Skattjakt med Lara

Så föddes Ericssonloggan

Tomb Raider år ett av världens mest spelade
dataspel. I filmen med samma namn läter
Ericsson några av sina produkter skymta,
bland annat Bluetooth-headsetet.
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Skisserna till Ericssons logotyp har räddats till eftervärlden.
Men vågen dit var krokig. Den gick från ett företag som
upphört att existera, via en okänd man på ett foto till ett
källarförråd i London.
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Mobilnät växer
i Omans öknar
När Ericsson etablerades i Oman 1973
fanns inga vägar, än mindre något
telefonnät. Nu spår Omantel, landets
enda operatör, att de mobila näten kommer att växa snabbare än de fasta.
Samtidigt förbereder sig Omantel för
konkurrens.
16-18

Prestigefiill
order i Korea
Koreas näst största Internet-operator
Dacom byter ut sina Cisco-routrar mot
routrar från Ericsson.
-Våra tester visade att Ericssons
AXI580 IP Backbone-routrar utan
tvekan var de som fungerade bäst,
säger Byungchang Choi på Dacom.
7
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Ericsson och Nokia har samarbetat under utvecklingsarbetet av MMS. I Cannes demonstrerade Ulrika Jönsson och San Päivärinta en första
provsändning av ett MMS mellan en Ericsson- och en Nokiatelefon.
Foto: Lars Åström

Bred uppslutning när
SMS blir multimedia
MMS, Multimedia Messaging Service, var den
nyhet som väckte störst uppmärksamhet på
GSM-mässan i Cannes. Med MMS kan textmeddelanden kompletteras med ljud, bild, grafik,
fotografi och video. Ericsson ligger långt framme

på området och lanserar under året den första
telefonen som hanterar MMS. Men eftersom det
ligger i alla tillverkares intresse att applikationen
fungerar så snart som möjligt har Ericsson och
Nokia samarbetat under utvecklingsarbetet. 4-5
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Under GSM-mässan i Cannes
lanserades Ericssons nya serverplattform Service Network. Den
underlättar för operatörer att hantera
de hundratals tjänster och applikationer som utvecklas för 3G-näten.
Plattformen innehåller bland annat
övervakning av fel samt en gateway
för betalningsmodeller.
27

• PÅ JOBBET

^^^^mmi^m

Ena stunden snurrade hela livet
kring kunder, projekt och deadlines.
Men så en dag rasade hela korthuset och Peter Schantli blev sjukskriven. Nu, två år senare, har han
hunnit fundera en hel del på de
skamkänslor han upplevde när han
ramlade ur systemet och på den
isolering som många sjukskrivna
drabbas.
28-29
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How fast is your 3G equipment
getting to market?

Mobile Network Test Equipment Ready or not, it's coming. Wireless Internet, video, data,
location-based services, full-time packet-based networks, and more. Where's your equipment?
Successfully test, simulate, and monitor your UMTS and CDMA2000 network elements — and
you could be the first to market with working solutions. The world waits. But not for long. To see
our entire suite of 3G test tools, call your local Tektronix office or visit www.tektronix.com/3g
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KONCERNEN INTERNET

APPLICATIONS
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Laddat för leveranser
Deförstahektiska veckorna har passeratförLars Boman, VDfördet nybildade bolaget Ericsson Internet Applications. Han leder enheten Internet Applications som,tillsammansmed Internet Solutions,tidigareutgjorde en egen
division För Kontakten berättar Lars Boman om framtiden, om fördelama
med den nya organisationen och dess roll inomföretagetoch på marknaden.
>• Han har precis avslutat en presskonferens
över telefon. Samarbetet mellan Ericsson
och IBM väcker stort intresse och ett trettiotal journalister från flera länder har ringt in.
Tillsammans ska företagen utveckla mobila
Intemet-tjänster på finansområdet.
-Internet Applications har som huvuduppgift att se till att det finns tjänster för
utrullningen av mobilt Internet Jag tror
mycket på mobil e-handel och avtalet om
samarbete med IBM kom helt rätt itiden.Vår
uppgift är att knyta ihop lösningar så att de
fungerar hela vägen.
Jag som slutanvändare ska känna
förtroende för att
tjänsten är säker,
säger Lars Boman.
IBM är den senaste i raden av partners. Ett annat viktigt
samarbete är Ericsson Microsoft Mobile Venture. Lars Boman betonar dock att Ericsson
inte vill utveckla alla typer av tjänster. Det finns
en strategi som bygger på fem områden:
E-handel, positioneringstjänster, meddelandetjänster, multimediatjänster och utvecklingen av multiaccess-portaler. För att driva en
bred tjänsteutveckling fortsätter arbetet inom
Developers Zone och Mobile Applications
Initiative.
- 1 dag har vi cirka 96 000 applikationsutvecklare som hämtat hem vårt utvecklingsverktyg från vår webbsida och drygt 2 000
bolag som formella medlemmar i Developers
Zone, säger Lars Boman.
Under årets första kvartal lanseras Service
Network, Servicenätet, som är den arkitektur
och den plattform på vilken operatörer och
service providers kan bygga sina Internettjänster.
Lars Boman liknar det vid ett affärsverktyg. Bland mycket annat får operatören möjlighet att ta in tjänster från tredjepartsutvecklare, erbjuda personligt utformade
tjänster och ta betalt på ett enkelt sätt. User
Service Center (USC) var ett embryo till

Servicenätet och det tiotal kunder som har
USC delar med sig av sina erfarenheter. Jämfört med USC har Servicenätet mer funktionalitet, kapacitet och öppnare gränssnitt och
ger därför kunderna större möjligheter att ta
in de tjänster de vill ha.
- Det som gör Servicenätet överlägset är
dess breda arkitektur, dess skalbarhet och
tillgänglighet. Vårt mål i år är att leverera
Service Networks till 50 procent av alla
GPRS-kunder och 60 procent av alla 3Gkunder som Mobile Systems fått systemkontrakt med. Det innebär drygt 60 separata
kundprojekt. Vi arbetar hårt med
leveranskapaciteten
nu. Vi måste utbilda
personal som kan
göra systemintegrationen och det gör vi
tillsammans med divisionen för Global
Services. Flow Control Center i Linköping,
som levererar servrar, kommer att sexfaldiga
sin leveransförmåga.
Lars Boman pekar också på betydelsen av
de produkter som utvecklats inom Internet
Applications och som ingår i Service
Networks, men som dessutom redan genererar stora intäkter när de säljs separat. De
mobila databaserna är exempel på sådana
produkter.
Home Location Register (HLR) gör det möjligt för operatören att hålla koll på var abonnenten befinner sig i nätet. Mellan 250-300
miljoner mobilabonnenter är idag registrerade i Ericssonlevererade HLRs. Flex Number
Registering (FNR) gör det möjligt för abonnenten attflyttasitt telefonnummer från en
operatör till en annan. Mobility Gateway gör
det möjligt att hantera roaming mellan
TDMA- och GSM-nät. Produkten är enormt
viktig i Amerika där många operatörer idag
väljer att gå vägen över GSM till UMTS.
Intelligenta Nät är en stor produktfamilj
som inkluderar Service Control Points (SCP),
Service Data Points (SDP) och ett flertal nät-

Omorganisationen är
en liten, men viktig,
förändring
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F a m i l j : Hustrun Inger.

Ericsson i Japan samt V D för Ericsson Info-

B o r Stockholm.

tech i Karlstad.

F ö d e l s e o r t Umeå.

Intressen: Golf, långfärdsskridsko o c h skidor

Bakgrund: Lång karriär inom Ericsson, bland

när t i d finns. Spenderar gärna en ledig d a g

annat s o m teknik- o c h produktansvarig för

m e d att flanera på stan.

kontakten

Lars B o m a n , ny VD för Ericsson Internet Applications, ser fram m o t nya o c h f ö r d j u p a d e
s a m a r b e t e n under sitt första år.

tjänster så som premium rate (071-tjänsten),
freephone (020-tjänsten) och Virtuella Privata Nät (VPN). VPN gör det möjligt att använda kortnummer när viringerinternt via våra
mobiltelefoner.
Förbetalda abonnemang är en annan produkt som är viktigt för verksamheten och
som i hög utsträckning säljs separat 42 procent av alla GSM-abonnemang är idag förbetalda och Ericsson är världsledande på
området Lars Boman tror att det kommer
att bli en viktig beståndsdel i Servicenätet
och med 3G kommer operatörerna att bli än
mer angelägna att ha kontroll över intäkterna. För kunden är det också intressant.
- Det är det ett betalningssätt som hjälper
dem att hålla koll på sina kostnader. Med
mobilt Internet blir det ännu viktigare.
Den nya organisationen och separationen
mellan enheterna Internet Solutions och
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Internet Applications innebär ingen direkt
förändringförmedarbetarna.
- Det är en liten men viktigförändring.Vi
har förtydligat organisationen gentemot
kunder och underleverantörer, men även internt. Det är naturligtförkunden att servicetjänster kommer från Global Services. Alla
som tidigare hört till Internet Applications
kommer att göra det även i fortsättningen.
Lars Boman räknar med ett fortsatt nära
samarbete med samtliga divisioner.
- Under året vill vi också fördjupa samarbetet med Multi-Service Networks. De behöver Internet-tjänster och vi utvecklar även
tjänster för fast Internet. Det är därför vår
verksamhet kallas Internet Applications och
inte Mobile Internet Applications.

VISSTE DU ATT...

KONCERNREDAKTÖR, ANSVARIG UTGIVARE

Pia Rehnberg, 08-719 34 72

Foto: Lars Åström

Energiåtgångens procentuella fördelning:
Ericssons
tillverkning

Ericssons
administration
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Underleverantörers
tillverkning
Underleverantörers
administration

Anställdas adressändringar för
tidningen görs till lönekontoret.

Ericssons
transporter

Produktens användning

Operatörers
verksamhet

NYHETER CANNES
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Multimedia i mobilen
Nästa generation av SMS gör
det möjligt att sända meddelanden som kombinerar text,
grafik, fotografi, ljud och
video. Den nya öppna standarden heter MMS. På GSMmässan i Cannes sändes
världens första MMSmeddelande mellan en Ericsson- och en Nokiatelefon.
Före årets slut ska Ericsson ha en
telefon ute på marknaden som kan
hantera MMS. Det handlar om en

GPRS-telefon med MMS-applikation, berättar Fredrik öijer, strategisk produktchef med ansvar
för messaging inom affärsenheten
GSM/UMTS hos Ericssons division för konsumentprodukter.
En helt ny telefon
-Ericsson kommer att lansera en
helt ny telefon för det här ändamålet.
Men efter hand kommer applikationen an finnas i alla våra mobiler. Jag ser det som en grundfunktionalitet som varje telefon bör ha.

MMS står för Multimedia Messaging Service. Tanken är an det
ska bli samma succé som SMS
blev. Nu ska textmeddelanden
kunna kompletteras med ljud och
bild. MMS kan överföra multimediameddelanden mellan mobiltelefoner med hjälp av WAR Det
ska även vara möjligt att på ett
enkelt sätt redigera innehållet.
Möjligheten att skicka bildmeddelanden är en av de mest efterfrågade applikationerna, det visar ett
antal konsumentundersökningar

som Ericsson har gjort. Ericsson
ligger långt fram på det här området, men det ligger i alla tillverkares
intresse att applikationen fungerar
så snart som möjligt och därför har
Ericsson och Nokia arbetat tillsammans med att definiera hur implementeringen ska gå till.
Fungerar mellan tillverkare
- Ett av huvudsyftena med den
livedemonstration som gjordes i
Cannes var att visa operatörerna
att det är möjligt med interopera-

bilitet mellan tillverkarna. Det är
viktigt att visa att det är möjligt att
skicka mellan olika tillverkares telefoner. Alla ska ha samma standard, säger Fredrik öijer.
Det här är visserligen en applikation för nästa generations mobiltelefon, men MMS är inte beroende av något specifikt nätverk för att
fungera. Det går bra med så väl 2G
som 2,5c
Sara Morge
sara.morgeOlme.ericsson.se
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GSM 800-utveckling
kan leda till världsstandard
Ericsson kommer att utveckla
GSM för 800 MHz-frekvensbandet. Det tillkännagavs
under GSM World Congress i
Cannes förra veckan. Kommersiella produkter för denna
standard ska finnas tillgängliga under andra halvåret i år.
Flera mobiloperatörer i Nord- och
Sydamerika har beslutat att bygga
upp ett GSM/GPRS-system paral-

Viktiga
dagar för
GSM-folket
i Cannes
Arets GSM-konferens och
mässa i Cannes handlade
mycket o m mobilt Internet
och 3G. Mobilt Internet var
också temat för Ericssons
deltagande och det syntes inte
bara i de två montrarna utan
också på presskonferensen,
där Mats Dahlin, chef för divisionen för Mobilsystem, inledde med att praktiskt visa hur
mobilt Internet kan användas.
GSM-mässan i Cannes växer i storlek och betydelse för varje år och
vid årets mässa hade ytterligare en
hall tillkommit. Här hade många
mindre företag inom applikationsområdet samlats och påfallande
många kom från Israel.
Även Ericsson har ökat sitt deltagande och fanns i år på plats med
dels en stor monter i en av utställningshallarna och dels i en av
paviljongerna utanför. Inomhus
visades applikationer och terminaler, medan systemlösningar som
Edge, UMTS och GSM on the Net
demonstrerades i paviljongen.
Ericsson hade också egen GPRStäckning på kongressområdet.
Precis som vid tidigare Cannes-
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3GSM World Congress 2001 i
Cannes besöktes av mer än 20 000
personer och över 6 100 delegater
från 104 länder. 338 operatörter var
på plats. Antalet utställare var i år
468 vilket är mer än dubbelt så
många som 2000.

lellt med sitt existrande TDMAsystem. Först att ta detta beslut,
vilket skedde i november förra året,
var den stora nordamerikanska
operatören AT &T Wireless.
- Tidigare har endast TDMA och
CDMA funnits på det amerikanska
frekvensbandet men när nu GSM
kommer in har det chansen att bli en
global standard, säger Filip Lindell,
ansvarigförsystemstrategi på affärsenheten GSM, TDMA, Edge.

