-4045996. Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la
Pettersson, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Mobile Communications AB, Lund

PROJEKTLEDARE IS/TT
• Du kommer att planera, leda och genomföra implementeringar av IS/IT customer service projekt. Andra arbetsuppgifter blir att t a
systemågaransvar, arbeta med förbättringar
samt följa trender och teknologier.
Du har tidigare arbetat som projektledare
och har erfarenhet av IS/IT.
Du har goda kunskaper i databashantering, datakommunikation samt integrerade
administrativa datasystem. Har Du dessutom

Kontakta: Dick Svensson, 046-18 11 88.
Ansökan: Ericsson Mobile Communications
AB, Personalenheten, 223 70 LUND.

dom och erfarenhet av verktygsmakeri,
plastteknik och högautomatiserad produktion. Kan Du materialteknik är detta ett plus.

MEKANIKKONSTRUKTÖR PRODUKTUTVECKLING
• Du kommer att arbeta med byggsätt, mekanik och produktionsteknik för våra kommande produkter. Här krävs det en gedigen
erfarenhet enligt ovan, och Du måste ha ett
f r i t t sinne men samtidigt vara lyhörd för
andras tankar och idéer. I din bakgrund finns
troligen en tyngdpunkt på elektronikproduktion och elektronikbyggsätt.
Det är viktigt att snabbt kunna realisera
och pröva olika idéer, och därför bör Du vara
flyhänt med CAD:en och dessutom vara drivande mot leverantörer.
I arbetet ingår förstås också konstruktion
av produkter och detaljer samt dokumentation av dessa.
Du som söker har mekanikutbildning på
lägst gymnasienivå eller motsvarande och
som person måste Du ha lätt för att samarbeta samt trivas att arbeta i projektform. Vårt
koncernspråk är engelska, och Du måste behärska svenska obehindrat i tal och skrift. Din
ålder är inte viktig, huvudsaken är att Du har
intresse engagemang och vilja.
Kontakta: Ulf Holmberg, 08-7217021, memo EKA.EKAUHG eller Personalavdelningen,
Jan Uhlander, 08-7216546, memo EKA.EKAJUP. Ansökan märkt JU och tjänstens namn
senast:
Gudrun
Söderberg,
Personalavdelningen, Ericsson Components
AB Energy Systems Division 164 81 Kista.

Ericsson Radio Access AB, Kista

PROJEKTLEDARE
TILL PRODUKTIONSENHETEN
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess
system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem
för analoga och digitala nätverk.
Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
och vi är idag cirka 1200 anställda.
• Vi behöver förstärkning till vårt projektkontor.
Du kommer att arbeta med projekt- och
delprojektledning i industrialiserings- och
transferprojekt.
Du bör vara civil- eller högskoleingenjör
och ha praktisk erfarenhet av projekt-/objektledning. Du är drivande samt mål- och resultatinriktad. Eftersom arbetet innebär
många kontakter inom och utom företaget,
måste du ha lätt för att samarbeta och dessutom ha goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Christer Arnafors, tel 08-404 22
29 eller Anna-Greta Eriksson, personal, tel
08-404 53 69 Ansökan: Ericsson Radio Access
AB, KI/RSA/HPS Christina Mattsson, Box 11,
164 93 STOCKHOLM

IT»
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kungens Kurva

MEKANIKINGENJÖRER
Vi behöver förstärka vår enhet Power
Modules med ytterligare mekanikingenjörer. Tjänsterna ingår i en sektion som arbetar med utveckling, konstruktion och förvaltning avswitchade DC/DC-omvandlare
samt grundteknik för dessa.

INGENJÖR - PRODUKTFÖRVALTNING
• Du kommer att arbeta med underhåll, revisioner, dokumentation och rationaliseringar av mekanik samt ingående underdetaljer
till vårt produktprogram. Även viss nykonstruktion kan ingå. Arbetet är utåtriktat, då
vi har leverantörer av verktyg och detaljer
både inom och utom landet. Du måste därför
ha lätt att kommunicera och vara självständig och drivande. De tekniker vi arbetar med
inbegriper strångpressad och djupdragen
aluminium, formpressade och gjutna plastdetaljer samt övrig mekanisk bearbetning.
Du år van vid CAD-arbete, och bör ha känne-

Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kungens Kurva

ELEKTRONIKINGENJÖRER
Vi behöver förstärka vår enhet Power
Modules med ytterligare elektronikingenjörer. Tjänsterna ingår i en sektion som arbetar med utveckling, konstruktion och förvaltning av switchade DC/DC-omvandlare
och grundteknik för dessa.

ELEKRONIKKONSTRUKTÖR
• Du kommer att få arbeta i ett av våra produktteam med konstruktion av produktvarianter, revisioner av befintliga produkter
samt produktunderhåll. Även nykonstruktion kan förekomma. Här krävs praktisk läggning, lödkolvsvana samt gedigen erfarenhet
av analog elektronikkonstruktion med tillhörande rutiner och dokumentation.

VERIFIERINGSINGENJÖR
• Arbetet innebär att verifiera och dokumentera produkter samt hantera teknik, utrustning och metoder för detta. För denna
tjänst är det viktigt med intresse för och erfarenhet av mätteknik och mätmetoder.
Noggrannhet är också en väsentlig egenskap
som behövs.

PRODUKTIONSSUPPORT Kl
• Denna tjänst är placerad vid vår fabrik i
Kista, och innebär att vara konstruktionsavdelningens förlängda arm i produktionen.
Här gäller det att vara problemlösare, vara
lyhörd och självgående samt ha praktisk och
drivande läggning. För att klara arbetet bör
din bakgrund innefatta konstruktionserfarenhet och sannolikt också produktionsteknik.

KOMPONENTINGENJÖR
• Denna tjänst är tänkt att vara en kombinat i o n av komponentarbete och hantering av
materialförsörjning för våra projekt och produktteam.
Du kommer att få arbeta med komponenttestning och verifiering, ta fram och revidera komponentspecifikationer, ta fram CADoch schemamodeller för komponenter samt
hantera och bevaka logistiken runt våra projekt. Arbetet sker i samarbete med våra
andra komponentingenjörer. Erfarenhet av
området är meriterande, och en utåtriktad
läggning behövs eftersom kontaktytan utåt
kan bli omfattande.
Du som söker har elektronikutbildning på
lägst gymnasienivå eller motsvarande och
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som person måste du ha lätt för att samarbeta samt trivas med arbete i projektform.
Engelska är vårt koncernspråk, och du måste
behärska svenska obehindrat i tal och skrift.
Din ålder är inte viktig, huvudsaken är att du
har intresse, engagemang och vilja.
Kontakta: Ulf Holmberg, 08-7217021, memo EKA.EKAUHG, eller Personalavdelningen, Jan Uhlander, 08-7216546, memo
EKA.EKAJUP. Ansökan märkt JU och
tjänstens namn senast : Gudrun Söderberg,
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division 164 81 Kista.
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Sales & Operation, Kungens Kurva

PLANT ENGINEERING
Energy Systems utvecklar, producerar och
marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation.
• Vi behöver dig som vill kavla upp ärmarna
och arbeta som Plant Engineering. På våra
kunders uppdrag kommer du att projektera
och utarbeta kraftförsörjningssystem samt
installationslösningar. Du kommer även att,
med din kompetens om systemets uppbyggnad, delta i offerering mot våra kunder.
Arbetet innebär täta kontakter med kund,
försäljare, orderadministratörer och installatörer och även en del resor i Sverige och
utomlands.
Arbetet kräver att du har en goda tekniska
kunskaper, gärna inom elkraft, el-tele och
CAD, samt en mellaningenjörs- alternativt civilingenjörsexamen.
Engelska behärskar du flytande i tal och
skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande. Som person är du utåtriktad, flexibel,
noggrann och kan arbeta med många bollar
i luften. Engelska behärskar du flytande i tal
och skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Kontakta:
Reza
Ghorbani
(Plant
Engineering), telefon 08 - 721 6231, memo
EKA.EKARAGI, Robert Klamer (chef), telefon
08 - 721 6523, memo EKA.EKAKLAM eller laPia Emanuelsson (personal), telefon 08- 721
7461, memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast:
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg, 164
81 KISTA - STOCKHOLM.
Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö

Ericsson Utvecklings AB vidareutvecklar
AXE-systemets plattform. Den är grunden i
Ericssons system för såväl mobil som fast telefoni. Vårt utvecklingsarbete omfattar områden som processorer, väljare, llO-system,
operativsystem, stödsystem och systemarkitektur.
Inom vår enhet pågår utvecklingsarbete i
syfte att ta fram en ny generation llO-system
förAXE 10. Systemet baseras på feltolerant
hårdvara i UNIX-miljö. UNIX-plattformen
som l/O-systemet ska baseras på kallas för
Adjunct Processor (AP) i APZ.
Sektionen som ansvarar för verifiering av
detta system söker förstärkning. Vi ansvarar
även för run time-produkter och söker där
också en konstruktionsansvarig.

VERIFIERING
• Arbetet omfattar planering och exekvering av funktions-och systemprov. Du ansvarar
för ett antal testobjekt och följer dessa genom utvecklingsprocessen. Det innebär att
du kommer att arbeta tillsammans i team
med design, i UNIX-miljö såväl som PLEX-miljö. För att platsa och trivas hos oss tror vi att
du har erfarenhet av provning i AXE eller
UNIX-miljö och att du nu vill bredda dig.

TEST METOD UTVECKLING
• Arbetet går ut på att utveckla och ytterligare etablera vår testmetodik som idag är en
kombination av AXE 10 och TMOS-metodik.
Du kommer framförallt att samarbeta med
metodutvecklare inom avdelningen men
även mot andra metodikansvariga inom
Ericsson. Tjänsten kräver god insikt i AXE 10testmetodik samt en vilja och förmåga till att
skräddarsy metodiken för våra behov. Du är
kommunikativ, drivande och tycker om att
jobba brett inom området.

RUN TIME ANSVARIG
• Arbetet omfattar konstruktionsansvar för
våra run time-produkter. Produkterna består
av installationsförfarande för programvara
och konfigurationsparametrar för initial
start av systemet. Vi söker dig som har kunskaper motsvarande UNIX system administration.Som run time-ansvarig kommer du att
vidareutveckla och förvalta produkten samt
att vara kontaktperson ut mot våra användare över hela världen.
Kontakta: Lars-Olov Norelius tel 08 - 727
4060, memoid UAB.UABLOS Ansökan: personalenheten, ÄL/UAB/P,
Eva Anderson,
Ericsson Utvecklings AB, Box 1505, 125 25
Älvsjö.
LM Ericsson Data AB, Kista

CLIENT-SERVER TEKNIKER
• Vi söker Dig som vill arbeta med leverans
och implementering av C/S-system inom PC,
UNIX och mixade systemmiljöer.
Du är PC- och/eller UNIX tekniker i grunden.
Du har mellan 4-10 års erfarenhet av att
arbeta med lokala nätverk och känner därmed till alla komponenter i Client-Server och
kan därför förstå helhetslösningar (Server,
klient, kommunikation, applikation, databas, support m.m.).
Du kan även sätta dessa komponenter i relation till olika faser, som förstudie, test och
utvärdering, installation, drift, förvaltning
och avveckling.
Du är självgående, serviceminded, ansvarstagande, initiativrik och bra på att samarbeta i grupp, men Du ska också kunna ta kommandot ibland.
För rätt person erbjuder arbetet stora möjligeter till nya utmaningar och utveckling.
Kontakta: Lars Magnusson 08-4047497,
Björn Lindkvist 08-4045231 eller Håkan
Hettinger 08-7572551. Ansökan: Christine
Nordström, Personal, TO/EDT/RH

X.2S nät. Vi baserar främst våra produkter
på SNMP/HPOpenView.
Kunderna består av både företag och
publika operatörer och vi arbetar tillsammans med lokalbolagen för att finna bra lösningar. Produkterna heter D.N.A. Node
Manager, WMS, Application Suite och Call
Centre Manager.

På Network Products Division konstruerar,
tillverkar, marknadsför och säljer vi produkter för terminering och skarvning av kabel i
kommunikationsnätverk.
Avdelningen för Nätmaterielteknik ansvarar för produktområdet från station genom
olika distributionspunkter fram till abonnent-gränssnittet.

• Arbetet bedrivs ofta i mindre projekt-team
(5-10 pers), med små iterativa steg - vi har
också en mycket pragmatisk syn på verksamheten. Hos oss är det viktigare att få ut något
tillräckligt bra på marknaden i tid, än att
bygga generiska lösningar som aldrig kommer i mål!
Vi sitter i fräscha lokaler i Nacka Strand
med en inspirerande utsikt över Stockholms
hamninlopp. Nu behöver vi utöka vår verksamhet och söker därför ett antal personer
som vill hålla på med integration, test och
fältprov.
Du skall bygga upp och underhålla testmiljöer, konstruera testfall och skriva testspecifikationer. Du skall också utföra testning, stödja fältprov hos kunder och även arbeta med
en del utbildning av lokala bolag/kunder
förutom att vara med i kravarbete för kommande generationer av produkterna
Du har kunskap inom några av områdena:
ATM, FrameRelay, X.25, Testning, AXD301,
APEX, Bay, Eripax PFA, Eripax PS/PFS, MD110,
Mobility Server, BIM, HPOPenView, Netview,
Internet, SNMP, Unix, GUI, Windows NT och
Network Management.
Som person kan Du hålla många bollar i
luften, tycka om att arbeta i lag, vara nyfiken
och positiv samt kunna ta fram lite "jävlar
anamma" när det behövs. Självfallet har Du
också bra kunskaper i engelska, skriftligt och
muntligt.

• Vi söker nu en Mekanikkonstruktör.
Arbetsuppgifterna innefattar konstruktion,
förvaltning och dokumentation av nätmaterielprodukter. Dessa produkter tillverkas huvudsakligen
i
tunnplåt
eller
plast.
Tillverkningen är förlagd till externa underleverantörer runt om i Sverige och utomlands.
I ditt arbete ingår att utvärdera och verifiera konstruktionslösningar med hjälp av prototyper, prototypframtagning i form av mekaniskt bearbetade detaljer i metall eller genom att utnyttja datorgenererad Fri Forms
Framställning.
Du bör vara gymnasieingenjör alt civilingenjör med ett par års erfarenhet av mekanisk
konstruktion i CAD. Du har förmågan att arbeta självständigt och kan hålla många arbetsuppgifter igång samtidigt, då vi är inne i
en tid av kraftig expansion. Du måste också
kunna uttrycka dig väl både i tal och skrift på
engelska och svenska.

Kontakta: Peter Pierrau, +46 8 4220684,
EBC.EBCPPIE, Peter.Pierrau©ebc.ericsson.se.
Ansökan senast: Ericsson Business Networks
AB, Cecilia Walman, NA/DN/H, 131 89
Stockholm, memo EBC.EBCCWAL, ebc.ebccwal@mesmtpse.ericsson.se.
Ericsson Cables AB - Network Products Division

Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö

ELEKTRONIKINGENJÖR

Ericsson Utvecklings AB vidareutvecklar
AXE-systemets plattform. Den är grunden i
Ericssons system för såväl mobil som fast telefoni. Vårt utvecklingsarbete omfattar områden som processorer, väljare, llO-system,
operativsystem, stödsystem och systemarkitektur. Enheten för Administrativ utveckling
söker

till avdelningen Nätmaterielteknik i Sundbyberg
På Network Products Division konstruerar,
tillverkar, marknadsför och säljer vi produkter för terminering och skarvning av kabel i
kommunikationsnätverk.
Avdelningen för Nätmaterielteknik ansvarar för produktområdet från station genom
olika distributionspunkter fram till abonnent-gränssnittet.

SYSTEMERARE/PROGRAMMERARE
• Du ska ha tyngdpunkten förlagd till systemering. Programmeringsvana i Oracles utvecklingsmiljö är värdefull. Du får gärna ha
erfarenhet av administrativ verksamhet. Lätt
att skapa kontakt och att kommunicera med
andra människor samt pedagogisk läggning.
Du kommer att få arbeta med följande frågor:
- Förstudier, utredningar.
- Vidareutveckling/ersättning av befintliga
system.
- Utveckling/anpassning av system och rutiner.- Utvärdering och implementation av
system/delsystem.
- Användarstöd och utbildning.
Utbildningsbakgrund/kunskaper:
Gärna
högskoleutbildning med datainriktning och
verksamhetskunnande. Erfarenhet av systemutveckling med Oracles utvecklingsverktyg.
Vår utvecklingsmiljö är Unix Client-Server
med SUN arbetsstationer och ett växande antal PC. Som databas och utvecklingsverktyg
använder vi Oracle.
Kontakta: Sten-Inge Andreasson, UAB/A/U,
tel
08-727
4148
eller
email
Stenlnge.AndreassonÉuab.ericsson.se Ansökan:
Personalenheten, ÄL/UAB/P, Eva Anderson,
Ericsson Utvecklings AB, Box 1505, 125 25
Älvsjö.

• Vi söker nu en Elektronikingenjör. Dina arbetsuppgifter blir att vidareutveckla och
framtidssäkra våra nätmaterielprodukter såsom korskopplingsplintar och koaxialprodukter för analog och digital transmission på
koaxialnät som t ex kabel-TV applikationer
etc.
Du kommer också att delta i utveckling av
skyddskomponenter för dessa typer av
transmissionssystem. I arbetet ingår även att
följa
utvecklingen
av
kopparbaserad
transmission.
Du ska ge tekniskt stöd till marknads- och
inköpsavdelningarna samt aktivt bidra till en
ökad förståelse inom hela divisionen om
transmission på kopparnät och hur våra produkter ska utformas och konstrueras för optimal signalöverföring.
Du bör ha en förmåga att kunna arbeta
självständigt samt att kunna hålla många saker i luften samtidigt, då vi är inne i en t i d av
kraftig expansion. Du måste också kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
och engelska.
Du bör vara civilingenjör (E, F eller Y) samt
ha ett par års erfarenhet av likartat arbete
inom området.
Kontakta: teknikchef Anders Sjöberg, t f n
08-764 05 78, eller konstruktionschef Johan
Bevin, t f n 08-764 08 98.

Kontakta: teknikchef Anders Sjöberg, t f n
08-764 05 78 eller konstruktionschef Johan
Bevin, t f n 08-76408 98.
Ericsson Business Networks AB, Enterprice
Networks, Nacka Strand

SYSTEMADMINISTRATÖR
TILL UNIX-ENHETEN
• inom enheten SYSTEMTEKNIK OCH DRIFT
Vi
söker
en
kvalificerad
UNIXsystemadministratör
till
UNIX-enheten
Systemstöd och Nätverk. Dina arbetsuppgifter ingår installation, utveckling och underhåll av UN IX-plattformen och nätverket hos
EBC i Nacka strand samt stöd till våra slutanvändare.
I botten bör du ha 4-årig gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande kunskaper. Du bör ha erfarenhet av systemadministrationsarbete inom UNIX-området, i första hand med SUN OS och/eller
Solaris 2.x du bör även ha goda kunskaper
o m TCP/IP och LAN. Det är viktigt att du har
känsla för service, har ordningssinne och lätt
att ta folk.
Kontakta: Lars Westlund, 08/422 1239.
Ansökan: ERICSSON BUSINESS NETWORKS
AB, Jan Lagerborg, NA/EBOH, 131 89 STOCKHOLM. Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖRER
• Du kommer att arbeta med utveckling och
testning av programvara för basstationer
och AXE-växlar till mobiltelefonisystemen
för AMPS, D-AMPS och PDC (Japan) standarderna. Vi arbetar i UNIX och AXE 10 utvecklingsmiljöer där programspråken är C och
PLEX.
Arbetet drivs i team på 3-6 personer varför
samarbetsförmåga är en egenskap vi värderar högt. Arbetsmiljön har en internationell
prägel med täta kontakter och utbyte med
andra länder framförallt USÄ Kanada, Irland
och Japan inom Ericssonkoncernen.
Du bör vara civilingenjör eller ha motsvarande erfarenhet samt ha goda språkkunskaper i framförallt engelska. Tidigare erfarenhet av AXE 10, telekommunikation/mobiltelefoni eller realtidssystem är en merit liksom
tidigare erfarenhet av arbete i stora utvecklingsprojekt.
Kontakta: Daniel Lövung. tel: 08-757 31 26,
Lena Insulander, tel: 08-404 27 94 eller
Anders Hagström, t e l : 08-757 38 80.
Ansökan: AH Åsa Andersson, Ericsson Radio
Systems AB, 164 80 Stockholm
Ericsson Software Technology AB, Karlskrona

Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand

Ericsson Cables AB, Network Products Division,
Sundbyberg

VI SÖKER NYFIKNA TESTARE!
Vår affärsenhet Datacom Networks and IP
Services, utvecklar och säljer Network
Management system för ATM, FrameRelay,
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MEKANIKKONSTRUKTÖR
till avdelningen Nätmaterielteknik i Sundbyberg.