- Att utveckla GSM 800 är tekniskt inte något stort arbete utan
ska mer ses som en produktvariant.
Något
standardiseringsarbete
behövs inte heller, eftersom Etsi,
det europeiska standardiseringsinstitutet, redan för något år
sedan godkände GSM 800.
Även om GSM nu kommer in på
de traditionella TDMA-marknaderna betyder det inte att TDMAoch CDMA-systemen spelat ut sin

roll. Speciellt stora utökningar sker
nu i TDMA-näten i framför allt
Mexiko och Brasilien.
- Att sia om hur utvecklingen blir
är svårt, eftersom det är slutanvändarna, alltså abonnenterna, som
driver på. De som nöjer sig med enbart tal kommer troligen att hålla
fast vid TDMA-nätet medan abonnenter som vill använda olika datatjänster kommer att välja GSM.
När det gäller terminaler finns be-

3G-test i ny portfölj
Tram är ett antal lösningar
som ska underlätta för operatörerna att rulla ut sina 3Gnät. På mässan i Cannes
demonstrerade Ericsson för
första gången lösningarna
för kunderna.

mässor ordnade Ericsson ett flertal
kundseminarier och i år hölls för
första gången ett speciellt seminariumförinbjudna TDMA-kunder.
Syftet var att skapa förståelse för
GSM/GPRS/Edge/UMTS och att
beskriva Ericssons väg mot 3G.
- Det var ingen inträngande teknisk beskrivning scm vi gav, utan
mer enkla budskap om marknadens utveckling och GSM:s evolution till Edge och WCDMA, berättar Marie Svensson, som arbetar
med strategisk marknadsföring på
affärsenheten GSM,TOMA,Edge.
Under kundseminariet hade
TDMA-kunder också möjlighet att
förförstagången träffa ledningen för
affärsenheten GSM, TDMA, Edge.
-Vårt seminarium var mycket
uppskattat och det blev snabbt
överbokat. De flesta deltagarna
kom från länder i Latinamerika,
säger Marie Svensson.

Tram, Tools for Radio Access
Management är en PC-baserad
mjukvaruportfölj som stödjer operatöremas planering och tester av
WCDMA-nät Tram innehåller
fyra olika lösningar WCDMAplanner, -transporter, -optimizer
och -TEMSinvestigation.
- Plannern hjälper operatören
att räkna ut hur många basstationer som behövs för att täcka ett
visst område med WCDMA-nät
Transportern är ett stöd för att få
rätt dimension på nätverket.
Optimizern sköter den fortlöpande finjusteringen av nätet och
TEMSinvestigation är ett kvalitetsverktyg som kan se om nätverket har tillräcklig räckvidd,
säger Mikael Halén, chef för produktmarknaden Wideband Radio
Networks på divisionen för
Mobilsystem.
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Plannern och transportern har
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Uppskattat Internet-café
På Cannesmässan stod Ericsson
som värd för ett Internet-café, strategiskt placerat mellan två utställningshallar. Att det var mycket
populärt syntes tydligt, besökarna
avlöste varandra vid skärmarna
Precis som tidigare år hölls en
mängd föredrag av kända personer
inom mobilbranschen under de
tre mässdagarna. Sir Richard
Branson, skapare av och ordförande för Virgin, drog fullt hus när han
berättade om Virgin Mobile,
Englands första virtuella mobiloperatör. Företaget som samarbetar med operatören One 2 One,
bildades i november 1999 och antalet abonnenter lär vara snabbast
växande i England.
GSM-mässan är ett arrange-

KONTAKTEN NR 4 2001

När GSM-mässan i Cannes drar igång blir kostymherrar med mobiltelefoner ett vanligt inslag på croisetten, den
kända huvudgatan längs Medelhavet. Med robotar och andra fantasifigurer försöker en del utställare locka
besökare till mässan.

mang som växer i betydelse för
varje år och det gör även medias
bevakning. Många av journalisterna sökte sig också till Ericssons
presskonferens. Den inleddes med
att Mats Dahlin, chef för divisionen
för Mobilsystem, på sin mobiltelefon fick en bild av sina två barn och
en uppmaning från dem att köpa
med sig choklad hem från Cannes.
- Mobilt Internet är ju temat för
Ericssons deltagande på mässan

och med meddelandet till Mats ville vi visa hur det kan användas
praktiskt i det dagliga livet, förklarar Pär Altan, informationsdirektör
på Mobilsystem.
Bokslut och framtid
Presskonferensen inleddes med att
Mats Dahlin tillsammans med
Sandra de Brito, Ericssons ansvariga för 3G-frågor gentemot engelska BT, gick igenom Ericssons bok-

slut för 2000 och även gav en framtidsblick. Även om Ericsson inte
presenterade några nya telefoner
på mässan i Cannes, kunde Mats
Dahlin berätta om en del andra
nyheter.
Som att företaget kommer att
utveckla GSM 800 och att ett viktigt
samarbete med universiteten i
Stanford och Lund har inletts.
GSM-mässan präglar verkligen
gatulivet i Cannes under de tre

-

i

Foto: Lars Äström

dagar som den pågår, överallt syns
kostymklädda herrar som pratar i
mobiltelefon och flest är de på Croisetten, huvudgatan längs vattnet
Men så är ju GSM World Congress inte bara en utställning och
konferens utan minst lika viktig
när det gäller att träffa kunder, kolleger och att knyta kontakter.
Gunilla Tamm
gunilla.tammOlme.ericsson.se
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Far EasTone är Taiwans största
mobiloperatör och en av de snabbast växande i Asien. Den stora
utökning som nu ska göras,
behövs för den snabbt växande
kundbasen, för att öka den
geografiska täckningen och för
att kunna erbjuda abonnenterna
nya mobila Internettjänster.
I den utrustning som Far Eas-

Gunilla Tamm

Mobilt
Internet
får bredare
plattform
Service Network presenterades för operatörer och service
providers på GSM-mässan i
Cannes. Lösningen består av
servrar som tillsammans
utgör en plattform för Internet
applikationer.

WCDMA Democenter i Kista var uppkopplade mot mässan i Cannes.
Besökarna kunde följa demobussen som åkte runt i ett snöigt Kista.

funnits på marknaden några månader, men de två andra lösningarna är hel nya. Nyheten är att de
nu lanseras som en paketlösning
för operatörssystem som baserar
sig på Microsoft NT-program.
- De flesta operatörers 2Gsystem bygger på Microsoft NT
och det har därför varit ett krav
från kunderna att dessa lösningar
också gör det.
Han berättar att intresset var

stort när Ericsson demonstrerade
Tram på mässan i Cannes i förra
veckan.
- Det har varit riktigt trångt
kring montrarna. Väldigt många
teleoperatörer planerar just sina
3G-nät, så det märks att de här
lösningarna är heta på marknaden, säger Mikael Halén.
Jenz Nilsson
jenz. nilssonOlme.ericsson.se

Miljardkontrakt
klart med Taiwan
Den taiwanesiska operatören
Far EasTone har skrivit ett
ramavtal med Ericsson till ett
värde av 3,25 miljarder
kronor. Det gäller uppgradering och utveckling av operatörens GSM/GPRS-nät under
2001.

tydligt fler modeller för GSM än för
TDMA, säger Filip Lindell.
De som väljer GSM 800 ska också
kunna roama till andra standarder
genom att använda så kallade multiband terminaler. De tjänster som
kommer att Annas i GSM 800 kommer lätt att kunna integreras med
de tjänster som finns i alla övriga
GSM-nät oavsett frekvensband.

Tone kommer att köpa till sitt
GSM/GPRS-system ingår ett
flertal av de senaste GSMlösningarna. Det gäller till exempel Mobile e-Pay och Safetrader,
MPS3.0, (Mobile Positioning
System), GSM on the Net och
WAP3.0.
Far EasTone var en av de första
mobiloperatörema som valde
Ericssons GPRS-teknik.
- Taiwanesema är snabba med
att anamma ny teknik och avancerade när det gäller att använda
mobila tjänster, berättar Jan
Signell, VD för Ericsson i Taiwan.
- När tjänsterna inom telekom
och data nu smälter ihop allt mer
är det viktigt för en operatör att

kunna erbjuda tjänster som är
meningsfulla och lätta att använda. För att kunna göra detta måste operatören ha rätt nät. Ericsson är en mångårig affärspartner
till oss och vi tror att företaget
kommer att leverera det kvalitetsnät som vi behöver för att möta
våra kunders krav, säger Joseph
O'Konek, VD för Far EasTone.
Operatören tog sitt GSM-nät i
kommersiell drift i januari 1998
och har idag över fem miljoner
abonnenter. Ericsson och Far
EasTone har samarbetat sedan
1996.

Gunilla Tamm

- Det är ett verktyg som gör det
möjligt för operatörerna att nå ut
med mobilt Internet till en massmarknad, säger Lars Boman, VD för
Ericsson Internet Applications AB.
Lösningen gör det enkelt för
operatören att integrera nya tjänster och snabbt få dem att fungera
kommersiellt. I Service Network,
eller Servicenätet, ingår applikationer som positionering, meddelandetjänster, säkra betalsystem och
e-handel. Operatören kan samarbeta med vilka tredjepartsutvecklare som helst och öppna gränssnitt gör det möjligt att snabbt
integrera nya tjänster.
Operatörerna kan erbjuda slutanvändarna en mängd personligt
utformade tjänster och som är
tillgängliga från både fasta och
mobila terminaler.
Ericsson ger kunderna möjlighet
att själva välja hur omfattande
version av lösningen de vill köpa.
Operatörer som utvecklar egna
tjänster och portaler, kan köpa de
separata beståndsdelar som de
önskar.
De som önskar en högre nivå av
service kan köpa paket som de får
hjälp att integrera. Ericsson kan
också erbjuda ett komplett paket
för operatörer som vill ha portaler,
applikationer och hjälp med att
integrera och utveckla helheten
ända ner till slutkunden.
-Vårt mål är att hjälpa operatörerna att göra bra affärer av
mobilt Internet, säger Lars Boman
Service Network är utformat för
alla typer av nätsystem och lösningen är klar att fungera i GPRSnät och den kan även uppgraderas
för de kommande 3G-näten.
Jesper Mött
Jesper. mottOlme. ericsson. se
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Bättre skydd
för bärbara datorer
» Pointsec 4,0 är en ny lösning från
Global IT Services som ska försvåra
intrång i Ericssonanställdas bärbara
datorer. Ett unikt lösenord och an vändar-ID gör att det endast är användaren som kan komma åt hårddisken.
Pointsec är avsedd för bärbara PCdatorer och skyddar data i hårddisken
så länge hårddisken är krypterad.

Jalda blir bättre
med nya Safetråder
» Ericsson och Hewlett-Packards betalsystem Jalda förbättras med en ny
version av betalningsservem Safetrader.
lalda möjliggör mit robetal n i ngar via
både fasta och mobila Internet-anslutningar.
Systemet bygger på att en betrodd
tredje part med hjälp av Safetrader
sköter konton för transaktioner mellan
tjänsteleverantörer och kunder.
Den nya versionen av Safetrader
innebär bland annat större skalbarhet
och att gränssnitt mellan tjänsteleverantör och kund kan erbjudas på vilket
språk som helst.

Nyhetschef: Henrik Nordh, henrik.r»ordh©)rne.ericssori.se, 08-719 18 01

Kämparglöd
gav största ordern
Ericsson Danmark tog nyligen hem Ericssons hittills
största order på ADSL, det vill
säga bredband hemma via
tele jacket. Ordern innebär att
kunden, Tele Danmark, får en
femdubbling av sin nuvarande ADSL-kapacitet.
- Det här är det roligaste jag varit
med om under mina 13 år på
Ericsson. Den här ordern innebär
ett genombrott på datakomområdet för Ericsson i Danmark och
den har också stort strategiskt
värde för Ericsson globalt, säger
Flemming Christensen, kundansvarig för Tele Danmark.

Bakom ordern ligger ert långt
och hårt arbete från Ericssons
säljarteam.
-Vi började redan för ett år
sedan att bearbeta Tele Danmarks
tekniker och inte minst ledning
Särskilt imponerade var man av
vårt Engine-koncept, berättar
Flemming Christensen.
Dock såg det mörkt ut i höstas,
när Ericsson ändå blev bortvald
som leverantör. Tele Danmark
ansåg inte att tekniken höll
måttet
Men Ericsson Danmark gav sig
inte och lämnade trots motgångarna in en offert. Samtidigt ökade
efterfrågan på ADSL och Tele

Danmark beslutade att påskynda
upphandlingen och gav Ericsson
en ny chans. Den tog man och visade att Ericssons tekniska lösning höll vad den lovade.
- Det har varit väldigt upp och
ner. Ena dagen har allt varit jättepositivt, andra dagen nattsvart
Men vi har haft mottot "think the
unthinkable'*. Detta, tillsammans
med en oerhörd vilja att vinna gav
resultat, säger Flemming Christensen.
- Vi är oerhört glada idag och
det har öppnats en och annan
champagneflaska här om jag
säger så, säger han.
Under våren ska de första 20

- Det är ett stort problem som vi
måste lösa. De senaste åren har
många tekniker flyttat till USA,
dessutom har vi alldeles för få kvinnor inom IT-sektorn, säger EU:s ITkommissionär Erkki Liikanen.
Ett sätt att avhjälpa bristen kan
vara att vända blicken mot Östeuropa där några av världens
främsta matematiker och programmerarefinns,menar Erkki Liikanen.
- För oss är det en ödesfråga att
få kompetent personal, säger
Ericssons vice VD, Johan Siberg.
Ericsson, som är officiell leverantör under det svenska ordförandeskapet, ordnade också en utställning där ministrarna kunde få
demonstrationer om det senaste
vad gäller mobilt Internet

Settler fakturerar
gästande trafik

»Ericsson och det amerikanska
mjukvaruföretaget Registry Magic har
tillsammans demonstrerat världens
första Bluetooth-baserade service för
hotellgäster. På Holiday Inn Wall Street i
New York kunde affärs- och
industripress i förra veckan se en
demonstration av hur gäster bland
annat kan checka in, låsa upp dörren till
hotellrummet betala räkningen med
Ericssons Bluetooth-telefon R520.
Tjänsterna visades även på mässan
Internet World Wireless, som hölls i
New York 21-23 februari.

Lars-Maqnus Kihlström
lars-magnus.kihlstromOlme.ericsson.se

När EU:s arbetsmarkads- och
kommunikationsministrar
möttes i Luleå i mitten av
februari var den stora frågan
hur länderna kan avhjälpa
industrins skriande behov av
IT-u tbi ldad arbetskraft.

» GSM-Pro breddar nu sitt fokus och
ska främst satsa på UMTS-operatörerna. Enheten kommer att fortsätta att
utveckla nya funktioner och bredda
det nuvarande GSM-Pro-konceptet.
En av huvudstrategierna är att erbjuda
tjänster för elektronisk gruppkommunikation till den breda publiken.
Exempel på situationer där tjänsten
är användbar är kommunikation mellan vaktbolag och ledningscentraler.
Den är även tänkt att kunna användas i mindre dramatiska sammanhang, som enkla gruppsamtal mellan
vänner.
Under året kommer även en ny
terminal att lanseras. R250SPRO ska
finnas kvar på marknaden till dess att
den nya terminalen lanserats.

Bluetooth-teknik
för hotellservice

anläggningarna installeras i Danmarks största städer Köpenhamn
och Arhus, sedan väntarrestenav
landet
Samtidigt ligger Ericsson i nya
förhandligar om ytterligare kontrakt på datakomområdet Det
handlar om ATM, IP, Voice over IP,
Remote Access och High speed
DSL
- Helt klart ligger vi bättre till i
pågående och kommande förhandlingar än vi gjorde före
ADSL-kontraktet, säger Flemming
Christensen.

Rosengren
prövade mobilt
Internet

GSM-Pro fokuserar
på UMTS

» Ericsson och Hewlett-Packards samarbetsbolag, EHPT, har sålt lösningen
Settler till danska operatören Sonofon
och till pakistanska Mobilink GSM.
Settler är ett system som hjälper
operatören attregistreraoch fakturera
gästande trafik i näten.
Lösningen hjälper dem också att
kontrollera att andra operatörers krav
är korrekta.
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Näringsminister Björn Rosengren var en av de intresserade besökarna i Ericssons monter under EU:s ministermöte i Luleå. Carina Lundqvist från Ericsson förklarar hur WAP fungerar.
Foto: Per Pettersson

Lars-Magnus Kihlström

Genombrott för bredbandet Ethernet
Ett ramavtal med Skanova
innebär öppna dörrar för
Ericsson när det gäller leveranser av b red band s tekn i ken
Ethernet till hemmet.
Skanova ägs av Telia och
det är första gången en etablerad operatör bygger upp
ett nät av den här typen.
-Skanova har förklarat att de
siktar på att ansluta 600 000 hushåll, säger Per-Olof Sjöberg, chef
för Residential Communication
Services, en enhet inom Ericsson
Business Innovation med strategi
riktad mot bredband och IP
Dialog förs nu med andra

operatörer om försäljning på flera
marknader i Europa.
Med tekniken Ethernet erbjuds
operatörerna och slutanvändarna
en dataöverföring över fiberkabel
som är den överlägset snabbaste
på marknaden. Trafiken går dessutom lika snabbt till som från
hemmet
- Ethernet ger ett snabbare Internet, med allt vad det innebär.
Det ger också möjligheter att utveckla helt nya typer av tjänster,
till exempel interaktiva tjänster
som bygger på bilder, säger PerOlof Sjöberg.
Tekniken kräver att operatören
bygger upp ett nytt nät och det in-

nebär stora investeringar till en
början. Residential Communication Services är därför främst inriktade på att leverera bredband
till flerfamiljshus.
Hittills har de levererat 15 000
linjer i Sverige.
Avtalet med Skanova är ett ramavtal som sträcker sig överfleraår
och Per-Olof Sjöberg vet ännu
inte hur omfattande avtalet till
slut blir.
Andra aktörer på marknaden
håller ögonen på vad Telia gör.
Med avtalet i ryggen kommer
Residential Communication Services nu att göra en massiv försäljningsinsats främst mot nya och

etablerade operatörer i Västeuropa. Dialoger förs redan med operatörer i Italien, Spanien och
Holland.
- Vi ser konkreta resultat och vi
har inte ens börjat med ordentlig
marknadsföring. Det är bara att
gratulera Telia till att de var först
med att välja Ethernet. Det är den
nätstruktur som kommer att vinna på längre sikt, säger Per-Olof
Sjöberg.
Jesper Mött
jesper.mottaime.ericsson.se
Lars Cederquist
lars.cederquistOlme.ericsson.se
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Prestigefylld affär
med koreansk operatör
Koreas näst största Internetoperator, Dacom, byter ut
sina Cisco-routrar mot
routrär från Ericsson.
- Ericssons erbjudande var
utan tvekan det bästa alternativet. De kunde hålla högst
kvalitet till lägst pris, säger
Byungchang Choi, chef för
Internet-planeringen på
Dacom.
Dacom är den näst största Internet-operatören i Korea, med nästan 40 procent av den totala
marknaden. Efterfrågan på Internet-tjänster ökar lavinartat i
landet. För att möta kundemas
behov måste Dacom dubbla
nätets kapacitet minst två gånger
om året
Dacoms Internet-service har
vuxit med över 200 procent per år
sedan det lanserades för drygt sex
år sedan.
-Här i Korea
^ - ses Ericsson
som den starkaste aktören
inom mobil
kommunika„—
H
tion. Vi på Da- ^ ^ ^ k
com ser fram
emot ett utökat Byungchang
samarbete med Choi
Ericsson inom
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Samarbetet kommer att ledatillen
snabbare utveckling av användningen av GPRS och 3G på
finansområdeL I och med samarbetet kommer Ericssons exper-

Maria
Khorsand

Dacom är Koreas näst största Internet-operator, med nästan 40 procent av den totala marknaden.
Foto: Lisa Selin

det området, säger Byungchang
Choi.
Korea ligger idag på tiondeplats
i världen med 20 miljoner Internet-användare. Landet har även
en ledande position när det gäller
bredbands-Internet I slutet av
förra året var över 3,5 miljoner av
de koreanska hushållen bredbandsanslutna.
-Vi är otroligt stolta över att

Dacom har valt Ericssons Packet
Backbone Network. Och vi är övertygade om att vi kommer att
kunna erbjuda dem en utrustning
som lever upp till deras behov av
att möta den snabba ökningen av
efterfrågan på Intemet-tjänster,
säger Mike Thurk, chef för Ericssons division för Data Backbone
and Optical Networks.
Det handlar om sex stycken

Cisco-routrar som ska bytas ut
mot Ericssons AX1 580 IP Backbone-routrar.
- Vi har utfört några tester och
de här routrarna var utan tvekan
de som fungerade bäst, berättar
Byungchang Choi.

Sara Morge
1. mor geölme .ericsson. se

tis på det mobila området att
kombineras med IBM:s finansiella
tjänster och deras kunnande
inom informationsteknik.
Binder samman system
Tillsammans ska företagen erbjuda finansiella institutioner en
lösning, där en del Ericssons mobila Intemetapplikationer, e-Pay,
Safetrader och WAP Gateway i
första steget förs samman med
IBM:s serie av webbserverprodukter, WebSphere. Lösningen är en plattform som binder

samman bankemas interna
system med gränssnittet mot
bankkunderna.
- Tillsammans kommer vi att
öka takten på utvecklingen av nästa generations finansiella tjänster
inom mobilt Internet. Det kommer också att leda till en ökad
efterfrågan på våra tjänster och
produkter, säger Lars Boman, som
är VDförInternet Applications.
Gemensam ledning
Diskussioner med IBM pågick
under drygt ett halvår innan före-

tagen kom fram till en optimal
lösning.
Samarbetet kommer inte att ha
formen av ett joint venture eller
en samägt företag. I stället kommer samarbetet att ledas av en gemensam ledningsgrupp. Ledningsgruppen kommer i sin tur
att svara gentemot en styrgrupp
med representanter från båda
företagen. Lars Boman är ansvarig
från Ericssons sida.
Jesper Mött
jesper.mott©lme ericsson.se

Telefonen används som biljett
I Luleå ska ett helt nytt system
att köpa biljetter prövas. Med
hjälp av systemet mTicket
blir själva telefonen biljett till
resor och evenemang.
Programmet är framtaget av företaget Ticket Anywhere och var en
av nyheterna när e-Streetprojektet i
Luleå startade igen den 17 februari.
Systemet går ut på att biljetten
man bokar och betalar via Inter-

DÄR...

Foto: Berit Byström

Samarbete med IBM
om finanstjänster ger 3G-lyft
Stora affärsmöjligheter öppnar sig för finansföretag och
banker när Ericsson och IBM
etablerar ett nytt samarbete.
Tillsammans ska företagen
utveckla mobila handelstjänster, banktjänster och
säkra system för elektroniska
transaktioner.

HÄLLA

net eller WAP skickas som en kod i
ett SMStilltelefonen. Meddelandet kan sedan överföras via exempelvis mobilens IR-portförbiljettkontroll eller helt enkelt visas upp
för en kontrollant.
Olika biljetter

I ett första försök har biljetter till
en elitseriematch sålts med hjälp
av mTicket, men enligt företaget
går systemet att användaförvilka

biljetter som helst, till exempel
flygbiljetter.
Riktad information
Projektet e-Street drivs av Mäkitalo Research Center i Luleå med
stöd av bland andra Ericsson
Erisoft.
I projektet har bland annat
olika former av riktad information och reklam skickats till testpilotemas mobiltelefoner.

över 1 800 personer deltog i
höstens prov.
- Reaktionerna har varit mycket positiva, säger projektledaren,
Bo-Göran Stenman, som hoppas
på upp emot 8 000 deltagare
under våren.
Den andra säsongenföre-Street
ska pågåframtill i början av juni.

... nybliven chef för det nybildade
bolaget Ericsson Technology
Licensing i Lund. Bolaget forskar,
utvecklar, marknadsför och säljer
Bluetoothteknik. Här arbetar
170 personer. Maria Khorsand
kommer senast från divisionen
Data Backbone and Optical
Networks, där hon var ansvarig
för IP-telefoni.
Var det ett svårt beslut att tacka ja
till det härjobbet?
- Nej, Bluetooth är en så spännande
teknik och det finns många produkter
och tjänster den kan användas till man kan tala om ett teknikskifte. Tänk
dig själv det sladdlösa samhället, där
alla prylar kan kommunicera med varandra så fort de kommer tillräckligt
nära. Då kan vi slänga alla fjärrkontroller och ersätta dem med telefonen,
eller vad den nu kommer att heta i
framtiden.
- Det dröjer inte innan vi kan betala
i mataffären, stänga av och sätta på
kaffebryggaren och spisen med telefonen. Eller innan kameran kan kommunicera direkt med telefonen.
Vilka frägoriir viktigast i är?
- Främst tre saker: proaktiv marknadsföring, försäljning och att få ut
produkter i tid. Vi har rätt produkter,
vi har dem färdiga i tid - nu måste vi
etablera dem på marknaden, medan
vi har ett klart teknikförsprång. De
som arbetar på bolaget är väldigt
motiverade att nå upptilldessa mål.
Vilka erfarenheter bär du med dig
från ditt tidigare arbete?
- Jag har lärt mig att entusiasmera mina anställda och få dem att brinna för
sin uppgift, dessutom har jag ett brett
kontaktnät inom Ericsson. Jag lärde
mig också att marknadsföra och sälja
en ny teknik och att skapa ett sug efter
nya produkter.
Varför finns det så få kvinnliga
chefer inom Ericsson?
- Jag tror att det till stor del handlar
om gamla invanda mönster - all förändring och olikhet upplevs till en
början som ett risktagande. Att välja
en man för chefposten har hittills
upplevts som ett säkert kort. Men nu
känns det som trenden har vänt inom
Ericsson, det finns fler kvinnor på
höga chefsposter.