SYSTEM DESIGNER & DESIGNERS
At Ericsson in Karlskrona we are developing
the Service Order Gateway (SOG) product.
The market for SOG is global. So far we are
working within the GSM/PCS/DCS market.

We now need to expand our design group
to cope with new requirements from our
customers. SOG is based on OO design using
the C++ language.
• If You have the skill and interest in SW design we are very interested t o hear from You.
You will join a department w i t h 22 people.
We have the full responsibility of the product
which means that the department acts in
SOG development from TG0 to TG5.
The design role includes: Requirement
analysis.Functional analysis,lmplementation
proposals.lmplementation & basic test. As
system designer w e see that You have at least
3 years of experience in OO-design and as designer at least 1 year of OO-design experience, preferably in C++. We are based in a new
office just 100 metres from the see. Living in
Karlskrona gives a lot of oppurtunities both
proffesionally and socially.
Contact: Tommy Sigsäter, phone +46 455
395978
MEMO: ERI.EPK.EPKTSI. E-mail:
Tommy.Sigsäter@epk.ericsson.se
Application: Ericsson Software Technology
AB, Human Resources, Box 518, S-371 23
KARLSKRONA, SWEDEN.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

AVANCERAD ASIC-KONSTRUKTION
ERA/X/F är affärsområde mobilsystems
centrum för mikroelektronik, där IC-design,
mikroprocessorer och DSP ingår. Inom denna
enhet ansvarar X/FT för avancerad digital
ASIC-konstruktion.
• Vi åtar oss konstruktionsuppdrag från
andra enheter inom BR eller deltar i utvecklingsprojekt på dessa. Vi arbetar också med
forskning inom ASIC-konstruktion och metoder för att kunna utnyttja den snabba utvecklingen inom mikroelektronikområdet.
Vi arbetar med konstruktion i VHDL, simulering med olika VHDL- simulatorer och automatisk syntes till grindnivå med Synopsys
syntesverktyg.
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör
med erfarenhet av ASIC- konstruktion. Erfarenhet av konstruktion, simulering och syntes
med VHDL är meriterande. Du bör vara utåtriktad och ha goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Magnus Jacobsson, tel 08-757 06
78, Memoid ERA.ERAMANGO. Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, ERA/X/HS AnneMarie Ahrsjö, 164 80 STOCKHOLM Memoid
ERA.ERAAHRO
Ericsson Radio Systems AB, Kista

C-PROGRAMMERING- FLEXIBLE ASIC
ERAIXIF är affärsområde mobilsystems
centrum för mikroelektronik, där IC-design,
mikroprocessorer och DSP ingår. Inom denna
enhet ansvarar X/FT för avancerad digital
ASIC-konstruktion.
• För att utnyttja de möjligheter som den
snabba utvecklingen på mikroelektronikområdet ger, har en ny metod för flexibel implementering av signalbehandling utvecklats
vilken baserar sig på integrering av ett flertal
egenutvecklade digitala signalbehandlingsprocessorer (DSP-kärnor) på en ASIC. För att
kunna stötta våra affärsenheter i användandet av denna metod bygger vi nu upp en
grupp som vidareutvecklar och underhåller
metoden.
Vi söker en person med bakgrund inom
mjukvaruutveckling för utveckling och underhåll av de verktyg och simuleringsmodeller som används vid programmering av
DSP:erna. Verktygen består idag av assembler, länkare, simulator/debugger och grafiskt
användargränssnitt, men planer finns på att
komplettera dessa med andra verktyg, t.ex.
C- kompilator. I arbetet ingår även stöd till de
enheter som använder verktygen.
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör
med erfarenhet av mjukvaruutveckling i C.
Du bör vara utåtriktad och ha goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Magnus Jacobsson, tel 08-757 06
78, Memoid ERA.ERAMANGO. Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, ERA/X/HS AnneMarie Ahrsjö, 164 80 STOCKHOLM Memoid
ERA.ERAAHRO
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PROCESSORKONSTRUKTION
- FLEXIBLE ASIC
ERA/X/F är affärsområde mobilsystems
centrum för mikroelektronik, där IC-design,
mikroprocessorer och DSP ingår. Inom denna
enhet ansvarar XIFT för avancerad digital
ASIC-konstruktion.
För att utnyttja de möjligheter som den
snabba utvecklingen på mikroelektronikområdet ger, har en ny metod för flexibel implementering av signalbehandling utvecklats
vilken baserar sig på integrering av ett flertal
egenutvecklade digitala signalbehandlingsprocessorer (DSP-kärnor) på en ASIC.
För att kunna stötta våra affärsenheter i
användandet av denna metod bygger vi nu
upp en grupp som vidareutvecklar och underhåller metoden.
• Vi söker en person med ASIC-bakgrund för
utveckling och underhåll av nya DSP-arkitekturer. I arbetet ingår även stöd till de enheter
som använder sig av DSP-kärnorna.
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör
med erfarenhet av ASIC- konstruktion. Erfarenhet av konstruktion, simulering och syntes med VHDL är meriterande. Du bör vara
utåtriktad och ha goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Magnus Jacobsson, tel 08-757 06
78, Memoid ERA.ERAMANGO. Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, ERA/X/HS AnneMarie Ahrsjö, 164 80 STOCKHOLM Memoid
ERA.ERAAHRO
Ericsson Radio Systems AB, Kista

ANSVARIG FÖR
APPLIKATIONSSTÖD CAE-VERKTYG
ERA/X är en enhet under uppbyggnad som
skall vara BR's kompetens- och resurscentrum för microelektronik, där IC-design,
microprocessorer och DSP ingår.
• Vi söker en person som vill arbeta med
drift och underhåll av vår UNIX baserade
konstruktionsmiljö.
I din arbetsuppgifter ingår installation,
konfiguration och underhåll av de programvaror som används för ASIC utveckling inom
enheten.
Programmen som används kommer från
Mentor Graphics, Cadence, Synopsys m f l .
Du skall kunna arbeta på egen hand och
har kunskaper i UNIX och nätverksadministration.

JOBBNYTT
• Vi söker en person för utveckling och underhåll av vårt konstruktionsflöde för digital
ASIC konstruktion.
Konstruktionsflödet sträcker sig från beskrivning i VHDL till layout på grindnivå. Vi
arbetar med ett antal utvalda leverantörer
av cell-baserade ASIC teknologier och CAEverktyg.
Du bör ha erfarenheter i något av följande
teknikområden: Konstruktion, simulering
och syntes med VHDL. Test. Layout, Floorplanning.
I arbetet ingår även att medverka i ASIC
projekt och att ge stöd till BR's affärsenheter.
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör
med erfarenhet av ASIC konstruktion. Du bör
vara utåtriktad och ha god kunskaper i engelska.
Kontakta: Pontus Andrén, t f n 08-757 28 82,
memoid ERA.ERAPOP. Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, X/HS Anne-Marie Ahrsjö,
164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEM SUPPORT ENGINEER MARKET OPERATIONS EUROPOLITAN
Ericsson Radio Systems AB och Europolitan
AB ahr träffat avtal om leverans av GSM
900/DCS 1800 och tillhörande tjänster.
• Enheten Operations inom Market Operations Europolitan ansvarar för leveranser, implementering, projektledning samt system
och underhållssupport. Vi håller nu på att
etablera en organisation och söker nu därför
System Support Engineers för vårt Field
Support Center (FSC). Dina uppdrag är att
självständigt på uppdrag av FSC chefen arbeta inom följande områden: SS, BSS, OSS, IN,
O&M, help-desk och konsultation, mjukvaruuppgraderingar (CN-A, AC-A, EC-A), felsökning; PLEX och ASA, felrapportering med
kännedom om MHS, ACH, MSS.
Du blir en av FSCs centralfigurer och bidrar med din kompetens till att göra enheten
framgångsrik och effektiv. Du har lätt för att
samarbeta och strävar efter att uppnå och
behålla en god kundrelation med Europolitan.
Kontakta: Lennart Pålsson, tel +60 3
5553915, memoid PEM.PEMLENN eller
Christer Ahlner, tel +46 8 404 84 07, memoid
ERAC.ERACRAR. Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB, LFHS Ingela Vikenfalk, 164 80
STOCKHOLM
Ericsson Mobile Communciations AB, Lund

Kontakta: Pontus Andrén, t f n 08-757 28 82,
memoid ERA.ERAPOP. Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, X/HS Anne-Marie Ahrsjö,
164 80 STOCKHOLM
Ericsson Software Technology AB, Karlskrona,
Hässleholm

MJUKVARUUTVECKLINGS
MILJÖANSVARIG
• Kan du ta ansvar och initiativ? Har du servicekänsla?
Då vill vi att du söker jobb som konsult hos
oss på enheten Development Support. Den
roll du kommer att axla är att ansvara för
området: Verktygsplattformen för AXEmjukvaruutveckling.
Erfarenhet av AXE-mjukvaruutveckling liksom UNIX-kunskap är meriterande men inget krav, annan teknisk bakgrund kan vara lika intressant.
Vi finns i både Hässleholm och Karlskrona
så du kan få din placering på vilket av dessa
kontor du vill.
Kontakta: Urban.AnderssonSepk. ericsson.
se, t e l 0455-39 59 53 eller Henrik.HirnÖepk.
ericsson.se, tel 0451-434 93. Ansökan:
KA/EPK/BP
eller
Ericsson
Software
Technology AB, Personal, Box 518, 371 23
KARLSKRONA, tel vxl 0455-39 50 00.
Ericsson Radio Systems AB. Kista

ASIC METHODOLOGY & SUPPORT
ERAIX år en enhet under uppbyggnad som
skall vara BR's kompetens- och resurscentrum för microelektronik, där IC-design,
microprocessorer och DSP ingår.

TESTMETODUTVECKLARE
• Till vår enhet för datatillbehör söker vi en
programmerare med erfarenhet av testmetodik-utveckling. Du kommer att fungera
som test-koordinator och programmerare
med mycket interna och externa kontakter.
Din bakgrund är civilingenjör med något
eller några års erfarenhet som programmerare. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av utveckling av testmetoder för testning/verifiering av programvara. Har Du dessutom arbetat med datakommunikations-produkter och
elektronik-konstruktion är detta meriterande.
Du behärskar C-programmering, testmetodik och verktyg samt talar och skriver engelska obehindrat. Dina viktigaste egenskaper är
att Du är noggrann och strukturerad i Ditt arbetssätt
Kontakta: Jonas Harris, t f n 18 14 29.

WINDOWS-PROGRAMMERARE
• Till enhet för datatillbehör söker vi Windows-programmerare med erfarenhet av att
utveckla programvara för Windows 3.X
och/eller Windows-95. Du kan också vara
nyutexaminerad med ett brinnande intresse
och viss erfarenhet av objektorienterad programmering. Du kommer att arbeta med utveckling av drivers och applikationsprogramvara för Windows -95/97 samt det nya operativsystemet
Windows
CE (för
PDAs,
Organizers, etc).
Du år civilingenjör och behärskar C++ och
Windowsarkitekturen. Du är van vid att fokusera på användarvänlighet och talar och
skriver engelska obehindrat. Det är också
önskvärt att Du har viss erfarenhet av

Data/Fax applikationer.
Dina
viktigaste
egenskaper är att Du är noggrann och strukturerad i Ditt arbetssätt
Kontakta: Jonas Harris, t f n 046-181429.

GRÄNSSNITTSDESIGN
• Du kommer att arbeta i team med utveckling av användargränssnitt (MMher) för våra
mobiltelefoner samt mjukvara för PC och
handdatorer. Din arbetsuppgifter kommer
att omfatta grundteknik, standardisering såväl som koncept- och produktutveckling. Du
kommer att arbeta i nära kontakt med våra
utvecklingsprojekt en roll där Du direkt kan
påverka produktens utformning.
Din bakgrund är en högskoleutbildning
med några års arbetslivserfarenhet inom området. Har Du erfarenhet av multemedia,
grafisk design eller användbarhet är detta
meriterande. Vi förutsätter att Du behärskar
engelska i tal och skrift samt har ett intresse
för vilka krav en slutanvändare ställer på en
avancerad teknisk produkt.
Kontakta: Erik Sparre, t f n 046-19 37 95 eller
Bengt Stavenow, t f n 046-18 15 25. Ansökan:
Ericsson
Mobile
Communications
AB,
Personalenheten 223 70 Lund.
Ericsson Software Technology AB, Karlskrona

MEDIATION SOFTWARE
2 System Designer & Designers
At Ericsson in Karlskrona we are developing
the Service Order Gateway (SOG) product.
The market for SOG is global. So far we are
working within the GSM/PCS/DCS market.
We now need to expand our design group
to cope with new requirements from our
customers. SOG is based on OO design using
the C++ language.
• If You have the skill and interest in SW design we are very interested t o hear from You.
You will join a department with 22 people.
We have the full responsibility of the product
which means that the department acts in
SOG development from TG0 to TG5.
The design role includes:
- Requirement analysis,
- Functional analysis,
- Implementation proposals,
- Implementation & basic test.
As system designer we see that You have at
least 3 years of experience in OO-design and
as designer at least 1 year of OO-design experience, preferably in C++. We are based in
a new office just 100 metres from the see.
Living in Karlskrona gives a lot of opportunities both proffesionally and socially.
Contact: Tommy Sigsäter, phone +46 455
395978. MEMO: ERI.EPK.EPKTSI. E-mail:
Tommy.Sigsäter epk.ericsson.se Application:
Ericsson Software Technology AB, Human
Resources, Box 518, S-371 23 KARLSKRONA,
SWEDEN.
Ericsson Radio Systems, Kista

ERFAREN RADIONÄTPLANERARE
Japan är världens just nu näst största marknad för mobiltelefon!. Nu siktar vi även mot
länder utanför Japan, hetast just nu är ett
annat land i Asien.
Vår organisation är ansvarig för utveckling och utförande av tjänster inom radionätoptimering och radionätplanering för japanska standarder. Den erfarenhet vi får i
fält återmatas för att säkra att rätt produkter utvecklas.
• Vill du arbeta nära Asien/Japan, och i framtiden andra marknader, kan vi erbjuda dig
intressanta möjligheter.
Du kommer att få en central roll i utvecklingen av kompetensområdet radionätplanering och radionätoptimering. Vi vill se dig
som en teknikledare och stödperson för utveckling av nya och gamla metoder inom
området.
Vi söker dig som har minst ett par års erfarenhet inom området radionätplanering. Du
är öppen, kan kommunicera på både svenska
och engelska och tycker om kontakter med
interna och externa kunder.
Vår enhet kan erbjuda dig ett unikt jobb
dår du kan utveckla dig själv och fördjupa
dig inom teknikområdet samtidigt som du
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behåller en nära kontakt med marknaden
och slutkunden.
Kontakta: Ulf Eklund, tel 08-404 68 17.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, J/HS
Ann Beer 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Mobile Communications AB, Kista

PROJEKTANSVARIGA
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, marknadsför och säljer mobiltelefoner
över hela världen. Vi är inne i ett expansivt
skede och till vår enhet Service&Repair som
ansvarar för Technical support söker vi projektansvariga.
• Du kommer att tillvarata Service&Repairs
intressen i nya produkter genom att deltaga
i pågående utvecklingsprojekt för våra mobiltelefonprodukter. Du återkopplar erfarenheter från marknaden till nya projekt och ansvarar för att de beredningar som behövs
runt en ny produkt blir utförda i t i d . Du kommer också att arbeta med utbildning och teknisk support till våra regionala supportorganisationer, och att följa upp produktkvalitet i
fält.
Du är gymnasieingenjör eller har vidareutbildat dig samt har erfarenhet från mobiltelefonbranschen. Du är utåtriktad, stresstålig,
van att arbeta självständigt och du tycker om
att resa i jobbet, då en del utlandsresor kan
förekomma. Vi förutsätter att du behärskar
engelska i tal och skrift. Tjänsten är placerad
inom technical support i Kista.

VERIFIERINGSTEKNIKER
• Du kommer att arbeta med validering av
olika produkters funktionalitet gentemot
specifikationer. Du gör också marknadsverifieringar, bekräftar kundkrav och dokumenterar de tester som har utförts.
Du är gymnasieingenjör eller har vidareutbildat dig samt har en teknisk och/eller marknadsorienterad bakgrund inom mobiltelefonbranschen. Du är utåtriktad, stresstålig
och van att arbeta självständigt. Vi förutsätter att du behärskar engelska i tal och skrift.
Tjänsten är placerad inom technical support i
Kista.
Kontakta: Mikael Johansson 046 - 18 14 49
eller Hans Blackman 046 - 1 8 12 61. Ansökan:
Ericsson Mobile Communications AB, ECS/HS
Christina Weisner, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SERVICE SUPPLY MANAGEMENT
DO YOU WANT TO IMPROVE ERICSSONS IMPLEMENTATION OF CELLULAR SYSTEMS
WORLD WIDE?
A new unit within the Implementation department for D-AMPSIAMPS, called Service
Supply Management is established. The
Implementation department is overall responsible for the Process, Methodology and
customer projects.
The Service Supply Management will
establish Global Service Organization (GSO)
for
the competence areas.
Network
Planning, Engineering and Installation &
Commissioning.
The Service Supply Management are responsible for implementation services supplied globally. The GSO is the network to provide services and define improvement projects.
• The Service Supply co-ordinator is responsible for:
- GSO administration.
- Process management.
- Resource Management.
- Competence Development.
- Indus projects.
The successful candidates has good negotiation, analytical and administrative skills.
Written and spoken communication skills in
English is mandatory, Spanish is an advantage.
Contact: For Network Planning, David
Schelin, phone +46 8 404 5539 or
Engineering and Inst.&commissioning, Peter
Lindfors, phone +46 8 404 2972. Application:
Ericsson Radio Systems AB, AH Marianne
Molin, 164 80 STOCKHOLM
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The assignment consists of functioning as a
technical supervisor within the specialist
area, working w i t h our internal customers
PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR ERA/X and the business units as well as interANP
facing towards universities.
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products
We are looking for a person w i t h a broad
- har affärsansvar för sitt produktområde
background, w i t h knowledge of both consom omfattar delsystem i radiobasstationer
trol and signal processing domains as well as
till samtliga mobiltelefonistandarder, exemhardware and software, w i t h emphasis on
pelvis GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT, software. You are openminded, able to cooPDC. Produkterna innefattar mikrovågstekperate w i t h others, speak and write english
nik, analog och digital HW, mekanik samt
fluently, have an interest in systems oriented
programvara. Utvecklingen och produktifiissues and a preferred background in base
ering sker i nära samarbete med alla
station design.
Ericssons affärsområden inom mobiltelefoni,
You have a minimum background as a
då affärsenheten är kompetenscenter för
M.Sc.EE (Civ.lng.) and have at least five years
mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärexperience in the area.
kare, radiotestloopar o d.
Contact: Peter Olanders, phone 08-7570518,
peter.olanders@era-t.ericsson.se,
• Som programvarukonstruktör bör du ha 3 email:
års erfarenhet av SW-design i C, samt erfaSvante Signell, phone 08-7572422, email:
renhet av simuleringar och matematiska mosvante.signell@era-t.ericsson.se eller Anders
deller. Du är utbildad civilingenjör (E, M eller
Forsen, phone 08-7572541, email: anders.forF) och besitter kunskaper i reglerteori och
sen@era-t.ericsson.se. Application: Ericsson
mikrovågsteori. Du är analytisk och struktuRadio Systems AB, ERA/X/HC Karin Enberg,
rerad, du är drivande samt social till din lägg164 80 STOCKHOLM
ning.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Kontakta: Fredrik Schedwin, tel 08-757 1094
eller Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404
SYSTEMLEDNING maskinvara CMS30
3865. Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS
Pia Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
ERAIJT har produkt- och systemledningsansvaret för mobiltelefonisystemet CMS 30,
som säljs i Japan. Inom enheten pågår intenEricsson Radio Systems AB, Kista
sivt arbete med att modernisera AXE 10 maskinvaran.
Ericsson Radio Access AB, Kista