Ulrika Nybäck
Ulrika. nyback©lme. ericsson. se

Lars-Magnus Kihlström
lars-magnus .kihlstromölme .ericsson. se

fcä www.ericsson.com/bluetooth
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Lara Croft hittar skatter
med Bluetooth-headset
100 miljoner människor har
spelat dataspelet Tomb Raider.
Nu ligger spelet till grund för
filmen med samma namn,
som har premiär i sommar.
Ericsson missar inte chansen
att låta Lara Croft hitta skatter
och lösa problem med hjälp av
bland annat Bluetooth-headsetet.
Tomb Raider är ett av deförstaspelen där problemlösning kombineras med action och äventyr. Spelet
lanserades 1996 och var först med
att låta en kvinna, Lara Croft, vara
spelets hjälte.
Nu ligger dataspelet till grund
för filmen Tomb Raider. I filmen
gestaltas Lara Croft av Angelina
Jolie som är känd från filmerna
Girl, interrupted och Gone in 60
seconds. Rollfiguren Lara Croft ger
vid ett första intryck bilden av en
traditionellt stereotypt perfekt
kvinna - lång, smal, vacker och
vänlig. Men Per Söderström,
projektsamordnareförfilmprojektet, menar att hon i allra högsta
grad är en modern kvinna.
- Hon är verkligen 2000-tal ung, tuff, handlingskraftig, modig
och självständig. Dessutom är hon
god, de skatter hon hittar skänker
hon bland annat till museer. Skulle
hon varit en sexsymbol hade Ericsson aldrig produktplacerat i den
härfilmen,säger han.
Lara Croft letar i filmen efter
skatter och löser problem. Till sin
hjälp har hon ett antal Ericssonprodukter, bland annat det trådlösa Bluetooth-headsetet.
- Ericsson vill visa att företagets

produkter hjälper konsumenten
att klara vardagens problem på ett
enklare sätt än de annars skulle
kunna, säger Per Söderström.
Han blev väldigt intresserad när
han hörde att data-spelet Tomb
Raider skulle ligga till grund för en
film.
- Vi når en ung publik - en av
våra viktigaste målgrupper. Och vi
tror att många som spelat spelet
kommer gå och se filmen av ren
nyfikenhet Dessutom känns det
naturligt att låta Ericssonprodukter skymta fram under den här
filmen, precis som under Bondfilmen Tomorrow never dies.
En av lärdomarna från Bondfilmen är att produkterna som
visas under filmen ska finnas ute i
butikerna och det har företaget
tagit fasta på i Tomb Raider.
En produktplacering i en film
har en enorm genomslagskraft och
när Bondfilmerna visades ökade
kännedomen om varumärket markant.
- Samtidigt är det viktigt att ha
balanserade förväntningar. Produktplacering måste ske på rätt
sätt, annars blir åskådaren förolämpad - de vill ju inte se reklamfilm. Det är marknadsföringsaktiviteter och erbjudanden i samband med filmen som ger påtagligast resultatförföretaget,förklarar Per Söderström.
15 juni har filmen premiär i USA,
20 juni i Sverige och 6 juli i Storbrittannien, sammantaget kommer
filmen att visas i 60 länder.
Ulrika Nybåck
ulfika.nybackOlme.ericsson.se

Angelina Jolie spelar Lara Croft i storfilmen Tomb Raider som har premiär i sommar.

Foto: Paramount Pictures

Unikt samarbete
imarbete
med Stanford
införd och Lund

Smidigare nät
sparar miljoner

Ericsson har inlett samarbete
med universiteten i Stanford,
USA, och Lund inom området
Supply Chain Management, det
vill säga försörjningskedjan.

Ett globalt projekt pågår för
att göra Ericssons interna nätverk mera enhetligt. Standardiseringen ska spara minst 85
miljoner kronor om året åt
Ericsson.

analytiskt kunnande som vi kan dra
nytta av. Förutom att få hjälp med
att anpassa vår försörjningskedja
vid till exempel outsourcing och
andra förändringar som kan ske i
framtiden, kan vi också få vårt
Många av de samarbeten som arbetssätt verifierat och förslag på
Ericsson har och har haft med olika hur vi kanförbättradet. På Ericsson
universitet har varit inom teknik- har vi fullt upp med det dagliga
områden men nu gäller det supply, arbetet och hinner ibland inte med
försörjning, ett område som ge- tillräcklig framförhållning, tillägger
nomgår stora förändringar.
han.
- Vad händer när vi outsourcar
Ericsson Supply Chain Academy
och hur ska vi jobba med försörj- heter det forskningprogram som
ning när tjänsteförsäljning och Ericsson driver med universiten i
totallösningar blir allt viktigare? Stanford och Lund och där EricsDet är två områden som är mycket son planerar att investera 75 miljoaktuella och där både Stanford ner kronor under de kommande
med professor Hau L Lee och Lund fem åren. Detta samarbete torde
med professor Sten Wandel är akti- vara ett av deförstai sitt slag.
va inom forskningen, säger Crister
Praktiskt sker samarbetet med
Ek, ansvarigförSupply Chain & IT företaget och universiteten genom
Management på divisionen för att doktorander från Stanford och
Mobilsystem.
Lund under sex månader driver
- Här finns en erfarenhetsbank projekt tillsammans med en erfasom är mycket värdefull och ett ren medarbetare från Ericsson.

Denna person får en position som
"Visiting Industrial Research Associate", VIRA. Christer Lundberg på
Ericsson Radio Systems har utsetts
till denförsteVIRA.
Områden som man ska driva
projekt inom kan till exempel vara
kapacitetsplanering och prognoser, produktpaketering och varianthantering.
- Under se senaste tio åren har
ämnet Supply Chain Management
gått från att vara ett rent akademiskt ämne till att bli ett mycket
viktigt område för många globala
storföretag. Att ha medarbetare
från Ericsson här hos oss på campus betyder att vi kan dra nytta av
deras praktiska erfarenheter i vår
forskning. Det samarbete som vi
har med Ericsson är ett nytänkande, säger professor Hau L Lee på
Stanford.
Gunilla Tamm
gunilla.tammOlme.ehcsson.se

till att sätta en gemensam standard
och gränssnitt för WAN och LAN.
Ett av målen är att Global IT Services ska ha möjlighet att övervaka
hela nätet. Standardiseringen gäller nätets switchar och routrar.
I dag består det interna nätet av
EriNet, Ericssons interna WAN- komponenter från ett antal olika
(Wide Area Network) används leverantörer. Målet är att det till
dagligen av upp emot 100000 stora delar ska bestå av produkter
EricssonanstäUda över hela världen. från Ericsson. One EriNet-programI dagsläget sköter lokala Ericsson- met startade i oktoberförraåret och
bolag sina nationella WAN och LAN har i dagarna slutfört sinförstafas.
(Local Area Network) och många av
- Vi har tagit fram ettförslagpå
dessa har sina egna standarder och standard som ska testas i Indien
gränssnitt. Detta skapar problem, och Turkiet under mars månad,
framför allt då fel uppstår i nätet
säger Göran Herwin
- Lokalbolagen tenderar att enProjektet tror att åtgärderna
dast se till sina delar av nätet och leder till att Ericsson sparar minst
ingen ser helheten. Därför kan det 85 miljoner kronor varje år. Främst
vara svårt att lokalisera ettfel,och det i form av en ökad effektivitet i feltarförlång tid innan felet blir åtgär- sökningen och en allmänt smididat, säger Göran Herwin, projekt- gare näthantering.
ledareförOne EriNet-programmet
One EriNet genomförs av EricsJenz Nilsson
jenz.nilssonOlme.ericsson.se
son Global IT Services och syftar
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Så stoppar Ericsson
livsfarliga piratkopior
Ericsson och dess konkurrenterförlorarvarje år miljardbelopp på piratkopior. En del
i jakten på dem är att företaget
har anlitat en konsult med
uppgift att på heltid spåra
piratkopior runt om i världen.

hetssändning berättade att hon
fått en stöt av en laddare med märket Ericsson. Företagets mobiltelefonlabb i Lund behövde inte
många minuterföratt fastställa an
laddaren var en piratkopia.
- Jag har själv
sett hur kopior
Konsulten Mikael Eriksson har av laddare ser ut
sedan omkring ett år tillbaka arbe- inuti och det är
tat för divisionen för Konsument- ingen vacker syn.
produkter. Han anlitar detektiv- Många ser ut
byråer i olika delar av världen som som råttbon med
bland annat söker upp en miss- massor avihoptänkt butik eller distributör för att snodda sladdar Mikael
behöver Westmark
undersöka tipset. De gör även Det
stickprov hos olika återförsäljare. man inte vara
Därefter tipsas den lokala polis- tekniker för att se, säger Mikael
eller tullmyndigheten för eventuel- Westmark, PR-ansvarig på divisiola tillslag, exempelvis husrann- nen för Konsumentprodukter.
sakan. Under förra året ledde tipHan är bekymrad över att själva
sen och Mikael Erikssons arbete till ordet piratkopia för vissa har en
fyra fall av husrannsakan i Sverige positiv klang en känsla av att komoch ett hundrataltillslagrunt om i ma undan billigare men ändå få
världen. Förutom inkommande samma produkt.
tips är Internet en viktigt källa för
- Att använda en piratkopierad
att spåratillexempel återförsäljare. laddare är faktiskt förenat med
Användandet av piratkopior kan livsfara, eftersom det är elektriska
vara förknippat med livsfara. produkter det handlar om. En
Många minns kvinnan som i no- anledning till att originalet kostar
vember förra året, i Aktuellts ny- knappt en hundralapp mer är att

den testas bland annatföratt klara
vissa krav på säkerhet, fortsätter
Mikael Westmark.
Divisionen för Konsumentprodukter ser allvarligt på piratkopierandet. Av fler anledningar - att det
är farligt för konsumenterna och
att telekombranschen förlorar
miljardbelopp. Dessutom finns en
risk att varumärket tar skada av
kopierandet.
Mikael Eriksson är jurist och har
arbetat med den här typen av frågor under sex år. För honom är tips
från Ericssonanställda och allmänheten grunden till fortsatt efterforskning.
- Alla som upptäcker någonting
misstänkt bör kontakta närmaste
produktchef på lokalbolaget eller i
den division de arbetar, eller kontakta mig direkt, säger han.
Mikael Westmark ser att Ericsson kan vara till stor hjälp när det Förra året gjordes ett hundratal tillslag mot återförsäljare och distributörer
Foto: Ecke Köller
gäller att komma åt piratkopieran- av piratkopior runt om i världen.
det, men han tror inte att problemet går att stoppa helt.
med problemet, men med vårt att vända sig till auktoriserade
- Alla enklare produkter vi gör arbete ser vi att problemet mins- återförsäljare.
som laddare och skal till mobiltele- kar, menar han.
foner kan kopieras, därför ser jag
Enda sättetförkonsumenten att
Ulrika Nybäck
ulrika.nybackffllme.ericsson.se
inte att vi helt kan komma till rätta veta vad som är kopior eller inte är

Habia Cable
produces a complete
range of coaxial cables
for the mobile
communications
industry

Hcibici Cable

Foto: Pressens Bild/Joakim Kroger

Första GSM 1900
till Karibien
Ericsson har öppnat ett kontor i
Dominikanska Republiken i Västindien, en nation som har drygt åtta miljoner invånare på en yta av cirka
48 000 kvadratkilometer.
I slutet avförreåret kunde den första kunden, operatören Orange, inviga det första
GSM-nätet i landet, ett GSM 1900-system.
Tillväxten har gått bra och vid mitten av
februari betjänade nätet, som har en
mobilväxel och 185 basstationer, drygt
50 000 användare. Orange, eller France Telecom Dominica, är en av fyra mobiloperatörer i landet.
- Vårt kontor i Dominikanska Republiken med 14 anställda är en del av marknadsenheten Caribbean som har huvudkontoret i Puerto Rico och täcker hela
regionen med cirka 27 miljoner invånare,
säger kontorets chef Mats Skoglund.
Den största utmaningen i projektet var,

enligt projektledaren Maria Blomqvist, att
kunna samordna kompetensen från olika
GSM-center för att kunna leva upp till de
höga kraven från kunden.
Raoul Fontanez, VDförOrange Dominica betonar att det var strategiskt nödvändigt att kunna lansera nätet före julföratt
man skulle få grepp om marknaden.
- Tidsplanen
höll
- tack vare gemensamma ansträngningar av
Orange och Ericsson. Vi
måste nu behålla initiativet och vi har som mål
att inte bara erbjuda tal
utan även datatjänster
som WAP/GPRS kom- Raoul Fontanez
binerat med mobila
Internet-tjänster.
Lars Cederquist
lars.cederquistffllme.ericsson.se

Flexiform
Coaxial cable range with a tin soaked
braid. Reformable alternative to
traditional semi-rigid coaxial cable.
Multibend
Coaxial cable range with a silver plated
copper tape and round wire braid.
Completely flexible alternative to
traditional semi-rigid coaxial cables.
Speedflex
Halogen free coaxial cables with
equivalent dimensions and performance
to standard RG style coaxials.
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Speedfoam
Low loss halogen free communications
coaxials. with high foamed PE dielectric
and excellent shielding properties.

Habia Cable AB
- Tierpsvagen 8. S-815 75
Söderfors. Sweden
T: +46 (0)293 22000 f +46 (0)293 30750
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For more inforrr;
please visit our website:
www.habia.coin

Coaxial cables
for a mobile world

Habia Cable Limited
- Short Way, Thornbury Ind Est,
Bristol BS35 3UT UK
T: +44 (0)1454 412522 F: +44 (0)1454 416121

Email: info.telecomehabla.com
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Redaktör: Mats Lundström, mats.lundstrom@lme.ericsson.se

Orolig tidförNortel

Telias vinst
större än väntat
»Telia uppvisade ett bättre årsresultat än väntat med en vinst på 11,7
miljarder kronor efter avskrivningar
jämfört med knappt 6 miljarder
förra året. Större delen av vinsten
består dock av reavinster, mestadels
från försäljningen av katalogbolaget
Eniro. Omsättning ökade något till 54,1
miljarder mot 52,1 miljarder förra året
Operatörens VD och koncernchef,
Marianne Nivert, som tidigare varit
tillförordnad är nu ordinarie.

Nortels vinstvarning i mitten
av februari Sek hela telekombranschen på fall. 10 000
Nortelanställda får gå till
följd av krympande försäljning framförallt i USA.
Förlust för första kvartalet i år. En
omsättningsökning med blygsamma 10-15 procent mot förväntade 30 procent. Dessutom stora
problem även under resten av

Cell-C får licens
i Sydafrika

2001.

Det var en dyster prognos som
Nortels koncernchef John Roth
presenterade för marknaden. Resultatet blev en djupdykning för
aktiekursen på Nasdaq med hela
33 procent dagen efter beskedet.
På börsen i Toronto stängdes handeln flera gånger på grund av det
massiva säljtrycket.

» Efter ett års tvist har Cell-C tilldelats den tredje GSM-licensen i
Sydafrika. Processen har försenats av
överklaganden och utdragna domstolsbeslut. Bakom Cell-C står ett
konglomerat som leds av Saudi Oger
och av amerikanska Verizon.

Palm Pilot
till Japan

Många drabbades
Nortels dramatiska fall drog med
sig en rad relaterade bolag inom
fiberoptik och komponenttillverkning Konkurrenter som
AT&T, Lucent och Cisco drabbades liksom europeiska telekomföretag som Ericsson, Nokia,
Siemens och Alcatel.
Nortels problem har inte bara
att göra med den allmänna ekonomiska nedgången, menar Wbjtek

» Palm ska lansera en i-mode-version av den handhållna datorn Palm
Pilot VII. Det innebär ett viktigt steg
eftersom Palm Pilot VII inte blivit den
framgång som förväntats i USA. Detta
beroende på den heterogena infrastrukturen för mobil kommunikation,
men också på grund av att komponentbristen gjort den dyr att tillverka.

Uzdelewicz, telekomanalytiker på
amerikanska Bear Stearns.
- D e t handlar snarare om ett
strukturproblem bland Nortels
kunder. Lösningen är konsolidering säger Wbjtek Uzdelewicz till
CNN Financial Network.
Ett exempel är marknaden för
långdistansoperatörer där det
tidigare fanns några stycken,
AT&T, Sprint, Worldcom, medan
det i dag är 15-20 operatörer.
Marknaden kan inte försörja så
många, hävdar Wbjtek Uzdelewicz.

Kursutveckling för telekomiättarna

jämfört mod 16

Siffror I procent

3.3V and 2.5V
5 Volt tolerant I/O
5 Watts (est.)
480 Pin BGA

limiimiw
LUOe

4v
-24.6
-22,8
-31,6
-8,5
-38,4
-49,1

1 v
-1,5
-4,8
-2,6
0.0
-17,5
-32,9

lllustration: Björn Hägglund

Så sent som för en månad
sedan hävdade Nortel att intäktsökningen skulle bli 30 procent för
2001.

der. 10 000 anställda får gå. Sedan
tidigare har 6 000 arbetstillfällen
försvunnit. Nortel har 94 500 anställda.

I samband med vinstvarningen
presenterade Nortel ett åtgärdsprogram för att skära bort kostna-

Mats Lundström
mats.lundstrom8lme.erisson.se

Central Site
I

Remote
User

SSKb
DSL/Cabta

Branch Office

Target Markets

Packaging &Power

13 v
-17,1
-25.1
-38,4
9.5
-40.2
-41,3

52v
-61,4
-54,1
-40,1
-10,5
-75,9
-65,0

Si mycket rmr
Motorola
•WWursema
Ericsson
förändrats piettår, Nokia

Hi/fn's Role in the Network

Full Duplex O C 3
Embedded processor
IPSec, PPTP, PPP
Data compression
FIPS 140-1 level 3
WAN or LAN VPN applications
Examples

• Routers
• Remote Access Concentrators
• Switches (with WAN ports)
• VPN Gateway (including Firewalls)

13 veckor

52 veckor

Vaxttakten mindre än väntat
Ett annat strukturproblem är att
konkurrenterna inom det fiberoptiska området ökat från 15-20
till över 60 noterade och hundratals onoterade företag Också här
behövs en konsolidering särskilt
som bredband inte växer så
snabbt som väntat.
En orsak till det markanta fallet
är att Nortel under hösten uttryckt
obruten
framtidstro,
medan andra aktörer i telekombranschen sänkt sina förväntningar på framtiden.
Det har medfört att många investerare köpt Nortelaktier i tron
att företaget var osårbart mot den
allmänna nedgången.

Security Processors

•
•
•
•

KONTAKTEN NR 4 2001

/

Concentrators

Single 64-bit/66MHz PCI interface or,
Two 32-bit streaming interfaces
32-bit local CPU interface
Clueless to optional MIPS processor
Embedded RISC processor
Reduced external CPU b/w requirements
Simple coprocessor API or,
High-level IPSec, PPTP API

™fii
www.hifn.com

rttrwti

Access

Features & Benefits
•
•
•
•
•
•
•
•

TltDTS*

and
IP Service
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Box 11113
S-161 11 BROMMA
Tel: +46-8-634 66 00
Fax: +46-8-26 22 86
email: salj@impact.sc.memec.com
www.irnpact.memec.com
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A division of Memec Sweden
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Ta ett snack med Internet
Röststyrning av informationstjänster via telefon har
i USA vuxit till en viktig trend.
Röstportalerna har redan
hundratusentals användare.
- Det handlar om extremt
konsumentinriktade portaler
som drar nytta av utvecklingen inom taligenkänning, säger
Mikael Edholm, omvärldsbevakare på Ericsson.
Röstportaler kallas ibland också Vortaler eller röst-webb, i den meningen
att det går att komma åt och navigera
på webben via en telefon - mobil
eller fast spelar ingen roll.
I praktiken handlar det om att
ringa ett speciellt avgiftsfritt telefonnummer, där en röstmaskin
guidar användaren genom tjänsteutbudet. Användaren navigerar i
informationsstrukturen genom att
uttala röstkommandon.
Det som överhuvudtaget gjort
röstportaler möjliga är framstegen
inom området taligenkänning.
Programvaran förstår de flesta dialekter och är förlåtande mot användaren. Det är sällan några problem ens om användaren pratar
med brytning. Det sägs att den
enda anglosaxiska dialekt som
röstsystemen inte klarar är skotska
och det beror på att skottar har ett
speciellt uttal för bokstaven "s".
Horoskop och kartor
Röststyrningen är egentligen en
förlängning av knappstyrda telefonitjänster. Men det har även visat
sig att röststyrning är ett naturligt
och mer självklart sätt att styra
tjänster än att knappa in kommandon via tonvalstangenterna. Möjligheten att utföra avancerade
tjänster ökar också. Det är exempelvis fullt möjligt att genomföra
en sökning på World Wide Web via
en röstportal där söksvaren läses
upp av röstmaskinen.
De mest framgångsrika röstportalema är BeVocal och Tell Me som
redan har hundratusentals användare. Portalerna innehåller vanligtvis en mängd informationstjänster
- nyheter, väder, horoskop, börskurser och annat. De mest populära tjänsterna är Gula Sidorna som
även innehåller lokaliseringsmöjligheter, när användaren vill
veta var närmaste bibliotek eller
bensinstation finns. En annan för
röstportalerna unik tjänst är köranvisningar.
- Sådana instruktioner finns
även tillgängliga via webben, men
de fungerar bättre via en röstportal, eftersom mobiltelefon är enkel
att ha med sig i bilen, säger Mikael
Edholm.
De första röstportalerna lanserades under 2000 och sedan dess har
ett 20-tal portaler öppnats. 2005
beräknas 45 miljoner amerikaner
använda röstportaler i en bransch
som omsätter 12 miljarder dollar,
enligt en analys av Kelsey Group
från förra året
Branschen genomgår redan en
konsolidering samtidigt som nischade portaler dykt upp, bland
andra en för småbarnsmammor.
Mikael Edholm ser röstportaler
som en mycket viktig trend

Drivkrafterna bakom framväxten av röstportaler är främst förbättringar inom området taligenkänning, men också att det blir allt billigare att ringa mobilsamtal samtidigt som information på World Wide Web kan skräddarsys även för röstportaler.
Illustration: Helena Halvarsson

- Röstportaler är ett typiskt amerikanskt fenomen. USA är en verbal kultur, samtidigt som amerikaner är vana vid att styra tjänster via
telefonen sedan telefonsvararen
blev populär. Amerikaner förväntar sig ett svar när de ringer upp,
men det behöver inte vara en människa - det kan lika gärna vara en
maskin, säger han.
Hellre människa än maskin
- Telefonkulturen i andra delar av
världen är däremot inte lika anpassade för röstportaler, fortsätter
Mikael Edholm. Sydeuropéer vill
exempelvis att det ska svara en
människa i andra änden och inte
en maskin.

En av de stora fördelarna med
röstportaler är att tjänsterna inte
är bundna av underliggande nätarkitektur. Portalerna fungerar
oavsett vilken överföringsstandard
som används, exempelvis TDMA,
CDMA och GSM.
- Det är extra betydelsefullt i
USA där det finns många olika
typer av mobila nät. Med röstportaler lyfts informationstjänsterna
upp till en annan nivå oberoende
av vilket system som används,
säger Mikael Edholm.
Men den kanske viktigaste fördelen med röstportaler är att
telefonen är tillgänglig varhelst
användaren befinner sig. Vem som
helst med en mobiltelefon eller ett

telefonkort kan komma åt en röstportal. Dessutom kommer det inom
överskådlig tid att vara fler människor som har en telefon än en dator.
Flera av de traditionella webbportalerna och Internet-leverantörema
har startat röstportaler för att kunna
erbjuda sitt innehåll på ett nytt sätt
Både Lycos och Yahoo har lanserat
röststyrda tjänster. America Online
har inlett försök med AOL by Phone
som ingår i Intemet-leverantörens
koncept AOL Anywhere, där infomationsinnehåll anpassas för olika
mottagarapparater som TV och tråd lös överföring till smådatorer (PDA).
AOLs röstportal är än så länge gratis,
men från april kommer en fast månadsavgift på cirka 45 kronor tas u t

Prenumerationsavgifter är förstås möjligt för en Intemetleverantör som har tiotals miljoner
abonnenter. De nystartade och
starkt konsumentinriktade röstportalerna måste erbjuda sina
tjänster gratis för att locka användarna. Intäkterna kommer istället
från reklaminslag som läggs in
strax innan informationen ska
förmedlas. Andra intäktskällor är
samtrafiksavgifter via operatörera.
Mats Lundström
mats.lundstromffllme.ericsson.se

@ www.bevocal.com/
© www.tellme.com/

Öppen standard bakom röstportaler
Få europeiska företag arbetar
med att utveckla produkter för
röststyrda i n forma t ion st j än s
ter. Ericsson har utvecklat en
del applikationer inom röststyrning, bland annat kan mobiltelefonerna styras med röstkommandon. Ett annan produkt är Voice Activated Assistance som i första hand är
knuten till Ericssons MD-växel.
Philips och belgiska Lernout&
Hauspie är de två företag som arbetat mest framgångsrikt med

"röstprodukter" i Europa. Båda har
dock i huvudsak inriktat sig på produkter för datorbranschen och inte så mycket inom telekommunikation.
Pipebeach heter ett nystartat
svenskt företag som bygger en
plattform för röststyda mobila
tjänster som heter Speechweb.
Den, liksom många andra applikationer inom röststyrning, bygger
på den öppna standarden VoiceXML
Det är en del av XML (Extensible
Markup Language), det metaspråk

som på sikt ska överta HTMLs roll,
sidbeskrivningsspråket för webben.
Standarden har utvecklats i ett
industriforum, VoiceXML forum,
där Ericsson är supportmedlem. I
maj 2000 överlämnades specifikationerna för VoiceXML 1.0 till W3C,
World Wide Web Consortium, den
organisation som fastställer standarder för World Wide Web. Det innebär att VoiceXML är på väg att bli
en öppen standard.
Det betyder också att företag
som sysslar med att utveckla

webb- eller WAP-tjänster relativt
enkelt ska kunna ta fram tjänster
även för VoiceXML.
- Tanken med standarden VoiceXML är att webb-baserad information ska kunna nås från alla telefoner
via en röstportal, säger Christer
Granberg, VDförPipebeach.
Mats Lundström

Eä www.voicexml.org/
fea www.w3.0rg

Ett stort sortiment av snabba högprestanda OpAmpar i SOT-23
Vare sig din konstruktion behöver en Current Feedback OpAmp, Hög Slew Rate med spänningsåterkoppling
eller Rail-to-Rail OpAmp så har Linear Technology en SOT-23 krets som möter ditt behov. När en liten kortarea krävs, och du inte kan kompromissa på hastighet eller prestanda, välj den av Linear Technologys högprestanda OpAmpar i SOT-23 som passar dig bäst.
GBP Slew Rate Output Input Output Supply Supply
Part (MHz) (V/ns) Current Voltage Voltage
Range Current
Type Typ.
(mA) Range Swing
Typ.
(V) (mA Max.)