PRODUCT MARKETING,
OPERATION AND SUPPORT SYSTEM

• We are working with Market Support for
Ericsson's GSM and DCS system, CME20, with
responsiblity for Base Station Systems (BSS)
and Operation and Support System (OSS).
The task includes defining argumentation
for our products, performing presentations
to customers and local companies and assisting the local companies in their tender
work. Our main geographical area is western
Europe, and we are experiencing a growing
need for our services related t o the increased
competition on the market.
We therefore need t o reinforce our team
w i t h a product marketing engineer in the
OSS area. We know that expertise in this area
is hard to find, but are willing t o invest in
your technical development.
Qualifications and experience needed are
a M.Sc. degree or similar, basic GSM knowledge (mainly on the radio side), a market
orientation and fluency in English. It is preferable that you also have either OSS knowledge or good knowledge of operation and
maintenance of telecommunication systems.
Contact: Fredrik Wallgren, tel 08-404 5998,
E-mail: fredrik.wallgren@era-lvk.ericsson.se
or Ann-Charlotte Sturesdotter, Personal, tel
08-404 4191. Application: Ericsson Radio
Systems AB, Kerstin Lundberg LV/HS, 164 80
Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

R&D SENIOR SPECIALIST - SOFTWARE
DESIGN FOR EMBEDDED SYSTEMS
Radio Technology Research is responsible for
radio technology development for both existing and future mobile systems with particular focus on base stations. We are a research department in the new founded organisation Generic Radio Network Products
as well as a branch of Research Core Unit
Radio (RCUR).
• Due to the fast technology development
the borders between hardware and software
will be more and more blurred. This increases
the demand for consistent and tracable descriptions of signal processing and control
functionality.
In order to design new generations of base
stations it is necessary to combine the classical "bottom-up" component-based design
style with " t o p - d o w n " design styles based on
high level architectural and functional descriptions and find ways t o make much of the
verification work already at the design level.
The appointment includes high level descriptions, software design of control functionality and software components (such as RTOS,
API's, drivers) for microprocessors and control hardware.
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• Vi söker en person som kan utföra och systemleda olika arbetsuppgifter kring införande av moderniserad maskinvara, både APT
och APZ. Detta kan innebära att göra tekniska utredningar, samordna med andra BUs,
formulera och förtydliga våra krav mot UAB.
Arbetet inkluderar också att klarlägga frågor
kring hantering och strukturering av den nya
maskinvaran.
Du kommer att lära dig allt om modern
maskinvaruteknik för en mycket dynamisk
och intressant marknad.
Din utbildning är civilingenjör eller motsvarande och du bör ha erfarenhet från systemarbete inom AXE 10.
Kontakta: Christer Johansson, tel 08-404
8460, memoid: ERA.ERACCJN eller Håkan
Olsson, tel 08-404 6819, memoid: ERA.ERAOHN.

ringsprogram. Förbättringar kan omfatta
produktförbättringar av utvecklingsprocesser och affärsprocesser i alla delar av systemet.
Ett viktigt ansvar för ISP-teamet är att vara
koordineringsansvariga på BR nivå. För detta
ändamål finns ett ISP-nätverk etablerat inom
affärsenheten.
Vi behöver utöka teamet kring ISP programmet med en person.
Du får vara med och påverka ett helt
system, från produktdefinition till ett system
i drift.
Din utbildning är civilingenjör eller motsvarande och du bör ha erfarenhet av CMS 30
eller liknande system samt gärna provningsoch projektledarerfarenhet.

några delar inom CMS 30 systemet där både
teori- och "hands o n " avsnitt ingår.
Vi tror att följande stämmer in på dig: Kunskaper om någon eller några delar av CMS 30
systemet. Arbetar idag inom någon del av
RMOJ och har intresse av att prova på andra
sätt att använda och förmedla sin kunskap
på.
Omfattningen tror vi är ca en till två gånger per månad. Vi kommer vid behov att hjälpa till med planering, utformning av material samt pedagogisk träning och upplägg.

Kontakta: Christer Johansson, tel 08-404
8460, memoid: ERA.ERACCJN eller Anders
Gärtner,
tel
08-757
1876,
memoid:
ERA.ERAAG. Ansökan:
Ericsson
Radio
Systems AB, J/HS Ann Beer 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio Systems AB, Kista

LÄRARE TILL INTERNAL
TECHNICAL TRAINING RMOJ
Teknik/system informatör/seminarieledare
till Internal Technical Training RMOJ på deltid.
Vi på JZ är nu från och med hösten -97 huvudansvarig för att tillhandahålla intern teknikutbildning till RMOJ-organisationen.
Målgruppen för denna tekniska utbildning
är anställda inom RMOJ som för sitt arbete
tidigt behöver information om tex. den nya
generationen, förändrade och nya funktioner, varför gjorde man så här osv.
Utbildningen hade vi tänkt skulle ske i seminarieform.
• Vi söker nu kontakt med personer att, som
i kombination med nuvarande arbetsuppgifter, till och från fungera som informatör
och/eller seminarieledare för någon eller

Kontakta: Orving Hellebro, tel 08-404 9322,
memoid EXTR.QRAORHE. Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, JZ/R Orving Hellebro, 164
80 STOCKHOLM

SYSTEMKONSTRUKTÖRER BASSTATIONER GSM
Vår roll är ta fram ett produktsortiment som
möter marknadens allt hårdare krav på
basstationer. De produkter vi ansvarar för
exporteras i stora volymer till nästan 50 länder i alla världsdelar.
• Vi söker systemingenjörer som vill arbeta
med krav och systemlösningar för radiobasstationer
för
digital
mobiltelefoni
(GSM,DCS,PCS). t Din roll blir att specificera
basstationens egenskaper och funktioner
och att ta fram lösningar hur dessa kan realiseras i våra produkter.
Vi arbetar inom ett antal områden och behöver förstärkning inom bland annat: Radio
och Antenner. Funktioner för drift, underhåll
och konfigurering. Mekanikbyggsätt, kraft
och kylning.
Du är Civilingenjör eller har motsvarande
kunskaper. Du har gärna erfarenhet från systemarbete, konstruktion, verifiering eller
pro7duktledning. Viktigast är du har lätt att
samarbeta, är initiativ- och rik och ansvarskännande samt har ett brett teknikintresse.

Ericsson Infocom, Public Networks,
Switching, Systems Integration, T N
SYSTEM UPGRADES, FUTURE BUSINESS
PROJECT MANAGER / SIRIUS Core Upgrade Project

SYSTEMLEDNING Plattformar CMS30
ERAIJTIX har produkt- och systemledningsansvaret för mobiltelefonisystemet
CMS 30, som säljs i Japan. Ett viktigt område
är att erbjuda bra plattformar för de olika
noderna i CMS 30, både AXE 10 baserade
och andra mer öppna.
• Vi behöver utöka med en ny medarbetare
inom systemledning för existerande AXE 10
och nya plattformar. Här gäller det att ta reda på behov från våra tillämpningar och
utarbeta förslag på lösningar. Arbetet sker i
nära samarbete med produktlednings- ansvariga eftersom detta ansvar finns på samma enhet.
Du skall arbeta med studier, analyser, teknikledning, arkitekturfrågor och framförhållning. Arbetet sker i nära samarbete med
produktledningen och med UAB.
Din utbildning är civilingenjör eller motsvarande, du bör ha erfarenhet av AXE 10
och vara intresserad av att vidga din kunskapsbas till andra mer öppna teknologier.
Det är bra om du tidigare arbetat med programvaru- och system arkitekturfrågor.
Kontakta: Christer Johansson, tel 08-404
8460, memoid: ERA.ERACCJN eller Christer
Jogenborn, tel 08-404 4761, memoid:
ERA.ERACJOG.

IN SERVICE PERFORMANCE I CMS30
ERAIJT har produkt- och systemledningsansvaret för mobiltelefonisystemet CMS 30,
som säljs i Japan. Ett viktigt område är att
driva ett program kring In Service
Performance, ISP, förbättringar för CMS 30
systemet. Ansvaret innebär också att koordinera In Service Performance aktiviteter på
BR nivå.
• Arbetet innebär att från "Root Cause"
analyser utarbeta och genomföra förbätt-

Do you want to work in an area that is considered to be a major part
of BUX's future business ? System upgrades will be a considerable
part of our sales in the coming years.
Systems Integration at Public Networks, Switching, is responsible
for the upgrade to and verification of AXE Local 6 in the SIRIUS
project.
We will ensure that the upgrades allow our customers a smooth and
fast roll-out of AXE Local 6 in their networks. This will lower the
cost both for Ericsson and our customers and thus increase revenues and business opportunities.
In the SIRIUS project we need a capable person to manage the
Upgrade Project. You will be responsible for the development of
three upgrade paths, one of which will be developed at EME in
Spain.
What we need is a person with experience from project management of upgrades or other test/design projects. You will have a lot
of contacts with the design projects, associated projects and FOA
markets around the world on memo/email/telephone and in person,
so you have to have a persistent and outgoing personality.
Don't hesitate, just give us a call!
We need your application before the 1st of May 1997.
Send your application and CVto:
Ericsson Infocom AB
Att: Ulla Karlsson, XD/VS
Tellusborgsv. 83-87
S-126 25 STOCKHOLM.
For more information:
Susanne Borg
Human Resources
tel. 08-719 65 75
email:etxt.etxsubo@memo.ericsson.se

Bengt Bivrin
Line Manager
tel. 08-719 51 87
email:etxt.etxbnb@memo.ericsson.se
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Kontakta: Ulf Rydin, tel 08-757 16 72
Memoid ERAC.ERAULRY, email erac.eraulry©memo. ericsson.se eller Per Andersson,
personal, tel 08-4045996. Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, LR/HS la Pettersson, 16480
STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

METODINGENJÖRER CMS30 SYSTEMLEDNING
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.
• 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 krav- specificering, modellering och
systemkonstruktion.
Kunskaper inom områdena: mobiltelefoni,
programvarusystemkonstruktion och/ eller
processutveckling är meriterande.
Kontakta: Björn Kaspersen, ERA/JT/XPUC,
tel 08-757 1492, memoid ERABKK. Mats
Lundin, ERA/JT/XPU, tel 08-757 3234, memoid ERAMAT eller Jukka Malinen, ERA/JT/XPU,
tel 08-404 9216, memoid
ERAJUMA.
Ansökan: KI/ERA/J/HS Ann Beer
Ericsson Radio Systems AB, Ksita

PRODUCT COMMITTEE PC-CMS30 - BU JAPAN

JOBBNYTT
vå till realiseringsnivå. Du är självgående samtidigt som du tycker om att samverka med
andra. Du vill lära dig mer om produkter i mobiltelefonisystem.

Ericsson Radio Systems AB, Kista
Kontakta: Björn Kaspersen. ERA/JT/XPUC,
tel 08-757 1492, memoid ERABKK eller Mats
Lundin, ERA/JT/XPU, tel 08-757 3234, memoid ERAMAT. Ansökan: KI/ERA/J/HS Ann Beer
Ericsson Mobile Data Design i Göteborg

NYA MEDARBETARE
Vi arbetar med utveckling av nästa generation mobildatasystem. Vårt arbete syftar till
att göra Internet trådlöst.
Vårt teknikområde är expansivt och utvecklingsmöjligheterna i stort sett obegränsade. Möjligheterna till kortare eller längre
tids utlandstjänstgöring är mycket goda.
Då våra projekt alltid drivs i en internationell miljö bör Du ha goda kunskaper i engelska.

SYSTEMLEDNING
• Det handlar om att arbeta med systemutveckling av våra produkter. I arbetsuppgifterna ingår tekniska utredningar, specificering och utformning av förslag till nya utvecklingsuppdrag samt hantering av krav och
specifikationer för pågående utveckling.
Våra produkter spänner från hela system till
radioutveckling och utveckling av avancerade datorplattformar.
Du kommer att ha mycket kontakter med
andra Ericssonboiag, både i Sverige och
utomlands samt med våra kunder.
Vi tror att Du är civilingenjör eller motsvarande med erfarenhet av utveckling eller
drift och underhåll av mobiltelefoni- eller datanät.

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.

Kontakta: Per-Martin Hedström, tel 031-703
63 21

• Inom CMS30 Product Planning and System
Management söker vi en koordinator för att
driva vårt högsta tekniska granskningsforum
på systemnivå, PC-CMS30.
Arbetet innebär att Du driver, samordnar
och
koordinerar
forumet
PC-CMS30.
Ansvarar för den tekniska granskningen och
godkännandet av dokumentation som tas
fram i våra projekt.
I arbetet engagerar du våra system experter. Du ser över granskningsrutinerna för
kontinuerlig förbättring. I arbetet med oss
får Du en inblick i hela vårt CMS30 system,
skapar kontaktnät samt får ansvara för ett
viktigt och centralt tekniskt forum.
Du har en teknisk Ericssonbakgrund, gärna
från systemledningsarbete. Kunskaper inom
områdena mobiltelefoni, AXE 10 och/eller
O&M är meriterande.

• Som medarbetare i våra team av systemexperter för systemverifiering blir Du delaktig i
hela utvecklingskedjan. Vår expertkunskap
och erfarenhet ger oss möjlighet att också
utföra tekniska utredningsuppdrag samt delta i tidig systemdesign. Huvudansvaret är
dock att integrera nyutvecklade systemkomponenter och att genomföra slutlig systemverifiering.
Vi ansvarar också för att bygga upp och
underhålla företagets systemverifieringsmiljöer med fullskaliga mobildatanät kompletterade med simulatorer och analysverktyg.
Här finns en bred och gedigen kunskap om
mobila datakommunikationssystem vilket är
nödvändigt eftersom det är vår uppgift att
genomföra acceptanstester hos slutkund och
då också agera "trouble-shooter".
Vi tror att Du är civilingenjör eller motsvarande. Du har känsla för detaljer men har
också förmågan att kombinera detta med en
god teknisk överblick.

Kontakta: Björn Kaspersen ERA/JT/XPUC.
Memo: ERABKK. 08-757 14 92 eller Mats
Lundin ERA/JT/XPU. Memo: ERAMAT. 08-757
32 34. Ansökan: Ann Beer KI/ERA/J/HS

NÄTINTEGRATION/
SYSTEMVERIGIERING

Kontakta: Karl-Johan Killius, tel 031-703 62
14.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

CONFIGURATION MANAGEMENT
KÄLLSYSTEMHANTERARE
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 ytterligare källsystem- och produkthanterare till vårt mobirtelefonisystem
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. är
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 systemni-

AB, Personalavdelningen, S:t Sigfridsgatan
89, 412 66 Göteborg, Tel. 031-703 60 00, Fax.
031-703 60 33.

• Som Configuration Manager blir Du lite av
"spindeln i nätet" för vår systemdesign och
inom våra utvecklingsprojekt. I arbetet som
Configuration Manager ingår att ta fram och
dokumentera kompletta anläggningar av
tillgängliga block.
Du kommer också att definiera och förbereda produkter för leverans och samordna
hårdvaru- och mjukvarukombinationer. Du
tar hand om "trouble-reports" från olika utvecklingsinstanser, interna och externa samt
följer upp arbetet med att åtgärda dessa.
Sammanfattningsvis kan man säga att det
är en Configuration Managerns roll att definiera hur systemet och dess kombinationer
ser ut samt att följa upp i vilken status systemet befinner sig i.
Vi tror att Du är mellaningenjör eller motsvarande. Du kan kombinera systemsyn med
detaljkunskap på blocknivå. Du är en strukturerad person som vill ha ett arbete med
många personkontakter.
Kontakta: Lennart Agestam. tel 031-703 60
40. Ansökan: Ericsson Mobile Data Design

CONFIGURATIONS MANAGERS
We are a hard working team who supports
the RMOA development projects (Cellular
Systems-American Standards) with skills in
Configuration Management (CM).
• We work w i t h CM plans, trouble report
handling, identification and control of baselines. We also participate in CCB decisions.
We are active in the development of the CM
process, which is probably one of the best
within Ericsson Corporation. We educate and
coach our colleagues in CM applications and
we participate in Ericsson global CM development (so fluent English is needed).
Now w e need t o expand our team w i t h
new members. Are you interested?
Contact: Göran Lande, telephone: 08-757 27
82 or Göran Sandstedt, telephone: 08-764 12
27

QUALITY ENGINEERS
• We are a quality team w h o supports the
RMOA (Cellular Systems- American Standards) development projects. We need a quality engineer w i t h good experience of quality activities t o work w i t h focus on compiling
and analyses of statistics.
The main activities for the Quality team
are t o : Perform Project Audits. Measure results from audits and regularly present it for
project and line. Identify improvement areas.
Follow-up results from actions. Support projects in quality related activities. Develop the
audit process. Advice and train in quality
methodology.
Our customers at Ericsson are mainly the
project management team in Sweden and
abroad so you must be fluent in English.
Contact: Göran Lande, telephone: 08-757 27
82. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, AH
Jan-Olof Segerfeldt, 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

TALKVALITET -SYSTEMOCH PRODUKTLEDNING CMS 30
ERAIJT har det övergripande tekniska ansvaret för mobiltelefonisystemet PDC, som säljs
i bl.a. Japan. Vi på enheten arbetar med radionätegenskaper inom system- och produktledning för CMS 30.
• Du som söker en utmaning i att ta totalansvar för talkvalitet inom CMS 30 är rätt person för oss. Våra japanska system har varit i
drift ett par år och vi fokuserar alltmer på
förbättrad talkvalitet.
Som ansvarig för talkvalitet inom CMS 30
ska du ha teknisk bredd och kunna arbeta
självständigt. I arbetet hanterar du hela utvecklingskedjan från kravställning, systemutveckling, systemverifiering till fålttester.
Du kommer att vara centralpunkt för koordinering av talkvalitet inom CMS 30.
Arbetet innebär täta kontakter med BR,
RMOA och RMOG.
Du bör vara civilingenjör med erfarenhet
av utveckling eller verifiering inom något av
områdena radio eller mobiltelefoni. Arbetet
kräver god förmåga att kommunicera på
engelska och svenska i tal och skrift.

SYSTEMLEDNING RADIONÄT CMS 30
• Du kommer att arbeta med att analysera
och utveckla radionätet i CMS 30. Arbetet innebär modellering och simulering av egenskaper och funktioner i radionätet. Du kommer även att driva och delta i förstudier samt
följa upp prestanda i existerande system.
Du bör kunna arbeta självständigt, ha lått
för att få en systemöverblick och tycka om
att vara en samordnande kraft. Arbetet innebär kontakter både inom och utom RMOJ.
Du bör vara civilingenjör med erfarenhet
av mobiltelefoni och/ eller radio. Det är en
merit om d u tidigare arbetat med radionätfrågor. Arbetet kräver god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska och
svenska.
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Kontakta: Anna Fallgren, tel 08-757 32 28,
memoid ERAANFA eller Göran Appelqvist,
tel 08-757 08 19, memoid ERAGAPE.
Ansökan: Ericsson Radio Systems, J/HS Ann
Beer 164 80 Stockholm.
Ericsson Radio Access AB, Kista

SYSTEMSPECIALIST-ANP
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products
- har affärsansvar för sitt produktområde
som omfattar delsystem i radiobasstationer
till samtliga mobiltelefonistandarder, exempelvis GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT,
PDC. Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och digital HW, mekanik samt
programvara. Utvecklingen och produktifiering sker i nära samarbete med alla
Ericssons affärsområden inom mobiltelefoni,
då affärsenheten är kompetenscenter för
mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare, radiotestloopar o d.
• Vi startar nu en ny verksamhet, Public
Indoor Coverage, där vi skall bli ett kompetenscenter inom Ericsson. Målet med verksamheten är att leverera kompletta lösningar för ökad täckning inom i huvudsak publik
inomhusmiljö.
Du kommer att arbeta som systemspecialist för Public Indoor Coverage, vilket innebär
att du skall understödja försäljningen av lösningar med olika system samt klara av att lösa kvalificerade tekniska problem.
Du har en god teknisk utbildning och är
kunnig i flertalet Ericssonsystem samt behärskar RF. Du har lätt för att samarbeta och
är en duktig problemlösare.
Kontakta: Ulric Brandt, tel 08-757 5703 eller
Lars-Åke Eriksson, personal tel 08-404 3865.
Ansökan:
Ericsson
Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Pia Bolmgren, Box 11, 164 93
STOCKHOLM.
Ericsson Radio Access AB, Kista

RADIOKONSTRUKTÖR - ANP
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products
- har affärsansvar för sitt produktområde
som omfattar delsystem i radiobasstationer
till samtliga mobiltelefonistandarder, exempelvis GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT,
PDC. Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och digital HW, mekanik samt
programvara. Utvecklingen och produktifiering sker i nära samarbete med alla
Ericssons affärsområden inom mobiltelefoni,
då affärsenheten är kompetenscenter för
mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare, radiotestloopar o d.
• Du skall tillsammans med elektronik- och
mekanikkonstruktörer samt produktionsberedare konstruera och dokumentera elektriska konstruktioner som ingår i telefonbasstationer för inom- och utomhusbruk. Vi arbetar för det mesta i projektform.
Du är civilingenjör E eller F eller har motsvarande kunskaper samt några års erfarenhet av konstruktion inom radio och förstärkarområdet.
Du får gärna ha kunskap av mönsterkortskonstruktion och du år van att arbeta med
CAD-hjälpmedel.
Du år noggrann och drivande samt är öppen och lätt att samarbeta med.
Kontakta: Lennart Berglund tel 08-4044831
eller Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404
3865. Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS
Pia Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

TEKNIKUTVECKLARE
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är
en tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 360 anställda och
tillverkar interfaceprodukter samt framtida
bredbandsprodukteringående i BRsproduktsortiment.
• För att klara av morgondagens krav på
korta TTM-tider behöver vi öka vår tekniska
kompetens. Du kommer att delta i produktprojekt och vara ett stöd för konstruktörerna
vid funktionsprov. Den kompetens du har/erhåller får du i uppgift att sprida inom den egna fabriken.