Hämta datablad
Se vår hemsida: www.linear-tech.com

Comment

LT1395

400

800

80

Vcc-1.5Vto V a -1.6Vto
4.0 to 12
Va+1.6V
V5+1.5V

6.5

Wide 0.1 dB Bandwidth
(100MHz)

LT1806

350

140

35

Rail-to-Rail Rail-to-Rail 2.5 to 12

13

Lowest Noise RRIO High Speed
(e n = 3.5nV/VRz)

LT1809

180

350

50

Rail-to-Rail Rail-to-Rail 2.5 to 12

17

Lowest Distortion
(THD = -90dBc@5MHz)

LT1812

100

750

55

V a -1.5V to V a -l.iVto
V5+1.5V Va+1.1V 4.0 to 12

3.6

Low Power & Low Noise
(e n = 8nV/VHz@10kHz)

LT1797

10

2.5

25

Rail-to-Rail Rail-to-Rail 2.5 to 12

1.5

Precision
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T^Äi-
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Handdator förflyttar
publiken ut på isen
I Luleå genomfördes nyligen för
första gången ett test där publiken
kundeföljaen ishockeymatchpå ett
helt nytt sätt. Rörliga bilder, matchstatistik och uppgifter på spelarnas
konditionsstatus - allt ryms i den
lilla handdator som ingår i Arenasystemet. Och systemet efterfrågas
redan långt utanför Sveriges gränser.
> Det är elitseriematch mellan Luleå och
Frölunda. Ulrica Marklund som är trogen
Luleåsupporter brukar stå i Luleås hejarklack. Ikväll är hon en av tio utvalda testpiloter. De är utrustade med varsin handdator
som anslutits till det trådlösa LAN-nät som
byggts upp i ishallen.
På isen är matchen i full gång. Där har
några av ishockeyspelarna har utrustats med
sensorer som känner av pulsen. På läktaren
finns videokameror och en sådan har också
domaren inmonterad i sin hjälm.
25 sekunder in i matchen stiger jublet.
Forwarden Mikael Renberg, nyligen hemkommen från Philadelphia Flyers, kommer
loss och sätter matchens första mål i
Frölundakassen.
Ulrica knappar på sin skärm för att se
reprisen av målet. På en annan skärmbild
kan hon konstatera att ledningsmålet fick
pulsen att stiga på lagkamraterna Hon kan
också välja att se matchen genom domarens
kamera.
- Det här tror jag kan bli nåt. Det jag gillar
bäst är möjligheten att se repriserna av mål,
utvisningssituationer och annat och så gillar
jag att kolla skottstatistiken som uppdateras
under hela matchen. Det största problemet
är att man är ovan, så det blir lätt att man
tittar för mycket på skärmen och kanske
missar nåt viktigt på isen, säger Ulrica Marklund.
Systemet kallas Arenaprojektet och är
framtaget av Mäkitalo Research Center i
Luleå, där Ericsson Erisoft är en samarbetspartner. Projektet startade hösten 1999
och för knappt ett år sedan gjordes ett förs-

"Det är jättekul att kunna sitta på läktaren och plocka fram repriser och matchdata ur handdatorn," säger Luleåsupportern Ulrica Marklund,
som var en av tio som valts ut för att pröva Arenasystemet under en match mellan Luleå och Frölunda nyligen.
Foto: Stig Eidegren

ta test där en match lades ut på Luleås bredbandsnät. Men i kväll är det första gången
som data och bilder överförs trådlöst till
handdatorer i publiken.
- Jag tror att det är braförhockeyn och kan
öka intresset om publiken kommer närmare
spelarna. Längre fram kan uppgifterna om
puls och andning också hjälpa mig att lägga
upp träning och taktik, säger Luleås tränare
Lars Modig.
Försöket ska nu utvärderas för att komma
åt de svaga punkterna. Bland annat handlar
det om bildkvaliteten och hur man ska lösa
datahanteringen när man har flera hundra
handdatorer i arenan.

Men redan på det här stadiet har projektet
väckt stor uppmärksamhet.
-Även om allt inte är löst har vi lärt oss väldigt mycket genom det här testet. Viförredan samtal med Svenska Friidrottsförbundet
och Orienteringsförbundet och planerar
också att använda systemet på en festival i
Piteå i sommar. Intresset är också stort från
det australiska fotbollförbundet och vi vet att
NHL följer vårt projekt noga, inte ens där
finns något liknande, säger projektledaren,
Tommy Arngren på Ericsson Erisoft.
Lars-Magnus Kihlström
lars-magnus.kihlstromffllme.ericsson.se

FAKTA/ARENAPROJEKTET
• Mäkitalo Research Center, MRC, skapades
i början av 2000.
• Centret är uppkallat efter östen Mäkitalo,
den moderna mobiltelefonins fader.
• MRC är ett samarbete mellan Ericsson,
Telia, Frontec, Teracom och Luleås Tekniska Universitet.
• Verksamheten är inriktad på forskning kring
mobilt Internet.

Uppkopplad mot spelarna på isen
> Testet i Luleå är bara en trevande början
på vad Arenaprojektet kan. Nu tar utvecklingen fart på allvar.
Under matchen prövades bara ett fåtal av
de möjligheter som tagitsfram,detta av olika
praktiska skäl ochföratt testet skulle bli hanterbart.
Med hjälp av bland annat Luleå Tekniska
Universitet och företaget Optovent har ett
flertal sensorer tagits fram. Pulsmätaren som
användes under matchen är en. Dessutom
finns en accelerationsmätare som fästs på
benet på spelaren, en andningsmätare där
man kan se hur andfådd spelaren är och en
"tacklingsmätare"
- Jag tycker själv att mätaren är väldigt kul
och den har jag striditför.Med hjälp av mätaren kan publiken få uppgifter om hur hårt
en spelare blir tacklad, säger Jerker Delsing,
professor på Luleås Tekniska Universitet.

Med kamera i domare Ulf Radbjärs hjälm kan åskådarna följa spelet på ännu närmare håll.

Man har också tagit fram hjälmar med inbyggda kameror. På så sätt kan publiken se
en anfallssituation ur målvaktens synvinkel
till exempel. Än så länge är dock hjälmen för
tungföratt fä användas av spelare.

Egentligen är det bara fantasin som sätter
gränser.
- Till exempel kunde man tänka sig att
markera spelarna på skärmens bild efter hur
trötta de är. Vid hög puls och andhämtning

kan man göra dem blå till exempel, säger
Jerker Delsing.
Sensorerna är inbyggda i skydd som tagits
fram speciellt av en tillverkare, men spelarna
har inga sladdar på kroppen. Istället skickas
signalerna med hjälp av Bluetoothteknik till
en radiosändare som vidarebefordrar uppgifterna till en server.
Därifrån kommunicerar systemet med
handdatorerna via ett trådlöst LAN-nät som
Telia installerat.
- Det viktiga är att vi tar fram en teknik
som publiken vill ha. Iställetföratt vänta tills
systemet fungerar i minsta detalj gör vi tester
under projektets gång och utvärderar vad
publiken verkligen vill ha. Då får vi bäst och
snabbast resultat, säger Mats Eriksson, chef
för Mäkitalo Research Center.
Lars-Magnus Kihlström
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På huvudkontoret på Telefonplan lyser Ericssons logotyp dygnet runt. De tre korvarna har blivit lika viktiga som namnet.

Foto: Lars Äström

När Ericsson
tappade förnamnet
Ericssons varumärke är idag spritt över hela världen och så välkänt att de
allra flesta inte funderar på hur det kommer sig att logotypen ser ut som
den gör. Historien bakom var länge nära att bli bortglömd, men har nu åter
kunnat nystas upp, tack vare tillfälligheter och rent detektivarbete.

VTOCSSDM
5 EWCSSQU

> Ett starkt varumärke anses idag vara en av
bolagets viktigaste och värdefullaste tillgångar. 1 Ericssons fall ska varumärket ge
signaler om Ericsson som ledande iT-teknikföretag som står för kvalitet, pålitlighet och
ett bolag det är värt att investera i.
Det varförsnart 20 år sedan, den 1 januari
1982, som den nya logotypen infördes. Den
då över hundra år gamla koncernenfickdärmed för första gången ett gemensamt varumärke för alla dotterbolag.
Den gamla logotypen var just gammal,
omodem och av typiskt 1940-talssnitt i snirklig skrivstil. Med tiden började istället nya
logotyper dyka upp i dotterbolagen - det
fanns en uppsjö. Men det fungerade inte i
längden, särskilt inte för en global koncern
som Ericsson.
Samtidigt bestämdes att initialerna LM
skulleförsvinna.L M var ett svenskt begrepp

som på många håll inte användes alls. 1 en del
länder trodde man att L M stod för Limited,
den engelska beteckningenföraktiebolag.
Gustaf O Douglas som var reklamchef, begärde 36 månader för att ta fram och införa
logotypen, han fick 16.
- Logotypen skulle vara internationell
utan svensk kantring, dessutom var tiden
knapp, därför valde jag att ge uppdraget till
en firma jag kändetill,AID i London, säger
han.
AID kom snart fram med fyra förslag på
den nya logotypen. Åtta personer ur högsta
ledningenficksedan rösta, alla utom en höll
på samma kandidat. Sedan återstod bara
den avgörande rösten, dåvarande VD:n
Björn Svedberg.
- Då var jag nervös. Hade han gjort ett
annat val hade det blivit problem och jag
drog en lättnadens suck när han tyckte som

OKUCSSOM

Många olika förslag blev det. Olika former och utseenden lektes fram. Kanske var det tur att
de här förslagen ratades.

resten av ledningen, minns Gustaf O Douglas.
Med färgen var det mer problem. AID:s
förslag var rött, en stark och kraftfull färg.
Men Björn Svedberg var tveksam.
- Trendnissama ville ha klatschigt rött,
men jag tyckte inte det kändes rätt, så jag sa
till dem att gå ut i korridoren och fråga tio
personer. Då blev det blått, och det tycker jag
var bra, berättar Björn Svedberg.
Så var det de tre korvarna.

- Vi tyckte att det behövdes en symbol tillsammans med namnet, men att den liknade
charkvaror var aldrig något vi hade tänkt på
innan. Hur som helst blev det omedelbart en
lustifikation i Sverige. I längden tror jag
egentligen bara att det var bra och idag är det
knappast någon som pratar om tre korvar,
säger Gustaf O Douglas.
Lars-Magnus Kihlström
lars-magnus.kihtstromOlme.ericsson.se
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Källarfynd löste gåtan
Nu ska skisserna till Ericssons logotyp räddas till eftervärlden. Men
vägen dit var krokig och gick från
ett företag som upphört att existera,
via en okänd man på ett foto,tillett
källarförråd i London.

• 1989. Johan Fischerström var ny på posten
som ansvarig för Ericssons logotyp. Nu skulle han ta fram en ny manual för hur den får
användas och ville därför ha tag på det ursprungliga originalet till logotypen för att se
till att allt gjordes rätt.
- Jag fick namnet på designerfirman AID
som gjort logotypen av Gustaf O Douglas,
som då slutat som reklamchef. Men det visade sig att företaget hade upphört och var
som uppslukat, så jag fick ge upp, berättar
Johan Fischerström, nyligen pensionerad.
Tre år senare. Johan Fischerström visade
av en händelse ett urklipp från en tio år
gammal Kontakten för några besökare från
designerfirman Samson Tyrell. Där fanns en
bild på den österrikiske designern Werner
Strauli när han arbetade med logotypen.
- Då sa den ene "Det där är inte Strauli,
killen heter Terry Moore. Vi har köpt upp
AID och nu arbetar han hos oss". Det måste
innebära att ni har kvar originalen, sa jag,
och han lovade att kolla i källarförrådet.
FJter en månad ringde han upp och jodå,
man hade hittat en massa skisser från förarbetet till logotypen, berättar Johan Fischerström.
Fyndet visade sig vara rena guldgruvan.
Där fanns skisser på ett hundratal varianter
av logotypen, en del strama andra mer

I en källare i London hittades de första skisserna till Ericssons logotyp. Gustaf O Douglas och Johan Fischerström, före detta ansvarig för
Corporate Visual Language, minns tillbaka 20 år när Ericsson skulle förnyas.

vågade. Där fanns också original av det vinnande bidraget och bilder på hur det skulle
användas på bilar, byggnader och i annonser.
- För mig som är utbildad grafisk formgi-

vare var det ett fantastiskt material. Jag kunde se hur Terry Moore tänkt och vilka formbegrepp han använt. Jag var euforisk, berättar Johan Fischerström.
Skisserna ska nu skänkas till Stockholms

Företagsminnen för att arkiveras där för
framtida forskning.
Lars-Magnus Kihlström

"Mest nöjd är jag
med de två s:en"
Terry Moore var 28 år när han
gjorde Ericssons logotyp 1981.
Fortfarande är det det jobb
han kanske är allra stoltast
över.
- Jag får en kick varje gång
jag ser logotypen, och det är
rätt ofta, säger han.

Ericsson-logotypens skapare Terry Moore har arbetat i branschen i 25 år. Trots att det var 20 år sedan han ritade Ericssons nya logotyp, minns han det som i gar. Foto: David Banks

• Terry Moore brinner för Corporate
Identity, den bild ettföretagger av sig
självt genom sitt varumärke och sitt
handlande. Han har arbetat i branschen i snart 25 år, nu för det internationella konsultföretaget Enterprise/
IG i ett kontor alldeles intill Covent
Garden i London.
För 20 år sedan var han den som
tecknade Ericssons logotyp.
- Det är inte många saker som jag
gjort som fortfarande används, men

Ericsson-logotypen ser jag fortfarande
överallt - och det med en viss stolthet.
Den där har jag gjort, säger jag till kolleger i bland och reaktionen blir alltid
samma "Vad då? Är det sant?"
Tydligt och elegant
Uppdraget var att skapa en logotyp
som skulle ta Ericsson in i nästa sekel
och det klarade man, som bekant
- Designen har en tidlös kvalitet
som jag se det. Man kan inte peka på
den och säga att det där är en 1980talsprodukt.
Ericsson-logotypen är baserad på
typsnittet Frutiger som en gång skapades för skyltning av flygplatser. Fördelen med typsnittet är att det är tydligt,
samtidigt som det är elegant och inte
kantigt och opersonligt som en del
andra liknande typsnitt, menar Terry
Moore.
Mest distinkta i typsnittet är bokstäverna r och s, och det är s:en han är
mestförälskadi.

- Det är just det att de står tillsammans på det sätt de gör i namnet Ericsson. Det ger ordbilden en renhet och
klar fräschör som ger det slutgiltiga
lyftet, säger Terry Moore på ett sätt som
om det vore helt självklart att vanliga
människor står och beundrar bokstavskombinationer. Men så är han förstås
designer.
Flimrande fyrkanter
Kraven som ställdes på den nya logotypen var att den skulle vara tydlig och
lättläst.
Som ett bevis på läsbarheten berättar Terry Moore om hur hans barn har
ett rallyspel i datorn.
- En av bilarna har Ericssonreklam
på sidan, och trots att det är dålig upplösning och uppdelat i flimrande fyrkanter på rutan, ser man fortfarande
vad det står. Det tycker jag är ett bra
betyg, säger Terry Moore.
Lars-Magnus Kihlström
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Oman, liksom de flesta gulfstater, kräver att internationella
företag har en sponsor, en lokal representant för företaget.
Khalid M Al-Zubair är känd affärsman i Oman och han för Ericssons talan i landet. Han garanterar företagets kvalitet inför landets
beslutsfattare och han hjälper också företaget att överbrygga
kulturella skillnader.

Han är bryggan
mellan kulturerna
Inga telefoner, tre skolor och en asfalterad vägs t räcka på sju kilometer. Det var
vad som fanns i Oman när Ericsson
etablerade sig i landet 1973.
Sedan dess har Oman genomgått en
förvandling. Avregleringar på telekommarknaden sätter fart på utbyggnaden
av nät och tjänster. Okad tillgång till
Internet öppnar dörren till omvärlden.
Ericsson är i allra högsta grad delaktigt
i utvecklingen.
Foto: Ecke Kuller

Oman är kargt och svårtillgängligt. Det innebär att det är svårt att bygga ut telefonnäten. Mobiltelefonin spås en snabbare utveckling än fast
telefoni.

• The Zubair Corporation är ett affärsimperium som grundades 1967. Företaget sysslar med
både produktion och återförsäljning på en rad
områden. Förutom telekom är de största företagsgrenarna möbeltillverkning, gas och oljeindustri samt återförsäljning av bilar. Khalid M
Al-Zubairs fungerar också som en av Ericssons
två återförsäljare i Oman.
Khalid M Al-Zubairs far grundade företaget
1967. Fadern fungerade som sponsorfråndet att
Ericsson etablerade sig i Oman 1973. fram till
dess att sonen tog över för drygt ett och ett halv
år sedan. Allt som finns i Oman har byggts upp
efter 1970.
- Innan dess var landet helt annorlunda. Det
fanns inga vägar, inga skolor och ingen kommunikation. Tiden efter 1970 kallar viförvår renässans. Grundaren tillföretagetvar angelägen om
att vi skulle fä igång affärsverksamhet inom telekom och landet behövde verkligen de avtalen,
säger Khalid M Al-Zubair.

Han tycker att samarbetet fungerar bra och
att det vuxit fram starka band mellan företagen
efter alla år.
- Tillsammans uppnår vi saker som vi inte kan
uppnå var och enförsig. Vi har lokal expertis och
känner beslutsfattarna och deras krav.
Khalid M Al-Zubair rycker inte att politik och
affärer är sammanvävda i Oman.
- Nej, de bada delarna är inte beroende av
varandra. Det kan hjälpa att känna beslutsfattare, men det som verkligen gäller är kvalitet.
Det är inte enfrågaom inflytande, utan en fråga
om trovärdighet Vi har alltid funnits här i landet och folk vet vad vi står för.
Han ser fram emot de möjligheter som öppnar sig i och med avregleringarna.
- Det blir spännande med en andra operatör
och det sker förbättringar inom Omantel tack
vare avregleringarna.
Jesper Mött

Tillsammans uppnår
vi saker som
vi inte kan uppnå
var och enförsig.
Khalid M Al-Zubair

Oman allt närmare omvärlden
• Nyligen skrev Oman under ett avtal med World
Trade Organisation, WTO. Det innebar krav på
avregleringar inom en rad områden. Statligt ägda
telefonoperatören Omantel är inget undantag.
För ett par år sedan omvandlades operatören
Omantel från myndighet till ett affärsdrivande bolag. Privatisering är på gång, men det är fortfarande
landets enda operatör.
Som chef för Omantel kan Abdullah Al-Rawahy
ge en bild av vad som händer inom företaget och
på telekommarknaden i Oman.
I början av 1970-talet började han som ingenjör
på Omantel. Han framhåller att det tekniska kunnandet är viktigt med tanke på den snabba tekniska
utvecklingen, men det är affärstänkandet som företaget främst behöver utveckla.
- Just nu är det en utmaning
för mig att sätta mig in i marknadstänkandet. Förra året
organiseradesföretageti affärsenheter och supportenheter.
Det gör att vi kan se vad som går
bra och vad som går dåligt,
säger Abdullah Al-Rawahy.
Omantel har ett stort sug Abdullah
efter kunniga medarbetare. Al-Rawahy
Begåvningar plockas från universitetet och redan anställda medarbetare erbjuds
utbildning.
- Förra året skickade företaget 40 personer till
universitetet så att de kunde ta examen som civilekonomer. Förr var vi fokuserade enbart på teknik.
Nu går vi mot ett kundfokus. Kunderna lär sig mer
och mer och i framtiden har kunden dessutom
möjlighet att välja operatör.

Än så länge äger staten alla aktier iföretaget,men
det planeras enförsäljningav 34 procenttillnågon
lämplig strategisk partner. 10 procent av aktierna
ska säljas på öppna marknaden och de resterande
56 procenten ska staten behålla.
Marknaden öppnas stegvis för konkurrens. Till
en början ska leverantörer av fasta och
mobila Intemet-tjänster få chansen att etablera sig.
En andra operatör kommer att fä plats på den mobila marknaden inom kort. Fast telefoni är det sista
området som blir utsattförkonkurrens.
Telefonanvändandet i Oman är ännu inte så
utbrett. Landet har en befolkning på 2,5 miljoner
och endast cirka tolv procent av invånarna har ett
fast telefonabonnemang. Ungefär åtta procent av
befolkningen har mobiltelefon.
- Oman är stort, svårtillgängligt och glesbefolkat
Därför är antalet fasta abonnenter så lågt. På vissa håll
i landet använder vi båt och helikopter för att bygga ut
nätet och det är kostsamt GSM-nätet kom igång först
1996 och idag har vi redan 170 000 abonnenter.
Abdullah Al-Rawahy tror att mobilmarknaden
kommer att vara den mest expansiva under kommande år.
- Trenden visar att det är på det området det kommer att ske. I ochförsig är den fasta telefonin fortfarande billigare, men det är flexibiliteten med mobiltelefonin som talar till kunderna. Vi har ökat med
20 000 mobilabonnenter varje år. Förbetalda abonnemang kommer att lanseras nu i början av året och
det kanfördubblaökningstakten. Tjänster som SMS
och WAP gör den mobila tekniken än mer lockande
Jesper M ö t t
jespef.mottOlme.ericsson.se

•

FAKTA/ERICSSON I O M A N
• Ericsson i Oman har 45 anställda.
• Chefen för lokalkontoret heter Hans
Karlsson.
• Ericsson började bygga det första
analoga telefonnätet i Oman 1973.
Siemens fick första kontraktet för
digitalt nät i början av 1980-talet,
men några år senare fick även Ericsson kontrakt i uppdrag att bygga
digitalt nät.
• Ericsson började bygga upp ett
NMT-nät 1984. Dagens GSM-nät
påbörjades 1996.
• Ericsson har hand om mobilnätet i
kustregionen runt huvudstaden
Muskat. Det är landets rikaste och
mest telefontäta område. Det
omfattar 600 000 av landets 2,5
miljoner invånare, men 60 procent
av den mobila telefontrafiken äger
rum här. I de norra delarna av Oman
dominerar Motorola och i söder är
det Siemens som är starkast.
• Ericssons marknadsandelar inom
fasta nät uppgår till ungefär 25
procent. Marknadsandelarna av
mobiltelefonförsäljningen ligger på
cirka tio procent.
• Just nu arbetar Ericsson i Oman
bland annat med utbyggnad och

En doft med lång historia
w

cellplanering i det befintliga GSMnätet, utveckling av WAP, planering
av GPRS-nät och utbyggnad av
Engine.
Ericsson räknar med kraftig tillväxt
inom telekom i Oman de kommande
åren. Idag har 170 000 mobilabonnemang, 25 000 Internet-abonnemang och 270 000 har fast telefon.
2003 räknar man med 650 000
mobilabonnenter, 190 000 Internetabonnenter och 400 000 abonnenter med fast telefon.

I

• I hundratals år lade fartygen till i Omans
hamnar lastade med tyger, kryddor och andra
varorfrånOrienten. När Oman blev muslimskt
på 600-talet blev Muskat en av de viktigaste
städerna för sjöhandel i hela den muslimska
världen. Idag påminner ljuva dofter om storhetstiden.
Under sina resor spred omanska sjöfarare
sin religion och sin kultur så långt som till
Kina Det omanska handelsimperiet nådde
sin höjdpunkt efter en 150 år lång period av
portugisisk ockupation under 1500- och 1600talet 1744 tog släkten Al bu Said makten och
Sultan Qaboos Bin Said Al Said, som idag styr
Oman kommerfrånden släkten.
Under 1800-talet hade Oman landområden
på båda sidor om Persiska gulfen och längst
Afrikas kust Zanzibar var under en period väldets andra huvudstad.
Efterförstavärldskriget blev Oman mer och
mer isolerat från omvärlden och landet förlorade sin betydelseförregionen.
Sultan Qaboos öppnade på 1970-talet
dörren bådetillomvärlden och till ett ekonomiskt nytänkande. Omanförknippasidag inte
bara med olja och gas. Amouage är världens
mest exklusiva parfym och den har blivit en

FAKTA/OMAN
Statsskick: Monarki
Befolkning: 2,5 miljoner (60 procent under
20 år)
Naturtillgångar Olja, naturgas, koppar,
krom, fisk
Religion: Islam
BNP per capita: 65 000 kronor
Telefonoperatör: Omantel
Raiya Al Shidhany säljer den exklusiva parfymen Amouage, som blivit en symbol för Oman.

symbolförlandet. Raiya Al Shidhany står i ett
av de fä parfymerier i världen där parfymen
säljs och för sina kunder berättar hon gärna
historien om hur den blev till.
- En känd familj här i landet fick idén att
skapa en parfym som skulle påminna om de
gamla berömda parfymerna från förr.
Familjen gav den franske parfymmakaren
Guy Robert i uppgift att skapa en doft med
ingredienser från hela världen. Amouage betyder våg på arabiska, men själv kallade Guy
Robert parfymen för sin symfoni. Raiya Al