Du bör ha en god teoretisk utbildning inom elektronik eller motsvarande kunskaper
inhämtade på annat sätt. Det är meriterande
med erfarenhet inom konstruktion och /eller
produktion. Som person bör du vara analytisk, initiativrik samt ha förmågan att driva
arbete/förändringar.

nisationer och från tillverkningsindustrin.
Kunskaper om TQM och kvalitetssystem (ISO
9000) samt statistiska metoder är ett krav. Vi
förutsätter att Du behärskar engelska i tal
och skrift.

Kontakta: Lennart Thörnell (chef Teknikenheten), tel 0150/58211 eller AnnaCarin
Gynt (Personalenheten), tel 0150/58389.
Ansökan: KH/ERA/PK/H AnnaCarin Gynt.

• Du kommer att stödja våra regionala och
lokala Servcie & Repair enheter med installation och uppdatering av customer service relaterade applikationer. I Dina arbetsuppgifter ingår också att sammanställa och distribuera uppdateringar av data och information.
Din bakgrund är en grundläggande datautbildning med erfarenhet av databashantering samt av operativmiljöer som DOS och
Windows 3/95/NT. Du har förmåga att hålla
många bollar i luften samt har ett strukturerat arbetssätt. Vi förutsätter att Du behärskar
engelska i tal och skrift.

Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

INDUSTRIALISERARE
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är
en tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 360 anställda och
tillverkar interfaceprodukter samt framtida
bredbandsprodukter ingående i BR s produktsortiment
• Du kommer att tillhöra industrialiseringsfunktionen (inom Teknikenheten). Dina arbetsområden kommer att omfatta projekt
kring nya produkter, att se till att nykonstruktion görs med hänsyn till en god producerbarhet. Vidare bevakar du teknikutvecklingen på marknaden samt deltar i/leder teknikutvecklingsprojekt för elektronikproduktionen. Du kommer också att arbeta med industrialisering av ny grund-/produktionsteknik samt samordna anskaffning av maskinutrustningar.
Du har teknisk utbildning på högskolenivå
eller motsvarande. Du bör ha erfarenhet från
elektronikproduktion och det är meriterande om du har konstruktionserfarenhet. De
personliga egenskaper vi värdesätter främst
är helhetssyn, förmågan att arbeta såväl
självständigt som i grupp, förmåga att initiera förändringar, detta i kombination med en
positiv människosyn.
Kontakta:
Ola
Renell
(chef
Industrialisering),
tel
0150/58408
eller
AnnaCarin Gynt (Personal), tel 0150/58389.
Ansökan: KH/ERA/PK/H AnnaCarin Gynt.
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

TESTUTVECKLARE
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är
en tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 360 anställda och
tillverkar interfaceprodukter samt framtida
bredbandsprodukter ingående i BRs produktsortiment
• Du kommer att arbeta som provningsberedare på systemnivå för interfaceprodukter
(AXE-Mobil) och morgondagens bredbandsprodukter för mobil. Du skall tillsammans
med konstruktörer forma lämpliga testmiljöer för våra produkter.
I arbetet ingår även att analysera problem
som förekommer i både mjukvara och hårdvara samt att arbeta med ständiga förbättringar.
Du bör ha en god teoretisk utbildning inom elektronik eller motsvarande kunskaper
inhämtade på annat sätt. Det är meriterande
med systemerfaranhet från AXE-produkter.
Som person bör du vara analytisk, initiativrik
samt ha förmågan att driva arbete/förändringar.
Kontakta: Lennart Thörnell (chef Teknikenheten), tel 0150/58211 eller AnnaCarin
Gynt (Personal), tel 0150/58389. Ansökan:
KH/ERA/ PK/H AnnaCarin Gynt.
Ericsson Mobile Communications AB, Lund

OPERATIV ASSISTENT
• Till vår Service & Repair enhet för Operativ
Utveckling inom mobiltelefoner söker vi en
operativ assistent. Du kommer att delta i utvecklingen av våra operativa arbetsmodeller
som skall gälla world wide. Häri ingår att delta och leda implementeringen av dessa modeller samt genomföra uppföljnings- och utbildningsaktiviteter.
Andra arbetsuppgifter blir att arbeta med
samordning och uppföljning av kvalitetsaktiviteter samt föreslå och genomföra revisioner.
Du har tidigare arbetat som projektledare
och har erfarenhet av customer service orga-
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IS/IT ASSISTENT

Kontakta: Alf Andersson, 046-18 11 29 eller
Göran Green, 046-18 12 12. Ansökan:
Ericsson
Mobile
Communications
AB,
Personalenheten, 223 70 Lund.
Ericsson Mobile Communications AB, Lund

KVALITETSINGENJÖR
• Till vår inköpsenhet söker vi en kvalitetsingenjör. Du kommer att arbeta med kvalitetssäkring/styrning av leverantörer, produktionsprocesser och produkter innefattande
såväl kvalitetsteknik (TQM, ISO 9000, riskanalys, kapabilitetsstudier, processtyrning),
som bedömning av logistik, finansiell status,
miljöledning
och
produktionskapacitet.
Arbetet är inriktat på helhetssyn och långsiktighet gentemot leverantörerna.
Samtliga våra leverantörer, som finns över
hela världen och har olika storlek och tekniknivå, alltifrån mindre familjeföretag till multinationella koncerner, ska kvalitetssäkras.
Detta kommer att ställa stora personliga
krav på Dig som medarbetare i vårt team.
Arbetet innebär att Du kommer att resa
mycket i tjänsten, både inom och utanför
Europa.
Du har en akademisk examen, troligen
som civilingenjör, med tyngdpunkt på kvalitetsteknik. Praktisk erfarenhet inom ovanstående områden är meriterande. Vi förutsätter att Du behärskar engelska både i tal
och skrift. Har Du dessutom kunskaper i tyska, franska, kinesiska eller japanska är detta
mycket meriterande.
Kontakta: Nicklas Jonsson, t f n 046-18 10 83.
Ansökan: Ericsson Mobile Communications
AB, Personalenheten, 223 70 LUND
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEMINGENJÖR
Vi är en enhet som sysslar med drift- och underhållsfunktioner
på basstationer för
CMS88. Vi tillhör systemenheten för RNP
(Radio Network Products) D-AMPS/PDC.
Detta innebär att vi jobbar med funktionalitet för våra basstationsprodukter i alla faser
under ett projekt. Men tyngdpunkten ligger
på uppstart och i viss mån även vid release
(FOA).
Vi tar fram nya produkter och förbättrar
våra gamla med hjälp av bl.a. kundkontakt
och produktledning. Vi skriver tekniska rapporter och kravspecifikationer som underlag
till feasibility.
Vi skriver funktionsspecifikationer som beskriver våra funktioner för kunderna, marknad och produktledning (både LPM och
SPM), samt ger vägleding till design och
funktionstest.
Vi driver också projekt från TG0 till TG2 då
varat projektkontor tar över. Vi jobbar som
tekniska koordinatorer från TG2 till TG5 då
FOA är avslutad.
• År du civilingenjör med kunskap inom mobiltelefoni och/eller har erfarenhet av driftoch underhällsfunktionalitet för större komplexa system så har vi utmanande arbetsuppgifter till dig. Det är ett plus om du även har
kännedom o m AXE-10, SW utveckling i PLEX,
C/C++, Java eller Prolog.
Kontakta: Lars Wilhelmsson, tel. 08-757
0920. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
AH Jan-Olof Segerfeldt, 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Software Technology AB, Karlskrona

TCM COORDINATOR
Our Business Area, Value Added Services, is
working with systems development and integration of future services and products,
mainly mobile applications, in cooperation
with other Ericsson corporations throughout
the world. Intelligent Networks (IN),
Operation and Support Systems and
Gateway Products (Mediation) are examples
of areas where we are active. Now, we are
looking fora TCM coordinator.
• We have a test environment consisting of:
Several CME20 MSC's, BSCs and BTS's.
Several SSCP's and SCP's. Voice mail and SMS
systems from several vendors. Several SMAS
and OSS systems. Other equipment like GSM
datacom. Service Order Gateway, Billing
Gateway etc.
To handle this environment efficiently we
need someone who can coordinate and take
part in TCM activities like: Maintaining the
network plan and the C-modules. Keeping
the environment in accordance w i t h the
network plan. Maintaining a library of standard dumps and DT files. Dump assembly and
generation handling.
Knowledge of AXE10, Mobile Networks,
Ericsson IN and Unix is greatly appreciated.
The work will involve close contacts with
other organisations within Ericsson all over
the world.
Contact: Ulf Seijsing, Office +46 455 395551,
Mobile: +46 708 395551, MEMO: ERI.EPK.EPKULSE, Eva Nilsson, Office +46 455 395653,
Mobile: +46 708 395653, MEMO: ERI.EPK.EPKEVNI or Martin Kirchberg, Office +46 455
395342, MEMO: ERI.EPK.EPKMKG. Application: Ericsson Software Technology AB,
Human Resources, Box 518, S-371 23
Karlskrona, Sweden.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

H/W KONSTRUKTÖR,
DIGITAL ELEKTRONIK
• Vår enhet ansvarar bl.a. för H/W plattformen i GSM Radiobasstationer (RBS 2000,
Macro), och har behov av ytterligare konstruktörer inom området. I arbetsuppgifterna ingår såväl konstruktion och simulering
som utredningar,
felanalyser,
produktionsstöd och upprättande av nödvändig dokumentation.
Vi söker dig som har högskoleutbildning
och/eller erfarenhet av konstruktionsarbete
med avancerade CAD- och simuleringshjälpmedel. Du är noggrann, stresstålig och självgående men har också god samarbetsförmåga då vi arbetar mycket i team/grupp.

KONSTRUKTÖR,
KRAFT OCH STRÖMFÖRSÖRJNING
• Vår enhet ansvarar bl.a. för kraft och
strömförsörjning i GSM Radiobasstationer
(RBS 2000, Macro), och har behov av ytterligare konstruktörer inom området. I arbetsuppgifterna ingår framtagande av realiseringsförslag, upprättande av gränssnittsbeskrivningar och kravspecifikationer, konstruktionsstöd, felrapportanalyser samt i
mindre omfattning rena konstruktionsuppgifter på detaljnivå. Dessutom innebär det
omfattande kontakter med teknik- och produktionsunderleverantörer.
Vi söker dig som har högskoleutbildning
och/eller konstruktionserfarenhet inom kraftförsörjningsområdet samt gärna erfarenhet
av samarbete med underleverantörer.
Kontakta: Tommy Nyström, t f n 08-4045578
eller Per Andersson, personal, t f n 084045996. Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB, LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

IN GOES CELLULAR IN JAPAN
Business Area Radio will during summer
1997 launch a new cellular IN system, based
on AM AXE Technology, for mobile subscribers on the Japanese market.
We are expanding very rapidly with our
cellular mobile system and have now
established operations in six different regi-

ons in Japan. Our headquarters are located
in Tokyo.
We have vacant positions, long term and
short term, in both Japan and Sweden.
Employment in Sweden includes possibilities
for future assignments in Japan.
We are looking for people from all over
Ericsson to support us in this challenge.

IN SCRIPT DESIGNERS
• The responsibilities include designing IN
scripts according to Japan specific requirements in co-operation with, the VPN 2.2.1
project executed at ETM, Holland.
Previous experience from telecommunications, as well as IN, UNIX and designwork is
required.
Starting date: As soon as possible Location:
Kista, Sweden
Contact: Torbjörn Boltshauser, phone +46 8
757 0233, memoid: ERA.ERATORS or Anna
Lindvall,
phone
+46
8
404
7662,
memoid:ERA.ERALIAN, email: anna.lindvall@eraj.ericsson.se Application: Ericsson
Radio Systems AB, J/HS Ann Beer 164 80
STOCKHOLM
Ericsson Mobile Communications AB, Lund

DIGITAL SIGNALBEHANDLING
-KONSTRUKTÖRER
• Vi söker nya medarbetare för arbete med
digital signalbehandling och DSP-mjukvara.
Vi arbetar med digital bearbetning av
mänskligt tal, kompression, adaptiv filtrering
och andra spännande saker för våra kommande mobiltelefonmodeller. Vi har en internationell sammansättning av gruppen
och har mycket kontakt med andra länder,
vilket ställer stora krav på Dina kunskaper i
engelska.
Vårt arbete spänner över en mängd områden; från avancerad mjukvaruteknologi till
klurig assemblerkodning och arbete med
hårdvara. Vi kan erbjuda en stimulerande
och utvecklande arbetsmiljö med alla de
möjligheter en lönsam och expanderande organisation kan ge.
Din bakgrund bör helst vara civilingenjörsexamen, gärna med praktisk erfarenhet av
DSP-programmering och algoritmutveckling.
Kontakta: Richard Elofsson, t f n 046-18 13
40, Jim Rasmusson t f n 046-18 14 88 eller
Björn Ekelund t f n 046-18 13 24.

DIGITAL KISELKONSTRUKTION
- KONSTRUKTÖRER
• Vi söker nya medarbetare för arbete med
konstruktion av digitala system på kisel.
Arbetsuppgifterna är många och spänner
över ett stort område.
Ett genomgånget projekt betyder normalt
att man fått komma i kontakt med specifikation, arkitekturdefinition, implementering,
ytplanering, simulering, verifiering, igångsättande i system och dokumentation. Våra
två konstruktionsgrupper arbetar med de
mest avancerade integrerade kretsarna i södra Sverige.
Ericssons framtida mobiltelefoner kommer
att innehålla många miljoner transistorer
och mängden funktioner som byggs in ökar
hela tiden. Våra kretsar används av flera olika utvecklingsgrupper inom affärsområdet.
Vi har en internationell sammansättning
av gruppen och vi samarbetar både med leverantörer, utvecklingsgrupper och andra
Ericssonbolag utanför Sverige. Att behärska
engelska i tal och skrift är därför av stor vikt.
All nykonstruktion sker i VHDL. För simulering på systemnivå använder vi också andra
verktyg. Kunskaper i signalbehandling, datorsystem och programmering är meriterande.
Vi kan erbjuda en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med alla de möjligheter en lönsam och expanderande organisation kan ge.
Din bakgrund bör helst vara en civilingenjörsexamen och Du bör har praktisk erfarenhet av området eller en utbildning med inslag av mikroelektronik.
Kontakta: Björn Riktetfn 046-18 14 83, PerOlof Svahn t f n 046-18 15 44 eller Björn
Ekelund t f n 046-18 13 24.
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DIGITAL KISELKONSTRUKTION
-VERKTYGSSPECIALIST
• Vi söker en medarbetare med CAD-intresse, erfarenhet av UNIX och god allmänbildning inom elektronikkonstruktion. Vi arbetar med mycket avancerade konstruktionsverktyg för integrerade kretsar i ett
stort nät av UNIX arbetsstationer.
Vi har mycket internationella kontakter,
dels med leverantörer och dels med våra
andra utvecklingskontor. A t t behärska engelska i tal och skrift är därför av stor vikt.
Verktygsuppsättningen ändras och gränser
prövas kontinuerligt vilket ger goda möjligheter till nya kunskaper och personlig utveckling.
Din bakgrund är antingen praktisk erfarenhet eller utbildning med inriktning mot
programmering
och
mjukvarusystem.
Erfarenhet av UNIX, CAD och elektronikkonstruktion är meriterande.
Kontakta: Björn Rikte t f n 046-18 14 83 eller
Björn Ekelund t f n 046-18 13 24.

NYA TELEKOMSYSTEM
• Vi söker en ny medarbetare inom konceptarbete, specificering och standardisering för
nya
kommunikationssystem.
Arbetsuppgifterna är att i nära samarbete
med hård- och mjukvarukonstruktörer delta
i specifikations- och standardiseringsarbetet
för nya trådlösa telekommunikationssystem
samt utarbeta underlag för framtida konstruktionsarbete.
Arbetet är mycket självständigt och sker i
en internationell miljö. I denna position värderas såväl initiativkraft som förmåga att uttrycka sig i tal och skrift mycket högt. Vi kan
erbjuda en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med alla de möjligheter en expanderande organisation kan ge. Vi förutsätter
att Du behärskar engelska i tal och skrift.
Din bakgrund bör vara minst civilingenjörsexamen och Du bör helst ha erfarenhet av
både mjukvara, elektronik och telekommunikation.
Kontakta: Kar-Fat Poon t f n 046-181497 eller
Björn Ekelund t f n 046-181324.

DATORSTÖDD VERIFIERING
AV INTEGRERADE KRETSAR
• Vi söker medarbetare med CAD-intresse,
datorvana och allmänbildning inom elektronikkonstruktion. Ditt arbete är här att stödja
våra konstruktionsprojekt inom området datorstödd verifiering. Våra två konstruktionsgrupper arbetar med de mest avancerade integrerade kretsarna i södra Sverige. A t t
verifiera så komplexa kretsar är ett stort arbete och det finns stora möjligheter att med
hjälp av moderna CAD-hjälpmedel, organisationsförmåga och kraftfulla datorer effektivisera arbetet väsentligt. Här finns en stor
uppgift med möjlighet till både spännande
utmaningar och framgångar.
Konstruktionsgrupperna är internationellt
sammansatta och vi samarbetar både med leverantörer, utvecklingsgrupper och andra
Ericssonbolag utanför Sverige. A t t behärska
engelska i tal och skrift år därför av stor vikt.
Din bakgrund är antingen praktisk erfarenhet eller utbildning med inriktning mot
digital elektronik. Erfarenhet av UNIX, CAD
och annan elektronikkonstruktion är också
meriterande. För de hår tjänsterna värderar
vi erfarenhet och intresse snarare än faktisk
utbildningsnivå.
Kontakta: Per-Olof Svahn t f n 046-181554 eller Björn Ekelund t f n 046-181324. Ansökan:
Ericsson Mobile Communications, Personalenbeten, 223 70 LUND

JOBBNYTT
Arbetet bedrivs i projektform så det är viktigt att du tycker om att uppnå resultat genom samarbete.
Du bör vara högskole- eller civilingenjör,
gärna med erfarenhet av RF-verifiering.
Kontakta: Karin Hagren, t f n 08-4042015,
memoid ERAC.ERAKARH eller Per Andersson, personal, t f n 08-4045996. Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la
Pettersson, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

OBJEKTLEDARE RADIO VERIFIERING
• Vi behöver en objektledare för att driva
våra verifieringsprojekt på enheten för radioverifiering av GSM, DCS och PCS basstationer.
Du kommer att ansvara för planering,
uppföljning och att leda ett radioverifieringsobjekt. Du kommer att ha täta kontakter
med konstruktörer, systemansvariga och
andra verifieringsenheter inom GSM, DCS
och PCS basstationsutveckling.
Du bör vara högkole- eller civilingenjör,
gärna med erfarenhet av att driva projekt.
Kontakta: Karin Hagren. t f n 08-4042015,
memoid ERAC.ERAKARH eller Per Andersson, personal, t f n 08-4042015. Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la
Pettersson, 164 80 STOCKHOLM.

AXE PROVANLÄGGNINGSSUPPORT
• Du kommer att arbeta med utveckling och
underhåll avsedda för system- och funktionstestning, d v s växlar, radiobasstationer,
mobiler och testhjälpmedel.
Arbetet innefattar allt från installation,
driftsättning och underhåll till avancerade
test-/problemlösningar.
Du är troligen mellaningenjör eller motsvarande med speciellt intresse för mobiler,
gärna med erfarenhet av AXE Radio eller
mobiler.
Kontakta: Erik Lindberg, t f n 08-757 19 80 eller Kjell Eriksson, t f n 08-757 05 40. Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, AH Åsa
Andersson, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB

SYSTEMS MANAGEMENT for MOBILE IT,
SYSTEM DESIGNER AND TEAM LEADER
The product unit Digital Switching Systems
and Applications (DSA) provides competitive
switching, service control and application
products for GSM/DCS/PCS operators
through Ericsson/RMOG marketing and sales
channels.

• Systems management within product area
Applications is responsible for the technical
KONSTRUKTIONSVERIFIERARE
network solutions when we now further deInom Ericsson Radio Systems AB i Kista finns velop new services and applications, based
en radiokonstruktionsenhet som svarar för
on our well-established GSM system. We perutvecklingen av basstationer för mobilteleform system analysis, specification work and
fonsystemen, GSM, DCS och KS, som är plaparticipate in standardisation activities. Our
cerad i Gävle.
natural interfaces are product managers, telecom operators and the design organisation
• Vi söker dig som har erfarenhet av verifier- for GSM network products.
ing eller testning av HF.
We are a team experienced system designers that now need t o strengthen our resourDu kommer att arbeta med att: Utföra races in the fast growing area of mobile IT with
dioprestandamätningar. Felsöka och analysera resultat. Skriva testspecifikationer. Utveck- t w o more persons. We are interested in you
la testmiljöer i HPVEE. Granska testdata spe- who have been working w i t h e-mail systems,
Groupware functions, Intranet solutions and
cifikationer. Granska produktionstestutrustvoice/fax mail systems and the integration of
ningar.
Vi tror att du är högskoleingenjör eller these systems. You are probably familiar w i t h
CTI, CORBA, HTTP, IMAP4, JAVA, POP3, TAPI,
motsvarande.
and TCP/IP.
Kontakta: Mikael Rosén, t f n 026-1561241
One of the open positions is a System deeller Per Andersson, personal, t f n 08- signer where we expect you to have been
4045996. Ansökan: Ericsson Radio Systems working at least three years. The other open
AB, LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM.
position is a Team leader for the Mobile IT
team within systems management. Here we
Ericsson Radio Systems AB, Kista
believe you have at least five years of technical experience and have the ambition and
motivation to lead other people. A prerequiVERIFIERA RADIOPRESTANDA
site t o both positions is t h a t you like t o take
own initiatives and enjoy the challenge t o
Enheten för verifiering av radioprestanda
guide and control development.
ansvarar för testerna av sandar- och mottagardelen i radioutrustningen. Vi verifierar
radioprestanda, genomför klimat- och funkContact: Viktor Berggren, tel. 08-757 13 21
tionstester. Vi expanderar nu och söker tesor Erik Thorén, human resources, tel. 08-404
tingenjörer.
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• Ni kommer att arbeta med verifiering av
både hård- och mjukvara. Arbetet omfattar
även framtagning av testspecifikationer
samt utveckling av testutrustning. Vår testmiljö styrs från UNIX-maskier via kontrollsnittet GPIB.
Ni skall vara civil- eller högskoleingenjörer.
Helst med några års erfarenhet av konstruktion eller verifiering av RF-produkter.
Kontakta: Lennart Johansson, tel: 08-757 09
70. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, AH
Jan-Olof Segerfeldt, 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

RADIOKONSTRUKTÖR

Enheten för Radiodelsystemverifiering sysslar med integration av HW, SW och prestandaverifiering av delsystemet Radio inom
GSM basstationsutveckling. Nu söker vi en

• Du kommer att arbeta med konstruktion
av radiokretsar för basstationer. Arbetet är
varierande och innehåller moment som
block- och kretssimulering, specificering,
prototypframtagning, dokumentering, verifiering och produktionsanpassning.
Du år civil- eller gymnasieingenjör med dokumenterad erfarenhet av rediokonstruktion och gärna med goda kunskaper i mätteknik och datorstödd kommunikation.

• Du kommer att arbeta med att: integrera
nya produkter, utföra radioprestandamåtningar, stötta konstruktion med konstruktionsverifiering, utreda kravbilder, felsöka
och analysera resultat skriva testspecifikationer, utveckla testmiljöer, främst i HPVEE.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio System AB, Gävle

Ericsson Radio Systems AB, Kista

VERIFIERARE

Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, AH JanOlof Segerfeldt, 164 80 Stockholm

Kontakta: Ulf Holmberg, tel: 08-757 26 80
eller Martin Schöön, tel: 08-757 11 38.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

TEAMLEDARE/SW - KONSTRUKTÖR
• Vår enhet arbetar med basfunktionaliteten i GSM-radiobasstationer samt med
transmission och datakommunikation mot
det fasta nätet.
För oss känns det naturligt att våra teamledare deltar i konstruktionsarbetet. Det ger
teamledaren insikt i teamet och ger oss som
grupp större flexibilitet.
Du kommer att leda ett designteam som
består av ett antal SW-konstruktörer.
Förutom att Du arbetar med konstruktion av
SW (programspråket C), är Du ansvarig för
tidsuppskattning, uppföljning och rapportering av teamets arbete mot våra projektledare. Ansvaret innebär också att Du behöver
kunna forma gruppen på ett effektivt sätt
och förstärka samarbetsandan inom gruppen.
Du är civil- eller mellaningenjör med ledarskapsförmåga. Du är pedagogisk, uthållig,
flexibel och inte rådd för nya utmaningar. Du
skriver och talar engelska.
Kontakta: David Saraby, t f n 08-7575803 eller Sabina K l i n t personal, t f n 08-7575652.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB LR/HS la
Pettersson 164 80 STOCKHOLM

KONTAKTEN NR 4 1997

Ericsson Radio Systems AB, Kista

SW - KONSTRUKTÖR/SYSTEMERARE,
REALTIDSOPERATIVSYSTEM
Under kommande år kommer vi att arbeta
med framtagning av nya och spännande typer av radiobasstationer inom GSM. I detta
arbete ingår också framtagning av operativsystem, utvecklingsmiljöer, felsökningsverktyg etc. Vår enhet arbetar med basfunktionaliteten i GSM-radiobasstationer samt med
transmission och datakommunikation mot
det fasta nätet.
• Vi söker en C-programmerare med specialisering inom området realtidsoperativsystem. Du kommer att delta i konstruktionsarbetet av själva OS:et och verktygen kring
det.
Du skall vara civilingenjör eller mellaningenjör med erfarenhet av konstruktion
av realtids-OS, uthållig och inte rädd för att
ge dig in på okända områden. Erfarenhet av
trouble-Shooting inom området är meriterande. Du tycker om att arbeta i grupp och
skriver och talar engelska.
Kontakta: David Saraby, t f n 08-7575803 eller Sabina Klint, personal, t f n 08-7575652.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la
Pettersson, 164 80 STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

S W - KONSTRUKTÖR/
SYSTEMERARE, TRANSMISSION
Transmission är ett av nyckelorden för framtiden inom mobiltelefoni. Nya transmissionslösningar (ISDN, HDSL, LTE mm) och
ständiga förbättringar inom de befintliga
snitten kommer att vara ett mycket aktuellt
arbetsområde för GSM:s radiobasstationer.
Vår enhet arbetar med basfunktionaliteten i
GSM-radiobasstationer samt med transmission och datakommunikation mot det fasta
nätet.
• Idag arbetar vi brett med transmission i våra designteam med stor framgång. Vi ska nu
förstärka våra team inom detta område.
Arbetet handlar om att systemera de befintliga eller nya transmissionsstandarder och att
implementera dessa i våra GSM-radiobasstationer. Implementationsspråket är C under
ett distribuerat realtidsoperativsystem.
Önskvärt är civil- eller mellaningenjörsexamen med erfarenhet inom områdena datacomm, realtidsprogrammering eller motsvarande.
Erfarenhet av ISDN-implementation är särskilt meriterande. Du tycker om att arbeta i
grupp och skriver och talar engelska.
Kontakta: David Saraby, t f n 08-7575803 eller Sabina Klint, personal, t f n 08-7575652.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB LR/HS la
Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

WINDOWS-PROGRAMMERARE
Till funktionaliteten i våra radiobasstationer
hör Windows-program som utvecklas och
förbättras hela tiden. Vår enhet arbetar
med basfunktionaliteten i GSM-radiobasstationer samt med transmission och datakommunikation mot det fasta nätet. Vi behöver
stärka våra krafter inom området för att
kunna bemöta utmaningarna inom den närmaste tiden.
• Programmen skrivs i C, C++ och Visual
Basic och handlar en hel del om kommunikation, fönsterhantering och nya Windowsplattformar som Windows 95 och Windows
NT.
Du skall vara en erfaren Windows-programmerare med erfarenhet av DLL-programmering. Kunskap inom datakommunikation är högst meriterande. Du tycker om
att arbeta i grupp och skriver och talar engelska.
Kontakta: David Saraby, t f n 08-7575803 eller Sabina Klint, personal, tfn 08-7575652.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB LR/HS la
Pettersson 164 80 STOCKHOLM Ericsson
Telecom AB, Network Intelligence, Global
Product Provisioning, Service Design Center,
Karlstad

TESTARE AV IN-TJÄNSTER
(GPP) Service Design Center utvecklar
tjänsteapplikationer för Intelligenta Nät- IN.
Ericsson har en ledande position och marknaden växer explosionsartat, så nu måste vi
bli fler.
• Vi söker Dig som vill vara med om att bygga upp testkompetens för IN-tjänster.
GPP:s verksamhet är internationell: Vi har
både utvecklingsenheter och kunder över
hela världen. I Karlstad ligger den största designavdelningen med ca 50 anställda. Där
behöver vi nu förstärka med personer som
framför allt vill jobba med test och design av
IN-tjänster. Vi behöver också någon som kan
ta ett ansvar för TCM (Test Configuration
Management) i vår verksamhet.
Har Du erfarenhet av något eller några av
områdena IN, test, emulerad testmiljö, stationsdata och PLEX? Det är starka meriter
men ändå inget absolut krav. Är Du beredd
att satsa kommer DU att få den utbildning
Du behöver.
Kontakta: Tommy Persson, tel: ECN 863
3640, memo: ETXT.ETXTOMP, Fredrik Svensson, tel: ECN 863 3670, memo: ETXT.ETXFRES
eller Personal Marie Danielsson, tel: ECN 863
3529, memo: ETXT.ETXDAMA Ansökan senast : Ericsson Telecom AB, Susanne Vybiral,
Box 1044, 651 15 Karlstad.
Ericsson Telecom AB, Infocom Systems, Business
Unit Datacom Networks and IP Services

SW DESIGNERS - PUBLIC INTRANET
Within the BU Data Networks and IP
Services we are developing the Public
Intranet product.
• This is a new area and we are now expanding. Therefore we need t w o SW designers,
w i t h experience from development in object
oriented environments, to our design unit in
Stockholm.
You will be part of a team responsible for
service management, and be working w i t h
everything from system design and development t o testing and productification. Since
our products will be used in a multi-platform
environment, we are mainly developing in
Java.
Object oriented design experience, preferably Java or C++, is required and also knowledge of the Unix environment.
If you also have some experience in some
of the following areas, we are very interested: Development using Java APIs.
Development using Corba. Web technology;
Web server configuration, HTML, CGI. GUI
design. Development in Windows-95 environment.
Contact: Martin Wennberg, phone 08-719
6092, e-mail etxmwe@kk.ericsson.se or
Annette Averstad, Human Resources, phone
08-719 8332, memo ETX.ETXAVA
Ericsson Telecom, Public Networks, Switching,
Local Design Center Access, TN.

SYSTEMINGENJÖRER
AVGÖR ERICSSONS FRAMTID!
• Accesser till telekomnätet kommer att vara av vital betydelse för ERICSSON. Den som
skapar de bästa accesslösningarna kommer
att ha stora konkurrensfördelar. Området är
expansivt och ERICSSON satsar stort.
Här finns möjligheter för dig att hitta ett
spännande och roligt arbete där Du kan ta
egna initiativ och delvis utforma arbetet
själv.
Vi ska nu ta fram Accessnoder, som kommer att vara små fristående system. De kommer att kunna anslutas till såväl konkurrenternas telestationer som våra egna AXE-stationer. Vi har behov av ny arkitektur, nya processorsystem, nya språk, nya styrprinciper,
nya transmissionssystem
Vi ska integrera
bredband och smalband. Internet och video
on demand är några av våra drivkrafter. ISDN
kommer att expandera. Radioanslutningar
kommer. Vi ska ta hänsyn till Pair Gain. ADSL
och HDSL ska vi ta in i våra Accessnoder. SDH
ska också ingå.
Här finns säkert ett område där dina kunskaper kan bidra till ERICSSONS och DIN
framgång.
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Vi år 12 kreativa personer som tillsammans
bildar en systemsektion för ACCESS. Vi vill
gärna ha dig med i vårt gäng. Vi behöver expandera för att möta de utmaningar vi ställs
inför.
Vi arbetar tillsammans med ERICSSONS enheter i Umeå, England, Irland, Tyskland,
Italien och Grekland för att täcka in vårt omfattande produktområde. Vi upprättar just
nu ett samarbetande bolag i Kina.
Vi arbetar nära produktledningen för att
ta fram produktplaner. Vi följer utvecklingen
inom telekommunikation för att förstå de
nya kundkrav och möjligheter som uppstår
genom avregleringar, privatiseringar och
teknikutveckling. Vi talar både kundernas
och konstruktörernas språk.
Kontakta oss för att diskutera vår gemensamma framtid I

• Vi söker nu personal som skall förstärka
vårt Systemintegrationsteam med nya kompetenta krafter.
I arbetet ingår bland annat:
- Kravställning med avseende på industrialisering och installation.
- Konstruktion. Framtagning av konfigurationsdata.
- Framtagning av dimensioneringsdata.
- Kundstöd vid första kundinstallation.
Arbetet innebär att Du får en bred systemkompetens inom TMOS, kunskaper om tredjepartsprodukter ingående i TMOS samt
många kontakter, både inom och utanför enheten och inte minst med kunder.
Arbetet kräver: Goda erfarenheter i UNIXsystemadministration. Erfarenhet av systemintegration. A t t Du är initiativrik och självständig. Placeringsort: Mölndal

Kontakta: Lennart Jäder, TN/ETX/XA/DD, 08719 9498, Memo: ETXT.ETXLEJR, E-mail: etxlejrEtn.etx.ericsson.se eller Bo Danielsen Human Resources, TN/ETX/X/DH, 08-719
1675, Memo: ETXT.ETXBODS.

Kontakta: Olavi Paldån, MÖ/EHS/LI, Tel. 0317471954 eller ECN 865 71954, email: ehsoipn@aom.ericsson.se eller Lena Friberg,
MÖ/EHS/FP, Tel. 031-7471223, memo: EHSLENA.

Ericsson Telecom AB, Marievik

Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Mölndal

TAKING LEARNING
ONE STEP FURTHER
Competence Development Centre, Marievik
är den nya enheten för teknisk internutbildning inom Ericsson Telecom AB. Våra utbildningsprogram erbjuder såväl lärarledd undervisning som nya, alternativa inlärningsmetoder och individualiserad undervisning.
• VILL DU DELA MED DIG AV DIN KUNSKAP
OM INTELLIGENTA NÄT?
Vi behöver ytterligare utbildare för att
kunna täcka det åkande behovet av utbildning inom området intelligenta nät. Vi behöver dig som har erfarenhet från AXE provning, support eller utveckling. Du kommer
att jobba som lärare och undervisa på kurser
och seminarier samt ingå i projekt som tar
fram ny utbildning inom IN.
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 följer med i den tekniska utvecklingen och kontinuerligt breddar vårt
tekniska kunnande.
Har du pedagogisk erfarenhet är det en
merit. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Om du tycker om att förmedla kunskap
och samtidigt vill fördjupa och bredda din
egen kompetens kommer du att trivas hos
oss!
Kontakta: Per Lundblad, ETXT.ETXPLD, t f n
08- 719 0802, Ulf Östberg, ETXT.ETXUTOE,
t f n 08-719 6876 eller Margareta Forsström,
personal, ETXT.ETXMARM, t f n 08-719 8038.
Ericsson Telecom AB, Public Networks - Switching,

TMOS TESTARE
Design support aren enhet inom Design
Center Mölndal med ansvar för funktionsverifiering av bl a fault Management
Geografisk Nätstatus, presentation m m inom TMOS. Dessutom har enheten ansvar för
integration, industrialisering och konstruktionsstöd. Vi söker nu personal som skall förstärka vårt Testteam med nya kompetenta
krafter.
• I arbetet ingår bland annat: Kravanalys.
Konstruktionsarbete med automatisering av
"Use Case Tester". Test och installation.
Systemadministration.
Arbetet innebär att Du får en bred kompetens inom våra TMOSprodukter och andra
TMOS plattformsprodukter.
Du som söker bör ha kunskaper i: UNIX, NT
Windows. UNIX eller NT systemadministratör.
Placeringsort: Mölndal
Kontakta: Olavi Paldån, MÖ/EHS/LI, Tel. 0317471954 eller ECN 865 71954, email: ehsoipn@aom.ericsson.se eller Lena Friberg,
MÖ/EHS/FP, Tel. 031-7471223, memo: EHSLENA.
Ericsson Infocom AB, Karlstad

TEKNIKER
för världsomspännande installations- och
verksamhetsstöd
Ericsson Infocom AB med cirka 390 anställda är ett mycket expansivt prudukt- och
utvecklinsgbolag inom telekommunikation.

System Design & Integration, Tellusborgsvägen

PROGRAMPRODUKTION
• Vi behöver förstärka enheten för Test
Support för att kunna ge de pågående stora
projekten f u l l t stöd. Vi söker nu en ny medarbetare som ska arbeta med programproduktion och som på sikt kan ta en ledande
roll inom den verksamheten.
Du bör ha en god grundutbildning. Du
tycker om att samarbeta, men är vid behov
självständig. Du är noggrann och uppskattar
ordning och reda. Du ska ha intresse av att
leda en verksamhet. Om du inte redan är
kvalificerad för arbetet erbjuder vi dig utbildning, varvad med praktik och arbete.
Kontakta: XD/EP Magnus Eriksson, 91765,
ETXT.ETXMEN, XD/EP Lars Andersson, 93322,
ETXT.ETXLAON eller X/DH Susanne Borg,
96575, ETXT.ETXSUBO (personal).
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Mölndal

TMOS SYSTEMDESIGNER
INTEGRATION
Design support är en enhet inom Design
Center Mölndal med ansvar för integration
och industrialisering av exchange
Management inom TMOS. Dessutom har enheten ansvar för funktionsverifiering och
konstruktionsstöd för konstruktion.

• För att kunna genomföra en kraftig expansion på en internationell och kraftigt
växande marknad för tele/radiokommunikat i o n behöver Information Systems nu förstärka sin sektion After Sales med en målmedveten medarbetare.
Vi levererar framtidssäkra och produktionseffektiva systemlösningar för bl a kvalitets/
produktionsuppföljning och ärendehantering. Våra uppdragsgivare finns inom Ericssonkoncernen med kunder och deras tekniskt utmanande och dynamiskt växande
verksamhet över hela världen.
Som Support Engineer kommer du att arbeta med installationer/ uppgraderingar av
programvaror inom Customer Services området, verka som expertstöd och utbildare i
samband med eller efter driftssättning. Du
kommer även att arbeta med kundsupport.
Tjänsten innebär en hel del resor i hela världen och det kommer även att förekomma en
del arbete utanför normal kontorstid.
I grunden är du en data- eller civilingenjör
med god samarbetsförmåga.
Du är drivande, självgående, serviceorienterad och du har lätt för att uttrycka dig i
svenska såväl som på engelska.
Har du ytterligare språkkunskaper är det
ett mervärde.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från
systemunderhåll på UNIX, DBMS (Sybase,
SQL Base)och att du inte ryggar tillbaka när
det gäller LAN/WAN, TCP/IP, SMTP.

Kontakta: Björn Larsson, telefon 054-29 44
38, e-mail Bjorn.Larsson@ericsson.se. Ansökan: Ericsson Infocom AB, Agneta Agnemyr,
Box 1038, 651 15 KARLSTAD.
Ericsson Telecom, Public Networks, Customer
Services

VILL DU VARA MED OCH GÖRA
ERICSSON TILL EN INTEGRATOR ?
Integration Services inom Customer Services
ansvarar för produktutbudet för integrationstjänster inom Public Networks. Ett av
Integration Services mål är att se till så att
Ericsson kan leverera integrerade lösningar
inom telekommunikation, datakommunikation och stödsystem (BSS och OSS).
Integration Services är en business line inom
Customer Services. Det innebär att
Integration Services har ansvaret för produktledning, provisioning och stöd för supply• Idag har Integration Services god kompetens för produktledning av området samt
mycket god kompetens för provisioning inom telekommunikation. Området behöver
dock omedelbart förstärkas med kompetens
inom provisioning för datakommunikation
och stödsystem (8SS och OSS). Därför söker vi
omedellbart ca 10 personer som tekniska experter och projektledare inom provisioning
och supply stöd.
Egenskaper: Vi söker erfarna medarbetare
som ska vara drivande med entreprenörsanda och inte rädd för nya grepp och utmaningar.
Du har en gedigen bakgrund inom telekommunikation, datakommunikation eller
IS/IT. Du kan självständigt utföra komplexa
arbetsuppgifter hos kund. Det är viktigt att
Du är intresserad av förvärva nya kunskaper
för att sedan kunna använda dem. Du kommer ofta att jobba i grupp tillsammans med
kollegor inom Ericsson, både från Sverige
och resten av koncernen. Det är därför viktigt att Du kan fungera väl i grupp med
andra.
Arbetsuppgifter: Du deltar i ett team, som
ledare eller expert, för att ta fram en teknisk
lösning som uppfyller våra kunders högt
ställda krav. Du måste vara öppen för att
nyttja den mest lämpliga metodiken och teknologin. Eftersom vår verksamhet är i ett intrenationellt klimat så får Du räkna med en
del utlandsresor. Goda kunskaper i svenska
och engelska är ett krav.
Kontakta: Johan Wibergh tele 08-719 17 97
alt 070-540 13 26. Ansökan: ETXT.ETXJWIB.
Ericsson Telcom AB, Sätra

PROGRAMERARE
Produktions- och Processteknologi söker en
Programerare till sektionen Provningsteknologi, kretskort.
Vi deltar i alla stora utvecklingsprojekt
och arbetar mot både konstruktions- och
produktionsenheter, såväl inom som utom
landet. För närvarande är vi lokaliserade i
Sätra, Sydvästra Stockholm men planerar
flytt till Älvsjö.
• Som programerare kommer Du att arbeta i
teknikcentrum för kretskort med utveckling
av
självtestprogram
till
microstyrda
kretskort. I jobbet ingår även att vidareutveckla och dokumentera metoden samt integrera nya processorer i vårt C-bibliotek med
rutiner. Metoden omfattar såväl kretskort
som system. Du kommer att aktivt sprida metoden inom Ericssongenom olika kontakter
med gamla och nya användare. Även utbildning av användare ingår.
Arbetet bedrivs i en Unix-miljö på SUN arbetsstationer.
Du bör vara högskoleingenjör eller ha
motsvarande kunskaper och erfrenheter inom el-tele med god kännedom om microprocessorer (exempelvis Motorola 68 000 familjen, Power PC etc), hårdvarunära programmering och programeringsspråket C. Ett
stort intresse för test är ett extra plus.
Kontakta: Hans-Erik Uleander, 08-719 8663
Memo: ERI.ETXS.ETXHEU Sektionschef eller
Claz
Angelbro,
08-719 8884
Memo:
ERI.ETXS.ETXCAZ. Ansökan senast : Ericsson
Telecom AB, Jonas Larsson, ST/ETX/SB, 126 25
Stockholm.
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Ericsson Telecom AB, Competence Development
Marievik

TAKING LEARNING
ONE STEP FURTHER
Competence Development Marievik är den
nya enheten för teknisk internutbildning inom Ericsson Telecom AB. Våra utbildningsprogram erbjuder såväl lärarledd undervisning som nya, alternativa inlärningsmetoder och individualiserad undervisning.

UTBILDNINGSKOORDINATOR
• Vi söker en utbildningskoordinator till enheten för AXE Designutbildning.
Du kommer, tillsammans med enhetschefen, att ansvara för planering och koordinering av våra utbildningar och lärarresurser.
Det innebär att du, tillsammans med vår
kundservice, planerar in vårt grundutbud av
designutbildningar.
Våra interna Ericssonkunder vänder sig till
dig när dom vill beställa t ex hela kursflöden
och skräddarsydda utbildningar inom designområdet.
Du kommer också att ha täta kontakter
med våra inlånade lärare som kommer från
Ericssonbolag runt hela världen och våra externa konsulter.
Du måste ha känsla för planering och kunna se nya lösningar. Om du tidigare arbetat
med utbildningsfrågor är det en merit. Goda
kunskaper i engelska är ett krav.
Om du vill arbeta med utbildningsfrågor i
nära samarbete med lärare och kunder kommer du att trivas hos oss!
Kontakta: Per Lundblad, ETXT.ETXPLD, t f n
08-719 0802 eller Margareta Forsström, personal, ETXT.ETXMARM, t f n 08-719 8038.
Ericsson Telecom AB, Public Networks. Customer
Services Marievik Regional Training Centre

From 1 mars har Business Unit Public
Networks en ny enhet som stödjer kunder
och Ericssonpersonal med inlärningsprodukter för kundprocessen. Vi är organiserade
som en del av Customer Services (X/C) och
utvecklar och levererar inlärningsprodukter i
form av kurser och datastödd utbildning till
framför allt kunder men även Ericssonpersonal.
I rollen som RTC (Regional Training
Centre) har vi ett regionalt ansvar för kundutbildning. Det finns idag fem regioner
med var sitt RTC, med vilka vi har ett nära
samarbete.

CHEF - TELECOM NETWORKS
• Till vårt nya RTC söker vi nu en chef för enheten Telecom Networks med inriktning mot
kundutbildning.
Enheten kommer att ansvara för telekom/datakom kompetens inom områden
som är strategiskt viktiga för Ericssons framt i d såsom Access, Internet, Nätintelligens och
Nätplanering.
Du bör därför vara intresserad av att se
helheten, snarare än detaljerna. Du har erfarenhet av ledarskap och intresse för människor. Du har teknisk utbildning gärna med
några års erfarenhet inom telekommunikationsområdet.
Kontakta: Gunnar Hartman på telefon 719
6869, memo-id: ETXT.ETXGUHA. eller Jan
Giese på telefon 719 9357, memo-id:
ETXT.ETXIG
Ericsson Telecom AB, Marievik

TAKING LEARNING ONE STEP FURTHER.
Competence Development Centre, Marievik
är den nya enheten för teknisk internutbildning inom Ericsson Telecom AB. Våra utbildningsprogram erbjuder såväl lärarledd undervisning som nya, alternativa inlärningsmetoder och individualiserad undervisning.

INLÄRNINGSKONSULTER
• Vi är verksamma inom följande områden:
Marketing & Sales. Telecom & Datacom. AXE
Design. AXE Testing. Access. Nework Intelligence. Telecom Management.

JOBBNYTT
Som inlärningskonsult kan du t ex jobba
med att analysera utbildningsbehov direkt
mot en linjechef, projektledare eller processägare.
Du hjälper bl a till med att identifiera kompetensgap, föreslå åtgärder och ibland genomföra dessa.
Vi söker dig som har erfarenhet både inom
något av nämnda teknikområden och från
utbildning.
Om du tycker om att förmedla kunskap
och samtidigt vill fördjupa och bredda din
egen kompetens kommer du att trivas hos
oss!
Kontakta: Per Lundblad, ETXT.ETXPLD, t f n
08- 719 0802, Ulf Östberg, ETXT.ETXUTOE,
t f n 08-719 6876 eller Margareta Forsström,
personal, ETXT.ETXMARM, t f n 08-719 8038.
Ericsson Telecom AB, Marievik

TAKING LEARNING ONE STEP FURTHER.
Competence Development Centre, Marievik
är den nya enheten för teknisk internutbildning inom Ericsson Telecom AB. Våra utbildningsprogram erbjuder såväl lärarledd undervisning som nya, alternativa inlärningsmetoder och individualiserad undervisning.

UTBILDARE
• Vi är verksamma inom följande områden:
Marketing & Sales. Telecom & Datacom. AXE
Design. AXE Testing. Access. Nework Intelligence. Telecom Management.
Vi behöver nu förstärka vår verksamhet
med utbildare. Du kommer att jobba som lärare och ingå i utvecklingsprojekt där nya inlärningsprodukter tas fram.
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 följer med i den tekniska utvecklingen
och kontinuerligt breddar vårt tekniska kunnande.
Vi söker dig som har erfarenhet inom något av nämnda teknikområden. Har du dessutom pedagogisk erfarenhet är det en merit. Goda kunskaper i engelska ett krav.
Om du tycker om att förmedla kunskap
och samtidigt vill fördjupa och bredda din
egen kompetens kommer du att trivas hos
oss!

and the courses up t o date. You need t o be
familiar w i t h the use of PC- based systems
and possibly LAN networks and Unix.
Contact: Joachim Walz at +46 8 404 2845.
Application: Ericsson Radio Access AB, HPS
PiaBolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM

DIEHH3
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SOCIONOM - BETEENDEVETARE
Ericsson-Kista Företagshälsovård ingår i service-enheten General Services vid Ericsson
Radio Systems AB. Företagshälsovården består i dag av 23 personer, som med helhetsperspektiv på arbetsmiljön, arbetar tillsammans i en kundorienterad verksamhet
för drygt 9.000 Ericssonanställda i Stockholm
Norr.
• Vi söker en ny medarbetare på heltid. Du
blir vår nyckelresurs för psyko-sociala frågor.
Dina arbetsuppgifter finns inom områdena
organisationsproblematik,
gruppdynamik
och konflikthantering. Du kommer också att
arbeta med individuellt omhändertagande
med stödsamtal eller bedömning för hänvisning till externt nätverk. God samhällsorientering är viktigt i vårteknikorienterade verksamhet.
Du bör ha stor erfarenhet av grupp- och
projektarbete, och tycka om att arbeta med
utbildning.
Erfarenhet av företagshälsovård i näringslivet är ett önskemål och goda kunskaper i
engelska är ett plus i vår internationella miljö.
Som person delar Du med Dig, är positiv,
teambenägen och har förmåga att alltid se
möjligheterna i kundmötet.
Hos oss kommer Du att möta och samarbeta med ett flexibelt och kunnigt team som
värderar öppenhet och ömsesidigt kunskapsutbyte.
Kontakta: Ulla Tandberg, tel 08-404 69 40
eller Ann Nordenstam, tel 08- 757 22 87.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, F/HS
Cecilia Tiefenseee, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Kontakta: Per Lundblad, ETXT.ETXPLD, t f n
08- 719 0802, Ulf Östberg, ETXT.ETXUTOE,
t f n 08-719 6876 eller Margareta Forsström,
personal, ETXT.ETXMARM, t f n 08-719 8038.
Ericsson Radio Access AB, Cellular Transmission
Systems, Kista

C0-0RDINATOR - MEASUREMENTS
AND INTERNAL INFORMATION

• We are looking for You who would like to
work w i t h co-ordination of measurements
and internal information. We will need You
Cellular Transmission Systems (CTS) is a busi- during our collegue's maternity leave, from
middle of April 1997 until August 1998.
ness unit within Ericsson Radio Access AB.
We offer complete transmission systems for
We work in the unit for Processes,
all mobile networks which increase the use
Methods and Tools, and our main objective is
of infrastructure and provide increased conto propose and implement processes, mettrol, flexibility and reliability.
hods and tools within the system support
orgnisation world-wide. Our unit is a part of
RMOG's product unit Customer Services.
INSTRUCTOR
Co-ordination of measurements means
• Our Customer Support needs t o expand that You will be the driving force for improw i t h an instructor for training on our digital
ving the management of lead time data,
cross connect transmission systems. Our intelwhich includes development and implemenligent, computer based transport networks tation of a new application. Furthermore,
are used by mobile operators all over the
You will produce both monthly as co-ordinaworld.
tion of LY/R's information on Ericsson's intranet.
We dimension systems, install them and
help our customers " u p and running" w i t h
We w o u l d like You t o have a university
them This includes training of customer's education, together w i t h knowledge of how
staff on our systems to get an easy and quick
to use measurements in the work for improstart with the system we provide.
vements. Moreover, we put a high value on
Your ability t o co-operate, co-ordinate and
We provide education on different levels
as system overview, installation, operation communicate.
and advanced training at home in Kista as
well as at customer's site.
Contact: Asa Widestig, phone 08-404 56 90,
You will participate in preparation of traimemoid:
ERAC.ERAAWID.
Application:
ning material, documents and equipment
Karolina Borg, Ericsson Radio Systems AB,
and you will teach mainly international clasKI/ERA/LY/HA, 164 80 Stockholm
ses, which means that most of our training is
held in English.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
If you are capable of teaching in other
languages, you will have a good chance
doing this in Spanish, Portuguese, Italian, JURIST
Chinese, etc.
Business Control and Administration
We expect you to have pedagogic experi(ERAIAE) är en stabsenhet inom Ericsson
ence, some basic knowledge in telecommuRadio Systems AB, Cellular Systems nications and a strong interest in continuous- American Standards (RMOA). I denna enhet
ly learning new things. Products are develofinns funktionen Contract Business Support
ping very fast, and you have t o keep yourself
med ansvar för avtalsfrågor och avtalshan-
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tering och vi söker nu ytterligare en medarbetare.
• Den primära arbetsuppgiften är att stödja
marknadsorganisationen med legala frågor i
offerter och avtal avseende leverans av mobiltelefonisystemet D-AMPS/AMPS. Detta innebär bl a att granska offerter och avtal för
att identifiera och analysera legala och kommersiella risker, att kommentera och utarbeta svar på kunders föreslagna kontraktsvillkor och att bistå i förhandlingar med kunder.
Vi arbetar i en internationell miljö vilket
innebär många kontakter främst med
Amerika, Asien och Ryssland.
Det ingår också att uppdatera våra standardavtal men även att upprätta nya avtal
efter givna önskemål.
Övriga arbetsuppgifter är bl a att informera och utbilda säljarna i avtalsfrågor samt att
aktivt medverka i den övriga verksamheten
för att kunna modifiera och upprätta instruktioner och riktlinjer, avseende avtalsfrågor till de interna processerna.
Du bör ha juridisk utbildning och några års
yrkeslivserfarenhet gärna från telekommunikationsföretag. Det är en fördel om du har
vana från affärsförhandlingar samt har ett
tekniskt intresse. Du behärskar engelska i tal
och skrift samt har goda kunskaper i spanska.
Kontakta: Linda Backlund, tel 08-757 5899.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, AH Britt
Bosrup, 164 80 STOCKHOLM

rfflWiMiMiMiir
Ericsson South Africa (Pty) Ltd

BSS SYSTEM SUPPORT EXPERT
• We are looking for BSS System Support Experts for a long term, (1 year), contract in
South Africa.
Our network consists today of 1 Stand
Alone HLR (and 1 Standby HLR), GMSC's,
MSCA/LR's, BSC's. MIN AXE (Prepaid SIM),
TMOS -CMAS and SMAS, VMS, SMS-C and
Voice recognition system. We will soon have
500k subscribers.
We will also support the other GSM
networks in southern Africa.
OBJECTIVES:
- To provide technical expert support t o
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 t o reach a higher level of customer satisfaction.
RESPONSIBILITIES:
- To assist in building up the expertise and
t o 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 t o different levels within the organisat i o n . To be part of the 24 h emergency service if appointed.
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 t h ree (3) years has been working for Ericsson
within testing or customer support of
CME20.
The applicant should be skilled in the following areas: BSS (BTyBSC) O&M (BSCR5+,
RBS2xx and RBS 2xxx), GSM900 Radio environement (Cell Planning and Fault finding),
AXE 10 Operations and emergency recovery
procedures.
Have a sound knowledge of the CME20
Switching System, trouble shooting and
trouble report handling, CN-A and CN-I
handling and correction implementation.

System Expert needs to be familiar w i t h
the product structure at a level equivalent t o
the components of a function block (hardware and software functions).
Personal skills as a thorough and methodical approach t o work, be able to work as a
team member, perseverance in tracking and
proving the existence of faults, be flexible
and responsive t o changing work patterns
and demands. Very good knowledge of
English is a must.

• You will be in charge of recruiting, training
and managing a group of RF engineers.
You hold an B.Sc. or M.Sc. in electrical
engineering, telecomunications or equivalent experience. You have a broad international experience and are fluent at english.
You have at least a few years experience of
both cellplanning and management, preferably on D-AMPS/AMPS markets.
Portuguese and/or Spanish are a strong advantage. The assignment will be of one year
minimum.

Contact/Application:
Riku
Vastela,
Memoid ESA.ESARIKU, tel ESA +27 11 447
6440, fax +27 11 447 6469.

Contact: EDB/RAC Frederic Aron, +55 11 681
02 98, memo ERA.ERAFAR

LM Ericsson Ltd, Dublin, Ireland

Ericsson Ltd UK - Burgess Hill

WILL YOU ACCEPT THE CHALLENGE

PRINCIPAL/SENIOR
SUPPORT ENGINEERS

The LMI SD&D Centre commenced business
in July 199S and is now in a phase of extensive expansion and competence build-up. The
SD&D is working in various areas within
Network Intelligence (Nl) based Service
Application Development across fixed and
mobile networks.
The SD&D is part of a virtual organisation
which has global responsibility for all Nl products within Ericsson. Consequently there is
a high level of communication outside LMI,
and work in cross<ultural development and
delivery projects.
In 1997, the SD&D will further expand it's
operation to meet it's 3 main objectives:- To
contribute significantly to making Ericsson
the world leader in Nl service delivery to
Global Customers; to help TE achieve their
vision of becoming the most advanced service provider in Europe; to develop a portfolio
of own complimentary products in areas allied to Nl services.

7he Technical Support Department, which is
part of the new BX Support and Services
Sector, provides a high level of customer
technical support throughtout the UK. Our
main tasks are trouble shooting, TR handling
and specialised technical support/technical
consultancy.
• We are looking for a number of engineers
who have experience of the AXE 10 PLEX/HLPLEX troubleshooting, ISDN knowledge
would also be an advantage.
The successful applicant will be challenged
and stretched t o the limits of their knowledge and ability in this new and growing sector.
Contact: Ian Hill, phone 44 1444 234827,
ETL.ETLIANH
Dalian Ericsson Communication Company Ltd
(DEO

• Vacancies have arisen in the LMI SD&D
Centre for Service Management designers.
You will work w i t h software development of
tools for effective management of Ericsson's
Network Intelligent (Nl) applications.
Currently, work is focused on the Business
Communications Group of services, wherein
the SD&D has full life cycle responsibility for
the Information & Toll-Free services.
As a designer you will be involved in all
phases of the development, from requirement management & design, through implementation, function test and Network
Integration Test.
Ericsson identifies the challenge in merging Telecommunications and IT capabilities
in order t o create competitive products. As
the service management tools interface w i t h
operators and Nl applications, technical
knowledge is required from designers that
enables the creation of a product that is both
technically excellent and user friendly.
You should have knowledge and experience gained in a combination of the following
technical areas:
- OOAD methods,
- Technologies in User Interface design (eg
Powerbuilder),
- Database design,
- UNIX, C/C++, 4GL programming, JAVA.
An engineering, computing or telecommunications qualification is preferred, but
applicants w i t h other relevant qualifications
are also very welcome.
We invite applications from personnel internally and externally w h o believe that they
have acquired sufficient expertise in the relevant areas to undertake this task. The position may involve a certain amount of foreign
travel.
As a screening process based on applications received will take place, it may not be
necessary to interview all candidates.

Is a joint-venture between Ericsson and Hua
Lu, working in the field as a service provider
in the Liaoning province, in the North of
China. The company is mainly working with
operation activities for both the BN and BR
business areas, such as installation engineering, DT, construction, testing, service etc.
DEC is located in the coastal city of Dalian, a
city with 4 million citizen, which is developing rapidly. 120 employees are working in
the company today.
Our finance division is looking fora

Applications in writing marked HR/97:0299: Margaret
Gaffney,
Personnel
Officer, LM Ericsson Limited, Beech Hill,
Clonskeagh, Dublin 4, Memo ID LMIMGY.

Ericsson Intracom Ltd., Leicester, UK

Ericsson Telecommunicacoes S.A, Brazil

CELLPLANNING MANAGER
The Regional Supply Centre for LatinAmerica, based at EDB in Sao Paulo, supports all Radio Network Planning activities
in Latin-America.
Both a cellplanning and a network optimising groups are being set-up.
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FINANCE DIRECTOR
• The main scope of responsibility for the
position is as following: To ensure that there
is a competent Finance division. Provide guidelines and policies within the finance area.
Prepare actual result, budget and estimate.
Report both internal (management and
Board of Directors) and external (Ericsson,
Chinese authorities etc). Supervise the purchasing. Management of the IS/IT unit, together w i t h an experienced expatriate.
The division is also working w i t h matters
as: Sales contract, travel agency, export and
import handling.
Qualification: University degree in business Science. Five years experience in the f i eld as finance manager. Familiar w i t h
Ericsson reporting system (FIRE). Good knowledge in spoken and written English. Ability
to
understand
cultural
differences.
Interested?
Contact: Karl-Henrik Sundström, Memoid:
ETX.ETXKHSU, Telephone: 08/7195159, Claes
Engvall, Memoid: ERA.ERAENG, Telephone:
08/7572903, Magnus Ask, Memoid: ETX.
ETXMSAK, Telephone: 08/7197481 or Kjell
Larsen, Memoid: ETC.DECKLAR. Internet
address: http://www.dlut.edu.cn/eindex.html

Ericsson Intracom provides data access products to Ericsson worldwide. The
Engineering group of approximately 30
engineers work in small but focussed teams
of mixed discipline engineers to develop the
next generation of products with ever-increasing functionality.
We operate in an open, relaxed an d friendly environment.
Our new product development programme has led to the need to recruit additional
engineers who can work with little supervision, learn quickly and show ingenuity. We
are looking for people who have good inter-

personal skills for interfacing with their peer
group.
To find out more about the company and
its products check out our Web site:
http://terminus/Welcome. htm
ABOUT LEICESTER
Situated at the very centre of the country,
Leicester is ideally placed for exploring England. Among the city's own attractions are
several large shopping centres, both in the
city centre and on the outskirts, the largest
outdoor market in Europe, theatre, Roman
remains, museum, all in a rich, multi-cultural
atmosphere which brings its own added interest. In the county we have beautiful
countryside with many places of interest
such as Bradgate Park, Rutland Water and
Bosworth Park.

SOFTWARE ENGINEERS
• The software engineering group consists
of approximately 12 people involved in the
complete software cycle, from specification
and analysis t o final code and test. We are
looking for graduates w i t h approximately 4
years experience of software development in
a real-time structured environment using ' C ,
ideally w i t h data comms or network management experience.

HARDWARE ENGINEERS
• We are looking for degree qualified people w i t h 3-5 years design experience in digital and embedded 16/32 bit microprocessors,
FPGAs and high speed digital circuits, t o design and develop a range of complex 32 bit
microprocessor
multi-function
systems.
These encompass high speed digital and FPGA/FP LD circuits, utilising the latest processor architectures.

SYSTEM TEST ENGINEERS
• We need people t o be involved at the very
outset of projects t o contribute to product
definition as well as formulating and implementing functional and system level tests. An
understanding of systems and applications
from the end-user's point of view is important. Qualifications/experience required are
a relevant degree w i t h 3 years communications experience, including any of the following: ATM, Frame Relay, ISDN, X25, CISCO,
Protocol analysis.
Contact: Christine Hickman, phone: +44 116
2537534, e-mail: chrisEterminus.ericsson.se
Ericsson Components, Swindon Advanced
Telecommunications

- Bipolar, cmos, bicmos.
This is an excellent opportunity to join a
high-calibre team working on leading edge
technology, where you can be assured of an
environment that recognises your professional engineering status. International liason
w i t h colleagues and the opportunity for international travel from an integral part of
these positions. Salary will be commensurate
with experience, and a competitive benefits
package is offered.
Contact: Lise-Lotte Bergenholm, Personnel
Dept, Stockholm, +46 8 7574720, memo
EKALLBE or Erik Bjernul, +46 8 7574184, memo EKAERBJ. Application: The Personnel
Dept. Ericsson Components, Pagoda House,
Westmead Drive, Westlea, Swindon SN5
7UN.
Ericsson Toshiba Telecommunication Systems K.K.,
Japan

GENERAL MANAGER
• ERJ Project Office, Shin-Yokohama
The General Manager shall report to the
President of ERJ and be a member of the ERJ
management team.
The General Manager shall in addition to
his responsibility as Line Manager act as
Project Manager.
The overall responsibility for the project
office is:
- Be responsible for all MSF FOA and rollout project (major development phases as
well as various small project),
- Establish together with other line organization proper procedures and forums for
project planning, ordering and control, prepare department as well as project budgets,
- Follow up and report financial issues related t o the projects, monthly report on a consolidated basis of the different projects,
- Be a member of RMOJ forums such as
PMSG, AS Board, ASM meetings, OSG and
PSG.
- Education of the organization in project
management,
- Establish good working methods towards
the main projects,
- Ensure a good supply of project managers.
Contact: Tomas Hillås, +81 45 475 0005,
Thomas Axelsson, +46 8 7570887 or Göran
Henriksson, +46 8 7570705. Application:
Michael Regner (Memoid: NRJ.ERJMR),
Ericsson Toshiba Telecommunication Systems
K.K. Shin-Yokohama Office, Shin-Yokohama
Hayama Dai-4Building, 2-1, Shin-Yokohama
1-chome, Kohoku-ku, Yokohama 222, Japan.
Radio Systems Division, Ericsson Communications
Ltd, Wellington, New Zealand.

RF, ANALOG & VLSI DESIGN
The Microelectronic Division of Ericsson
Components is dedicated to the development and application of microelectronics to
Ericsson advanced systems and products. The
division continues to recruit talented designers, both for our Design Centre in Swindon
and Headquarters in Stockholm.
These locations provide a complete range
of services to support the design and production of analog, digital and mixed-signal
ASICs for advanced telecommunications,
using the latest technologies.
• In line with an ongoing strategy t o strengthen our leadership position in international
telecommunications, we are looking for designers w i t h relevant experience in one or
more of the following areas:
- DIGITAL VLSI DESIGN RF IC DESIGN
- DIGITAL VLSI DESIGN: ISDN, ATM, GSM,
PCN.
- VHDL, Verilog, C.
- Design for test.
- Logic synthesis.
- High complexity ASICs.
RF IC DESIGN:
- RF circuit integration.
- Filters, mixers, synthesisers.
- Low noise amplifiers.
- IF amplifiers.
- Mobile comms applications.
ANALOG IC DESIGN:
- High performance.
- Integrated filters.
- High level analog modelling.
- Mixed analog/digital circuits.

CUSTOMER SUPPORT ENGINEER Short Term
• DESCRIPTION & REQUIREMENTS: We are
looking for 2 people w i t h experience in
CMS88 to start as soon as possible to work
for a short term of up to 6 months in our support team. Our support team provide system
support services t o our customer such as TR
handling. Correction Package Handling,
Consultation and 24hr Support. You would
focus primarily on AXE support. It would be
an added bonus if you had RBS884 knowledge.
Our customer's network consists of 1 iHLR,
and 5 MSCs, 1 MXE for Messaging, and SMAS
for Wireless IN and we have just implemented a Cellular Digital Packet Data (CDPD)
network.
Contact: Brent Wildbore, +64 4 4601054,
ENZ.ENZBCW
Ericsson Ltd, UK

SYSTEM TEST PLANT
SUPERVISOR - LOCAL CONTRACT
• Located at Ericsson Guildford, England, we
are looking for a System Test Plant Supervisor
t o provide maintenance and customer support on test plants and test equipment for all
ETL/G Design STP activities.
You will be responsibile for making a
direct contribution t o the development and
successful operation of the department and
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take a key role in decision making. You will
work w i t h colleagues to develop and implement product support strategy, objectives
and improvement processes.
You will have the responsibility of Line management, technical support and project management. You will take responsibility and
accountability for the day-to-day line management of a group and its effective performance and delivery of results.
Qualifications, Experience:
- Minimum HNC/ HND or equivalent in
Electrical Engineering, Telecommunications,
Computing.
- Minimum 5 years relevant experience in
the Telecommunications industry.
- Minimum of 3 years AXE 10 experience in
a maintenance, installation or support capacity.
Contact: Jim Newell - ETL.ETUIM or Jo
Howat - HR Officer - ETL.ETUOHT.
Ericsson Ltd, Surrey, UK

SENIOR ACCOUNT MANAGER
• Located at Ericsson Guildford, in England,
we are looking for a Senior Account
Manager to take responsibility for non AXE
products such as MXE, OSS, Minilink.
You will also deal w i t h offers, negotiations
and commercial contract maintenance,
contract and marketing of new releases.
Dealing frequently w i t h customer - relationships.
You should have a degree or equivalent
ideally in Engineering or other appropriate
discipline. Minimum 4 years recent experience in a business/project team situation, handling commercial, marketing or planning
work. Previous marketing experience in a business to business environment. Knowledge
of telecoms networks in the UK.
Contact: Iris Freeman - Senior HR Officer,
ETL.ETLISFN
Ericsson Ltd, Surrey, UK

PRINCIPLE PRODUCT ENGINEER BSS
• Located in Guildford, Surrey, England, We
are looking for a Principle Product Engineer
responsible for BSS product management
toward Vodafone UK. This role requires
customer contact and co-operation w i t h many parts of Ericsson t o ensure that our
BSS/RBS products f i t t o Vodafone's demanding future needs.
You should have a degree or equivalent in
Engineering/ Communications. Have at least
5 years Radio/telecom experience in Cellular
Communications field. Good people management skills. Excellent Interpersonnal/Communications skills.
Contact: Stewart Lacey - ETL.ETLSTLY

SENIOR/PRODUCT ENGINEER - BTS
• Located in Guildford. Surrey, England. We
are looking for a Product Engineer with a
good technical background in Ericsson
Cellular Base Station Products who will be responsible for local product management of
base station products towards Vodafone UK.
Duties will include handling customer requirements, technical discussions and presentations, supporting local organisations
w i t h product information and working w i t h
contacts throughout Ericsson t o ensure that
our Base Station products remain competitive in our market.
You will need t o have a degree or equivalent in Electronic/ Communication Engineering 2 years radio/cellular base station products, including knowledge of hardware and
software issues. Market/commercial awareness Strong interpersonal/communications
skills
Contact: Stewart Lacey - ETL.ETLSTLY.

SENIOR/PRODUCT ENGINEER - BSS
• Located in Guildford, Surrey, England, we
are looking for a Senior/Product Engineer t o
work with base station subsystem and radio
network. Duties will include: specifying product requirements, making product presentations internally and externally, providing
support in radio network investigations.
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handling product questions from the customer.
You will need a degree or equivalent in
Electronic/Communications Engineering. 2
years technical/product experience w i t h cellular radio networks in one or more of the
following: Radio Network functionality, GSM
standards. Cell Planning, Radio Network
techniques, radio network supervision/performance management.
Contact: Stewart Lacey - ETL.ETLSTLY.
Ericsson Radio Access AB, Kista

TECHNICAL
SALES SUPPORT TO SINGAPORE
• We are looking for an experienced sales
support willing t o work in Singapore for 1-2
years. You will support the local staff as regards a newly established business unit, the
Public Indoor Coverage, which means that
you will give technical advice, be a sales support and be responsible for the contacts w i t h
Sweden in this respect.
You have a good technical education, experience in running projects and broad
technical skills and hopefully RF skills. Your
have good written and verbal skills in English
and it is an advantage if you have previous
knowledge of Ericsson.
You have power of initiative, high motivation and you have good ability t o co-operate.
Contact: Ulric Brandt, phone +46 8 757 5703
or Lars-Ake Eriksson, personnel, phone +46 8
404 3865. Application: Ericsson Radio Access
AB, KI/RSA/HPS Pia Bolmgren, Box 11, S-164
93 STOCKHOLM, Sweden
Ericsson AS, Oslo, Norway

SOFTWARE DESIGNERS
Our Datacom Design department develops
and maintains datacom products and services for Ericsson's digital mobile systems for
GSM, D-AMPS, PCS1900 and PDC. The department is a resource and competence
centre for mobile datacommunication
within Ericsson.
• We are looking for software designers
with experience from and interest in on or
more of the following areas:
- Data communication. Internet protocols
(e.g. TCP/IP, SLIP, PPP).
- Design and programming of realtime
systems, based on C/C++ and SDL methodology- HW oriented programming.
- AXE 10 System Design.
We are offering you: Challenging tasks
within an exciting and fast growing area.
Excellent opportunities for personal development.
Qualifications: Experience w i t h telecommunications. Good spoken and written
English. Preferrably ability to understand
Norwegian. B.Sc. or equivalent.

QUALITY
• We are looking for a person w i t h experience from and interest in quality work. One
task will be t o increase the awareness of quality aspects within the organisation by informing and educating the personnell. Another
tasks will be t o f i n d and evaluate new methods and activities to increase the quality in
our design projects.
We are offering you: Challenging tasks.
Excellent opportunities for personal development.
Qualifications: Experience w i t h quality
work. Knowledge of ISO 9000, TQM and
CMM. Good spoken and written English.
Preferrably ability t o understand Norwegian.
B.Sc. or equivalent.

PROJECT MANAGERS
• We need project and subproject managers
and t o manage our design projects of 40.00080.000 manhours.
We are part of an international organisation, and coordination between different
Ericsson companies in different countries will
be one of the tasks. Thus, some travelling is
required.
We are offering you: Challenging tasks
within an exciting and fast growing area.

Excellent opportunities for personal development.
Qualifications: Experience as project manager. Good interpersonal skills. Good spoken
and written English. Preferrably ability t o understand Norwegian. B.Sc. or equivalent.

FUNCTION TEST LEADER
• We need function test leaders t o plan and
manage function test in our design projects.
We are part of an international organisation,
and coordination between different Ericsson
companies in different countries will be one
of the tasks. Thus, some travelling is required.
We are offering you: Challenging tasks
within an exciting and fast growing area.
Excellent opportunities for personal development.
Qualifications: Experience w i t h function
test. Good interpersonal skills. Good spoken
and written English. Preferrably ability t o understand Norwegian. B.Sc. or equivalent.

INTERNATIONAL
STANDARDISATION WORK
• We are looking for persons w i t h experience from and interest in standardisation work.
Main tasks will be participation in standardisation committees (e.g. ETSI), techical support towards design projects and technical
market support. Some travelling is required.
We are offering you: Challenging tasks
within an exciting and fast growing area.
Excellent opportunities for personal development.
Qualifications: Experience w i t h standardisation work. Good spoken and written
English. Preferrably ability to understand
Norwegian. B.Sc. or equivalent.
Contact: Inger Nordgard, tel. +47 66 84 16
27, email: etoin@eto.ericsson.se, MEMO:
ETO. ETOIN or Espen Thorsen, tel. +47 66 84
13 54, email: etoet@eto.ericsson.se, MEMO:
ETO.ETOET. Application not later than :
Ericsson AS, Human Resources, P.O.Box 34, N1361 Billingstad. Mark application "TX/D"
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MAIN TASK: t o carry out AS testing and
handling procedures for software update
packages and to demonstrate them to the
customer thru the local customer support
center. Further t o maintain and develope
market adaptions and corrections as well as
t o train our local employees in above matters.
REQUIREMENTS: It is essential that candidates have good system knowledge of AXE
10 w i t h at least 5 experience preferably in
CME 20 GSM systems. Skills are required in
the areas of mobile switching, traffic concepts, and telecommunction networks. Personal
skills as a thorough and methodical approach
t o work, be able to work as a team member,
be flexible and responsive to changing work
patterns and demands. Very good knowledge of English is required.
The work place for above mentioned positions are located at Ericsson office in
Duesseldorf. Contracts will be offered on a
short term or long term basis.
Contact: Bertil Karlsson, + 49 211 534 2322,
memo EDD.EDDBEKA.
Ericsson Telecomunkatie B.V. Netherlands, (ETM)

TECHNICAL SUPPORT SPECIALIST AXE
• For placement in Rijen, Netherlands, We
are looking for persons t o deliver support on
AXE (BM3 and FMP4). Contract period: 12
months starting Q2 or Q3 1997.
The work includes e.g. Trouble report
handling, writing emergency corrections, on
site installation of patches (emergency)
corrections and updates.
The candidate should have knowledge of
Plex (HLplex) and ASA. Candidates should be
customer oriented and be able t o work independently.
Contact/Application: ETM/OPL Angeline
Wijns-Petit, Memoid: ETM.ETMANPE
Ericsson Eurolab Deutschland GmbH

Ericsson Telecommunications Sdn.Bhd, Malaysia

The department EED/UU and the AXE
Mobile Core organisation (AMC) is looking
fora

SYSTEM INTEGRATION MANAGER

PROCESS ENGINEER

• Reporting t o : Project and Implementation
Manager
Responsiblity: Responsible for the implementation of all switching nodes in the
network.He/She is the interface t o the performing line organisation and the customer,
specifies the required resources and controls
the progress in compliance with the project
schedule and budget.
Requirements: 3-5 years of experience in
testing/installation of AXE w i t h at least one
in a GSM enviroment. The candidate should
be flexible, organised, customer and result
oriented.Good English communication skills
is essential.

• The main responsibility is the improvement of the work processes in EED/L/U and
AMC according to the TQM plan at EED/L/U.
The position reports t o EED/L/U/QC.
The main tasks are: Support the AMC
Process Manager. Co-ordination of process
management (PM) activities, such as maintenance and improvements of processes.
Supporting and being the driving force on
process management methods. Support the
organisation w i t h specific knowledge within
the current work area.
As a suitable candidate, you have a very
good knowledge in how t o maintain and improve processes. You should be familiar with
the Ericsson-way-of-working and the existing processes in your current work area.
Knowledge of different methodologies used
in software engineering is a definite plus.
Since you work as a moderator and consultant we require a structured way of thinking,
good communication skills, perseverance
and the ability t o be the driving force behind
PM. Overall you should see this job as a challenge in improving our existing way of working.

Contact: Jayasimhan Ashok, Project and
Implementation Manager, Customer Division
Mutiara Telecom, Ericsson Telecommunications Sdn.Bhd, 15/3 Jalan Sepana, 40906,
Shah Alam Selangor, Malaysia, Memoid:
ECM.ECMJA.
Ericsson GmbH, Duesseldorf/Germany

COMPETENT EMPLOYEES
F0RAPZ/10G/BSC/MSC
Ericsson GmbH (EDO) is the major local company of Ericsson in Germany and is located
in Duesseldorf. EDD is responsible for all
Telecom activities on the German market. In
the area of GSM our main customer Mannesmann Mobil funk is operating the largest
private GSM Telephony network in the
world.
• The business unit Mobile Telephone and
Data Systems is a key supplier in its local market and will continue t o grow during 1997.
To service our customers w e are looking for
additional competent employees in the following areas: APZ/IOG, BSC, MSC.
RESPONSIBILITIES: to assist in building up
the expertise and t o transfer knowledge
within the department. Problems have t o be
analysed and possibly solved by means of software corrections.

Contact: Andreas Bleeke, EED/L/U/QC, dial:+49-2407-575-394, memo:EED.EEDANB or
Doerte Kaulard, EED/H/R, dial:+49-2407-575163, memo:EED.EEDDKA.
Ericsson Toshiba Telecommunication Systems K.K.
-ERJ

IN GOES CELLULAR IN JAPAN
Business Area Radio will during summer
1997 launch a new cellular IN system, based
on AM AXE Technology, for mobile subscribers on the Japanese market.
We are expanding very rapidly with our
cellular mobile system and have now
established operations in six different regions in Japan. Our headquarters are located
in Tokyo.
We have vacant positions, long term and
short term, in both Japan and Sweden.
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Employment in Sweden includes possibilities
for future assignments in Japan.
We are looking for people from all over
Ericsson to support us in this challenge.

FIELD SUPPORT
ENGINEERS/SYSTEM EXPERTS
• The responsibilities include on-site troubleshooting, problem analysis, technical support
of software implementation, participation in
emergency support, technical consultation
and communication w i t h customers.
We require previous testing experience of
AXE and working experience within Ericsson.
Starting date: 1997-03 Location: Japan
Contact: Akira Kawada, phone +81 45 475
0435, memoid: NRJ.ERJKAW, Ulf Sundberg,
phone +81 45 475 0077, memoid: NRJ.ERJUFSG, Anders Birkedal, phone +81 52 586 1676,
memoid: NRJ.ERJBIRK, Gullic Fahlgren, phone +46 8 757 1728, memoid: ERA.ERAFAH or
Anna Lindvall, phone +46 8 404 7662, memoid: ERA.ERALIAN, email: anna.lindvall@eraj.
ericsson.se.

TEST AND SUPPORT
ENGINEER CMS 30
• You will work with installation testing, AS
Rollouts and other software implementation
within CMS 30 networks including IN.
We require previous experience from the
telecommunication industry and working experience within Ericsson.
Starting date: 1997-03 Location: Japan
Contact: Per Jansson, phone +81 45 475
0084, memoid: NRJ.ERJPEJA, Ulf Sundberg,
phone +81 45 475 0077, memoid: NRJ.ERJUFSG, Anders Birkedal, phone +81 52 586 1676,
memoid: NRJ.ERJBIRK, Gullic Fahlgren, phone +46 8 757 1728, memoid: ERA.ERAFAH or
Anna Lindvall, phone +46 8 404 7662, memoid: ERA.ERALIAN, email: anna.lindvall@eraj.
ericsson.se

NETWORK PROTOCOL ENGINEER
• There is now a position open for an engineer w i t h good knowledge of the network
protocols MAP (GSM, PDC or IS-41) and INAP.
Additional knowledge of e.g. (B)-ISUP,
0(2)931 and TCP/IP protocols is advantageous.
The main task is t o specify the network interfaces for the Future Public Land Mobile
Telecommunication System, FPLMTS.
You will be the one driving the work forward, although it also involves a lot o f cooperation w i t h colleagues. The results will be
discussed w i t h our Japanese customers (primarily NTT-DoCoMo) and will also be input t o
relevant standardisation bodies (mainly TTC
in Japan and ITU-T internationally).
REQUIREMENTS: For the above positions,
the applicant should have at least five (5)
years of experience in working w i t h R&D
and/or product management within Ericsson
in fields relevant t o the position.
A very good conduct of the English language, both oral and written, is also an absolute
requirement.
It is highly desirable that the applicant has
power of initiative, as well as good teamworking and communication skills.

Contact: Ulf Sundberg, phone +81 45 475
0077,
memoid:
NRJ.ERJUFSG,
Anders
Birkedal, phone +81 52 586 1676, memoid:
NRJ.ERJBIRK, Gullic Fahlgren, phone +46 8
757 1728, memoid: ERA.ERAFAH or Anna
Lindvall, phone +46 8 404 7662, memoid:
ERA.ERALIAN, email: anna.lindvall@eraj.
ericsson.se. Application: Ericsson Radio Systems AB, J/HS Ann Beer 164 80 STOCKHOLM
Nippon Ericsson K.K., Tokyo, Japan

WIDEBAND CDMA/
ATM DEVELOPMENT
Ericsson's Major Local Company in Japan,
Nippon Ericsson K.K.(NRJ), has recently made
an offer to deliver Wide-band CDMA (WCDMA)/ATM experiment-system equipment to
NTT-DoCoMo, one of the world's largest mobile telephone system operators.
The wideband cellular systems unit at NRJ
will have the customer interface responsibility for this experiment system, as well as the
responsibility for Ericsson's third generation
cellular systems standardisation activities in
Japan in general. This unit is now seeking
new, highly qualified personnel.

BASE STATION ENGINEER
• The main tasks will be local product management and participating in the specification
of the Base Station (BS) for the WCDMA/ATM
experiment system. This includes BS controller (application program interface), BS-toswitch interface and operation & maintenance functionality. The work will involve close
contacts w i t h the customer, NTT-DoCoMo, as
well as w i t h the Ericsson organisations responsible for the development of the system.
The position also includes being active in
various third generation cellular systems
standardisation bodies in Japan.

PENSIONÄRSFÖRENINGEN
Ring och anmäl deltagande innan inbetalning sken
Mars
Torsd 3/4
kl 14.30

Contact: Jörgen Lanttö, General Manager
WCS Prod Management, Phone: +81 3 3222
4337, MEMO: NRJ.NRJJXX, E-mail: jorgen.lantto@nrj-t.ericsson.se or Nils Enstam, Manager
Expat administration, Phone: + 81 3 3221
8291, Mobile: + 81 80 966 11 63, Fax: +81 3
3221 8202, Memo: NRJ.NRJNREM, E-mail:
nrj.nrjnrem ©mesmtpse. ericsson.se. Application: Nils Enstam via fax, memo or E-mail.

Samkväm.
Antal Ritzl kåserar under rubriken "Upplevelser
i Afrika". Dans t orkeseter. Kaffeservering.
Ingen föranmälan.

Tisd. 8/4

Aland.
En behaglig sjöresa till Mariehamn med Birka
Princess. Ansökan om gratis medlemskort i Club
Birka för lägre pris, blankett finns på kansliet.
Pris enkelhytt 360 kr, dubbel 270 kr/person, inkl.
middag. Bindande anmälan genom inbetalning
senast 26 mars. Samling Birka-terminalen Stadsgården kl 14.00. Återkomst 9 apr kl 15.00
Reseledare Gösta

Fredag 18/4

Forsmark. FULLBOKAD

Månd. 21/4
kl 11.30

Karlbergs Slott.
Guidad visnng på slottet, därefter god lunch. Pris
för visnng och lunch 60 kr. Samling utanför Slottet. Bindande anmälan sen. 15/4. Närmaste Tbana är S:t Eriksplan.
Ansvarig Sven-Olof.

Månd. 28/4
kl 16.15

Visning av Telecom studios.
HF, Telefonplan. Samling vid receptionen. Anmälan t. kansliet senast 22/4. Ansvarig Bibbi.
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IN IMPLEMENTATION
AND TROUBLE SHOOTING
• You will work w i t h integration, testing,
software rollout and/or trouble shooting
during the introduction of IN in Japan.
This introduction will take place in the
April-October timeframe. Both short and
long term applications are welcome.
Starting date: As soon as possible Location:
Japan
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Sänd in din annons på memo till LME.LMEJOB. Senast två veckor före önskat införande!
Marknadsplatsen publiceras, om det finns tillräckligt med annonser, i varje nummer av
Kontakten. Annonsering är öppen för Dig som är anställd i Ericsson och kostar ingenting.
BOSTADSMARKNADEN:
SÄUES
Enplans radhus 3 rok - 80 k v m
Byggår 1993. Hörntomt med isolerat förråd på tmten. Carport, tvättmaskin, torktumlare, inbyggnadsugn, hällspis och
kabel-TV. Brf med stabil ekonomi på
Sätrahöjden Gävle. Månadskostnad 4.381
exkl el. Inflyttning enl. ök.
Kontakta ERAD.ERAMLIE, ECN 867 9470
eller hem 026/164438.
Kista 3-a bostadsrätt 81,5 kvm
I bra skick på Helsingörsgatan 44. Bra
förening. Hyra 3.546 kr/mån. Uteplats.
Prisidé 220.000 kr.
Tel kväll 08-75 27687.
3-a i Kista, nära centrum
Välplanerad, fönster åt 3 håll. Fin uteplats i söder, tillg. t. festlokal, pingis,
bastu, solarium. 77 kv. Hyra 3.949 kr/m.
Pris ca 190.000 kr.
Tel 08-7641220. Memo ERACERAAKEK.
2-a i Kista, br boyta 62 k v m
med altan åt söder- Helkaklat fräscht
badrum m tvättmaskin. Nytt golv i hallen
och kök med diskmaskin. Stort vardagsrum o sovrum. Kabel-TV samt fullt
utrustad tvättstuga. Solid förening. Nära
t Kista centrum. Månadsavg. 3.218 kr.
Pris 175.000 kr/bud (bra pris v snabb
affär). Kontakta ERACERAGSUM, 08-404
4634 (arb) 08-7507194 (hem)

ÖNSKAS HYRA
1 RoK alt liten 2-a i Stockhoms innerstad
fr.o.m. september eller enl. ök.
Kontakta ERAD.ERAMLIE, ECN 867 9470
eller hem 026/164438.

Hus eller radhus i Älvsjö under längre t i d
f r o m 1 juli 1997.
Tel 013-284287, memo ERA.ERAGILB.
1-a i Stockholm, Ihelst innanför tullarna,
önskas hyra fr o m juni av fast anställd
ericsson medarbetare som är rökfri och
har goda referenser.
Tel dag 08-7194541, kväll 08-6502189.
Memo ETXT.ETXPJAK.
1-2:a inom tullarna eller i närförort sökes
av ett rökfritt, skötsamt par, 24 och 23 år,
f n studerande i Umeå. Helst från maj
eller juni. Ring 090/196242 eller 08-757
5405, bost 08-532 52933.

LÄGENHET BYTES
FINNES: 2-a 50 kvm. Midsommarkransen
nära Telefonplan. Nyrenoverad, ljus
hörnlägenhet högst upp (3 vån) i smalhus med hiss- Helkaklat badrum m bakdar, modernt kök med kyl o frys, i källaren f i n tvättstuga och stort förråd samt
separat matkällare. Hyra 4.350 kr/månad.
Byte kan ske omgående!
ÖNSKAS: Billigare Södermalm.
Ring Lisa tel 7196676, memo EHSLISA.

UTHYRES

kök. Uthyres från 1 april el 1 maj. 2.500
kr/månad.
Ring Elling disen, 06-6521832 (tfsvarare)
å kvällstid el 08-6492235 alt 070-7961991.
Gotland, Stenkyrka
2 mil norr om Visby, renoverat kalkstenshus. 2 sovrum 4 bäddar, rymligt
kök/matplats, modernt, w , dusch, wc.
2.500 kr/vecka.
Tel 0498-272318.
Fjällstuga i Härjedalen
6+2 bäddar, uthyres v. 15. Öppen spis,
diskmaskin. Ring 719 4528 eller kväll
53033716. Memo ETXj.ETXMOC
Möblerad 1:a på Östermalm
uthyres f r o m 1 maj t o m september, ev.
längre p g a utlandsjobb. Kontakta
Johan, tel 6637844. Memo ETX.ETXMOC.
Lägenhet i östberga
1,5-a 45 kvm, fullt möblerad, kabel-TV, pplats. Gavellägenhet på n.b. Utnyres
minst ett år framåt. 3.200 kr/mån.
Kontakta Anders, erac.eraaaak, tel arb
7199947, hem 7440531.

TILL SALU:

Salen - Tandädalen/Hundf jället
Centralt och vacker läge, 700 m till liftarna (33 st) i Tandådalen/Hundfjället, nya
fräscha stugor med 4/6/8 bäddar, alla bekvämligheter. Rök- och djurfritt!
Tel 08-719 3227 (a); 08-704 9050 (b).
Memo: LME.LMERISE

SAAB 9000 CD 2,3-16, 1991
13.700 mil, vinröd. Klimatanläggning,
ABS-bromsar, farthållare, färddator, elhissar & elspeglar, centrallås, larm, motorvärmare, drag, nya däck. Stereo m högtalare fram och bak. Fullservad och välvårad. Säljes nybesiktigad. Prisidé 92.500 kr.
Tel arb 08-7199427, bos 08-56033600,
mob. 010-6666778.

Stockhom Syd/Eriksberg
1,5 rum 52 kvm i stabil, solid o välskött
förening. 50 m till parkplats, ICA och
Norgsborg tunnelbanestation. Kabel-TV,
tvättmaskin, fräscht, egen uteplats, stort

Kawasaki GPZ 900R -84
Grafitgrå och röd. Pris 27.000 kr.
Ring eller skriv för mer information.
Memo ETXS.ETXHEGU. Tel 011-241149, el
011-139264.

Vill du hjälpa våra kunder expandera i takt med
världens snabbast växande mobiltelefonsystem?"
Ericsson Radio Systems AB söker nya medarbetare.
Enheten "Radionät" inom RMOG täcker ett brett
spektrum. Förutom att utreda och specificera
radionätfunktionerna
i Ericssons GSM-baserade
system har vi även ansvar för metodik, hjälpmedel
och tjänster relaterade till planering och optimering av våra kunders
mobiltelefoninät.
Verksamheten är kundnära och omväxlande.
Våra arbetsuppgifter spänner från ren produktoch metodikutveckling till marknadsstad och
utförande av planerings- och optimeringstjänster.
Arbetsfältet är globalt och sträcker sig i första
hand över länder med GSM-baserade Ericssonsystem — i dagsläget ett drygt femtiotal.
För att möta ständigt växande behov behöver
vi nu förstärka vår organisation. Gemensamt för
samtliga tjänster är att Du behärskar engelska
väl i skrift ocb i tal. Du bör även vara beredd
på en del utlandsresor i tjänsten.

Chef - Enheten för GSM Radionätutveckling
Vi söker en chef till enheten. Du skall ansvara
för utvecklingen av nya radionätfunktioner för
Ericssons GSM-baserade produkter (GSM900/
DCS1800/PCS1900).
Positionen kräver ledarskapsförmåga och visioner
men också en praktisk syn på teknik, speciellt vad
gäller användning i fält.
Jobbet innebär nära samarbete med både produktledning och utvalda kunder. Du kommer också
att vara en länk mellan den kundnära utvecklingen
och Ericssons forskningsverksamhet inom området.
Du bör vara beredd på ett omväxlande och mycket
stimulerande chefsjobb.
Du behöver ha minst ett par års väldokumenterad erfarenhet av chef-/ledarskap samt kunna
radionätområdet mycket väl. Erfarenhet från
operatör eller forskningsmiljö inom området
är meriterande.
Frågor angående jobbet ställs till:
Thomas Johansson, tfn 08-404 57 40,
e-mail: thomas.Johansson@era.ericsson.se

Produktledare - Tjänster
Vår enhet har produktledningsansvar för hjälpmedel och tjänster relaterade till planering och
optimering av mobiltelefonnät. Med andra ord
ligger det på vårt bord att tillse att dessa produkter
utvecklas enligt behov, samt att de vidareutvecklas
och underhålls under hela sin livslängd.
Bland våra arbetsuppgifter kan nämnas upprättande av affärsplaner, produktplaner och -strategier,
initiering och uppföljning av utvecklingsarbete,
marknadskomunikation, säljstöd, samt lönsamhetsuppföljning.
Såsom produktledare, tjänster, kommer du att
arbeta väldigt nära marknad, metodutveckling och
tjänsteutförande enheter. Praktisk erfarenhet inom
något eller några av dessa områden är därför ett
måste. Du bör även vara analytisk och kreativ med
ett öga för folks behov. Verbal förmåga är ett plus.
Erfarenhet från produkt- eller projektledning är
självfallet meriterande.
Kontaktperson:
Jan-Olof Lejdal, tfn 08-757 01 57,
e-mail: jan-olof.lejdal@era-lvk.ericsson.se

Systemingenjörer - GSM Radionätutveckling
Enheten ansvarar för utvecklingen av radionätfunktioner (exv. handover, effektreglering) för Ericssons
GSM-baserade system.
Vi söker nu två personer för att klara vår satsning på radionätfunktionalitet för GSM. Utma-

Ericssons 90.000

ningarna ligger främst inom nya tillämpningar
såsom inomhusnät och paketdata över GSM (GPRS),
men också inom mer traditionella nät för extremt
hög kapacitet.
Vi erbjuder ett omväxlande och kreativt arbete
i teknikens framkant. Arbetet innebär allt ifrån
fältförsök tillsammans med Ericssons kunder ute i
världen till teotetiska utredningar, standardiseringar
etc och simuleringar med koppling till forskning.
Du är minst civilingenjör (E, Y, F, D), gärna
med specialisering på radiokommunikation.
Kontaktpersoner:
Thomas Johansson, tfn 08-404 57 40,
e-mail: thomas.johansson@era.ericsson.se
Katarina Isaksson, tfn 08-757 03 49,
e-mail: erakina@era.ericsson.se

Radionätplanerare GSM900 och DCS1800
Vi utför planeringstjänster av våra kunders radionät. Arbetsuppgifterna är omväxlande och innebär
allt från offertstöd och initialplanering till avancerad
högkapacitetsplanering av distribuerade inomhussystem.
Arbetet innehåller mycket kontakter inom koncernen och kräver därför en god samarbetsförmåga.
Presentationer och kundmöten är vanligt förekommande, liksom kortare och längre tjänsteresor
till våra marknader, främst Västeuropa, Kina,
Hong Kong och Macau.
Du bör vara civil- eller högskoleingenjör samt
ha erfarenhet inom radionätplanering.
Kontaktperson:
Göran Ågren, tfn 08-757 34 32.
e-mail: goran.agren@era.ericsson.se

Systemingenjörer - Radionätplanering
Vi arbetar globalt med stöd för radionätplanering.
Enheten fungerar som ett kompetenscentrum inom
Ericsson på detta område.
Exempel på arbetsuppgifter är tekniskt expertstöd vid kundkontakter, kurser/seminarier, fälttester på radionätet, vidareutveckling av våra
rekommendationer för systemdesign och parametersättning, samt utvecklings av planeringsverktyg.
Vi söker personer med erfarenhet inom området
mobiltelefoni. Vi ser gärna att Du är civil- eller
högskoleingenjör och har arbetat med cellplanering, alternativt med GSM på systemnivå.
Kontaktperson:
Stefan Lidbrink, tfn 08-404 59 66.
e-mail: stefan.lidbrink@era-lvk.ericsson.se

Systemingenjör Transmissionsnätplanering
Vi behöver förstärka vårt team som arbetar med
metodutveckling för planering av det fasta nätet i
våra mobiltelefonsystem. Arbetet inkluderar bl a
framtagning av riktlinjer och planeringsverktyg
för transmissionsnätplanering.
Vi söker Dig som arbetat med planering av
access-, transport och signaleringsnät tidigare.
Erfarenhet från operatör och AXE är meriterande.
Det krävs att Du självständigt kan driva arbetet
framåt inom området.
Kontaktperson:
Stefan Lidbrink, tfn 08-404 59 66.
e-mail: stefan.lidbrink@era-lvk.ericsson.se

Systemoptimerare GSM900 och DCS800
Vi söker dig som har erfarenhet av radionätsoptimering, driftstödssystem, AXE 10 O&M, systemverifiering eller systemutveckling inom företrädesvis GSM, och vill utveckla dig vidare. Du bör ha
jobbat i 2 - 3 år och vara civilingenjör.
Vår enhet utvecklar och utför kvalificerade optimeringstjänster, dvs avancerade prestandamätningar och "trouble shooting" i våra kunders radionär.
Analys och problemlösning inom områden som
radiomiljö, frekvensplanering, talkvalitet och
trafikmönster i mobiltelefonsystem är viktiga delar
av vårt jobb. Arbetet innebär täta kontakter med
kunder och lokalbolag världen över. Det ingår även
i jobbet att hålla kundpresentationer och arbeta
både självständigt såväl som i mindre grupper.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta:
Stefan Svennebring, tfn 08-757 36 90,
e-mail: stefan.svennebring@era.ericsson.se

Nod- och Transmissionsnätplanerare
GSM900 och DCS1800
Vi arbetar med planering och dimensionering av
den fasta delen av våra kunders GSfJ^baserade
mobiltelefonnät. Som exempel kan nämnas omplanering av kraftig expanderande signalerings- och
trafiknät, dimensionering av nya växelnoder (AXE),
samt analys av hur olika abonnentbeteenden och
funktioner, exempelvis voice mail, SMS och IN,
påverkar nätets utseende.
Arbetet innehåller mycket kontakter inom koncernen och kräver därför en god samarbetsförmåga.
Presentationer och kundmöten är vanligt förekommande, liksom kortare och längre tjänsteresor till
våra marknader, främst Västeuropa, Kina, Hong
Kong och Macau.
Du bör vara civil- eller högskoleingenjör samt
ha erfarenhet av antingen transmissionsnätplanering eller AXE-växlars uppbyggnad och funktion.
Kontaktperson:
Göran Ågren, tfn 08-757 34 32.
e-mail: goran.agren@era.ericsson.se

Supportingenjör - Planeringsverktyg
Supportenheten ansvarar för de applikationer
(PC & UNIX) som utvecklas inom avdelningen.
Det dominetande arbetet ligger på det UNIXbaserade EET (Ericsson Engineering Tool), ett
stödsystem för planering av mobiltelefoninät.
Dina viktigaste arbetsuppgiftet blir marknads- och
användarsupport, releasehantering av produkter,
ta emot, behandla och lösa ärenden/frågor från
våra kunder, samt kundanpassade installationer
och utbildning över hela världen.
Vi söker Dig som är utåtriktad och tycker om
kundkontakter. Det krävs att du har grundläggande
kunskaper i UNIX. Erfarenhet av GSM eller cellplanering är meriterande.
Du får vara beredd på att tjänsteresor utomlands
förekommer.
Kontaktperson:
Tille Tsiouras, tfn 08-404 72 63,
e-mail: tille.tsiouras@era.ericsson.se
Frågor rörande allmänna anställningsvillkor besvaras
av Kristina Johnsson, personal, tfn 08-757 1449.
En skriftlig ansökan, med uppgift o m vilken
tjänst D u söker, skickas senast den 11 april
1997 till:
Ericsson Radio Systems AB
LV/HS Kerstin Lundberg
164 80 Stockholm

anställda är verksamma i mer än 130 länder. Deras samlade kompetens inom fasta och mobila nät,

mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson till världsledande leverantör inom telekommunikation.

Sök oss på: www.ericsson.se/SE/

ERICSSON