Shidhany berättar att den mottogs som en
juvel när den lanserades.
- Det är inte bara en exklusiv doft. Även flaskorna är dyrbara. De är gjorda av kristall, guld
och silver.
Amouage säljs bara i väl utvalda butiker
runt om i världen. Företaget har med åren
utökat sitt sortiment, men originaldoften säljs
fortfarande.
- Den är Omans stolthet, säger hon.
Jesper Mött
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Omanier vill surfa arabiskt
26-årige Ahmed Hamood Nassir
Al-Kharoosi och hans jämngamla
kamrat Sulieman Hamed Abdullah
Al Ramadhani är nyfikna på Internet och telekom. På en teknikutställning i Omans huvudstad
Muskat ger de sin bild av hur unga
människor i Oman ser på utvecklingen inom IT. De tror på utvecklingen i landet, men de skulle gärna
seflerInternetsidor på arabiska.
• I Oman inleddes 2001 med en stor festival
för att fira Sultan Qaboos Bin Said Al Saids
30-års jubileum som landets ledare. Festen
pågick under en månad och i Muskat firades Ahmed Hamood Nassir Al-Kharoosi och Sulieman Hamed Abdullah Al Ramadhani passade
det med mat, sång och dans, men också med på att surfa när de besökte Omantels monter på telekomutställningen i Muskat.
en mängd utställningar. I ett tält mitt i staden
Foto: Ecke Kuller
visade både Ericsson och operatören Omantel upp sig.
både Oman och resten av världen, säger net-uppkoppling, men de kommande åren
väntas en kraftig ökning.
Omantel erbjuder besökarna att slå sig ner Sulieman.
en stund och sätta sig och surfa på Internet.
De besökerförtillfället ett arabiskt diskus- Omantel börjar komma igång med
Ahmed Hamood Nassir Al-Kharoosi och sionsforum. Information på arabiska är servicen och Internet blir allt billigare, säger
Ahmed.
Sulieman Hamed Abdullah Al Ramadhani annars en bristvara på Internet.
sitter tillsammans framför en dataskärm.
- Det finns för få sidor på arabiska. Och
Moshin bin Hassan Al-Raisi är chef för
Båda två har Internet hemma och de om man kollar på länkarna från arabiska Omantels enhet för fasta nät. Han berättar
spenderar mellan två och fem timmar per sidor så leder de ofta till engelska sidor. Där- att de jobbar hårt för att komma närmare
vecka på nätet. Mest besöker de olika diskus- för måste vi lära oss bättre engelska, säger kunderna och erbjuda snabbare tjänster.
sionsforum, men de lär sig även engelska Ahmed.
- VI blir allt mer kundtill vända och bättre
över nätet.
Ahmed och Sulieman är inte direkt repre- på marknadsföring. Nu ska vi med teknikens
- Internet är min absoluta favoritsyssel- sentativa för landets invånare. Än så länge hjälp uppnå våra mål. Kunderna ska få tillsättning just nu. Det ger oss information från har bara 25 000 personer i landet fast Inter- gång till ny multiserviceteknik. Internet-

användama kommer att märka klara förbättringar.
Han tycker att Ericssons tjänster och produkter är ytterst intressanta för framtiden.
Till exempel kan lösningen Engine komma
an bli aktuell.
- VI måstetittapå det här nu, annars kommer vi på efterkälken. Beslut kommer fattas
inom en ganska snar framtid, säger Moshin
bin Hassan Al-Raisi.
Både Sulieman och Ahmed tillhör minoriteten i landet som har mobiltelefon.
- Jag har haft mobil i tre-fyra år. Det har
gjort livet lättare och jag spar mycket tid,
säger Ahmed.
3G är fortfarande ett vagt begreppförfolk i
Oman, men Sulieman och Ahmed känner till
WAP
- Det skall bli roligt att testa WAP när
tjänsterna kommer igång, säger Ahmed.
Ghulam Ibrahim Al-Balushi är chef för
Omantels enhet för mobil kommunikation.
Han berättar att WAP-tjänster kommer att
finnas tillgängliga under första eller andra
kvartalet 2001 och han räknar med att det
ökar intresset för mobiltelefoner.
Ericsson kommer att hjälpa Omantel med
marknadsföringen av WAP-tjänsterna och
de planerar att tillsammans genomföra
GPRS-tester under året.
- Ericsson är en bra partner. Det är de som
har hand om den viktigaste delen av vårt
mobilnät. Vi ser fram emot att fortsätta
jobba vidare tillsammans med dem.
Jesper Mött
jesper.mottOlme.eticsson.se

E-learning knyter samman företaget
Lokalkontoret i Oman ligger långt
från kärnan i Ericssons organisation. För medarbetarna i Oman
innebär e-leaming nya vägar till
utbfldning och information och de
har verkligen tagit chansen att lära
över nätet.
> Ericsson i Oman visar att e-learning är till
stor nyttaförettföretagav Ericssons storlek.
95 procent av de 45 anställda har klarat
Competence Shift och 70 procent har tagit
IT-certifikat som är ett slags körkort för
datoranvändare. Dessa två kurser måste vara
avklarade för de som vill gå vidare med
Knowledge Step, som har teknisk inriktning.
Knowledge Step är ett stort utbildningsprogram. Två av de många delkurserna
som ingår i programmetfinnsäven i form av
e-leaming. Den ena är en grundläggande
kurs om IP och den andra en kurs i konfigurationer på datanätverk.
Anil Kharche är coach för Knowledge Step
i Oman. Han berättar att kurserna bara är
obligatoriska för teknikerna, men trots det har
30 personer på kontoret
anmält sig och flera av
dem är inte tekniker.
- 25 personer har fått
certifikat. Fem håller fortfarande på med kursen,
säger Anil Kharche stolt. Anil Kharche

När Hans Karlsson, chef för Ericson i
Oman, gav honom i uppgift att leda kursen
visste han inte ens vad den innebar.
-Via Internet tog jag kontakt med den
ansvarige för Knowledge Step. Jag fick själv
sätta mig in i hur jag skulle leda det genom
att gå en e-learning coach-kurs. I september
startade vi och då presenterade jag programmet för de anställda. Vi installerade kursen
på LAN så att de kunde gå in och lära när de
ville.
Det är upp till den enskilde att lägga upp
studierna. Det går alltid att ta hjälp av någon
för att koppla upp sig och klara testet, men
det är tämligen meningslöst att göra så.
- De som gör så lurar bara sig själva. De får
ingenting med sig.
Anil Kharche ser både för och nackdelar
med e-learning. Medarbetarna kan själva
disponera tiden de lägger på kursen. Det är
ett billigt sätt att bedriva utbildning. Nackdelar kan vara att det är svårt att fråga och
diskutera och det kan bli en mekanisk inlärningföratt klara frågorna.
Medarbetarna vänder sig ständigttillAnil
Kharche med frågor. Som ansvarig för
teknisk support är han van vid att alltid vara
tillgänglig så det är inga problem.
Han tror att e-learning kommer att ha stor
betydelse i framtiden och han är stolt över
vad hans kolleger presterat.
-Vi har inte jämfört med andra lokalkontor, men Hans Karlsson har hört att vi har
ett väldigt bra resultat. Det känns roligt.
Jesper Mött

LÄRDOMAR

AV

E-LEARNING

TK Unny,
Executive Secretary
- Jag är inte tekniker, men jag har genomgått båda delarna av
Knowledge Step e-learning. Det krävde en del och jag fick göra
några försök. Mina IT-kunskaper har blivit bättre. Jag kan förstås
inte allt, men jag förstår mycket mer. Om man verkligen anstränger sig kan man lära sig mycket med e-learning.

Bart Gaya,
Total Project Manager
- Vi har bara kunnat göra två delar av hela Knowledge Step. I framtiden kan flera delar bli tillgängliga som e-learning. Det var givande
att genomföra det här och jag tycker att det bör utvecklas. Samtidigt går det inte att ersätta den mänskliga kontakten.

Fatimi S Aadil Osman, System Support Engineer
- Mig har det givit mycket. Folk som inte är tekniker har klarat
Knowledge Step-kurserna här i Oman. Nu har de en aning om vad
vi tekniker pratar om. Ledningen har fått sätta lite press på de
anställda för att få dem att göra kurserna, men det har varit en bra
form av påtryckning. Jag tycker det är ett bra sätt att få ut information och kunskap till många människor.

Muhammad Nasir Khan, BSC-Engineer
- Det var bra att kunna gå in och jobba när man vill. Man kan gå tillbaka till de delarna som man inte förstod. För mig som
ingenjör var marknadstänkandet i Competence Shift faktiskt
svårast. Det är bra att Knowledge Step leds av en coach som man
kan fråga och diskutera saker med.

APIS Training 5 Seminars presents

IP-based UMTS Networks
2 - 3 April 2001, Scandic Hotel Slussen, Stockholm, Sweden
This two-day seminar is intended for you who are playing or are about
to play a part in the evolution to the converged All-IP future systems
and the Wireless Internet.

Seminar contents
•
•
•
•
•

The Proposed 3G Solution
Services and Applications
Network Security
Network Management
IPv6 Migration Strategies

Update

For more
information and
registration, please visit:
www.apis.se
or call
+46-8-555 105 00

The seminar is developed in co-operation with Ericsson Radio
Systems, Locomotivce Mobile International, Nokia Research
Center, Nortel Networks, Northstream, Telia Research and
Xelerated Packet Devices.

APIS Training & Seminars presents

UMTS Architecture & Radi
- Advanced Technical Seminar
- 6 April, 2001, Scandic Hotel Slussen, Stockholm, Sweden

This is a three-day seminar that will provide you with a solid understanding
of UTRAN signalling which covers both the FDD and TDD Radio
Transmission Technologies, including Radio Resource Management

Seminar contents
•
•
•
•

UTRAN interfaces and Signalling
Physical Layer
FDD & TDD Technologies
Radio Resource Management

The seminar is developed m co-operation with Ericsson, Nokia,
Siemens, Motorola and Tektronix
m.

APIS Training 5 Seminars
UMTS
Forum

APIS Training & Seminars • Engelbrektsgatan 5
SE-114 32 Stockholm • Sweden
Phone +46-8-555 105 00 • Fax +46-8-555 105 99
E-mail customerservice@apis.se

SPARA OVER $150 OCH 1,9 W MED NYA 3,3 V,
2,5 Gbps SDH/SONET TRANSCEIVER-CHIP!
Lösning med två chip ger 1 ps jittergenereringsmarginal
och 0,31 Ulp-p jittertoleransmarginal
Maxim introducerar nu MAX3890, en 3 V, 2,5 Gbps 16:1 serializer med klockgenerering, och MAX3880, en 3 V,
2,5 Gbps 1:16 deserializer med klockåterställning. Dessa kretsar har marknadens bästa jitteregenskaper och
lägsta effektförbrukning, och kostar mindre än hälften så mycket som konkurrerande lösningar.

MYCKET STOR JITTERMARGINAL - ÄVEN VID 3 V!
JITTERTOLERANS

JITTERGENERERING

SDH/SONET
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Maxims transceiver kostar mindre och förbrukar mindre effekt än AMCCs och Vitesse's!
PARAMETER
Pris
Max effektförbrukning (W)
Antal
kretsar
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$315'"

2,2

4,1

4,3
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1 128-PQFP+
1 64-PQFP

Sändare

1 64-TQFP

1 80-PQFP

1 128-PQFP

110OO-tal fabriken direkt. Hundrapris FOB USA $163,50.
t t 100-tal fabriken direkt.
t t t 1000-tal fabriken direkt.
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Jakten på framtidens
toppchefer har startat
TUsentals personer kämpar om de
åtråvärda platserna på Ericssons
Globala chefsprogram Excellerate.
Nu pågår slutgallringentillutbildningen där flera av morgondagens
toppchefer slipas.
• Ericsson behöver framtida chefer med
gedigen affärsbakgrund som kännertilloch
kan arbeta i vitt skilda kulturer, säger SvenAke Damgaard, chef och en av skaparna av
Excellerate-programmet.
Han har själv arbetat inom flera olika
områden som linjechef för Ericsson.
Erfarenheterna har han använt till att sätta
ihop en utbildning som dels ska vara attraktiv för de sökande och dels ha en internationell konkurrenskraft.
Att bli antagen till Excellerate är svårt.
Grundkraven är att man har minst tvä stycken magisterexamina eller motsvarande, frän
någon av världens absolut främsta universitet eller affärshögskolor. Därtill ska man
tillhöra de främsta i sin klass och ha mellan
ett och fyra års arbetslivserfarenhet inom
telekombranschen.
- Kraven måste vara tuffa. Syftet är ju att
rekrytera topptalanger som inom 10 till 15 är
ska kunna arbeta i Ericssons koncernledning, eller åtminstone på nivån strax under,
säger Sven-Åke Damgaard och fortsätter:
Cecilia Freij är snart klar med Excellerate, programmet för framtida toppchefer inom Ericsson. Just nu gör hon en trainee-period på Airtel i
Foto: Fernando Moreno
- En modern toppchef inom näringslivet Madrid och arbetar tätt med Rosendo Urban, som är Ericssons kundansvarige för Airtel.
har främst tre uppgifter. Att generera vinst åt
aktieägarna, att göra det lönsamtförkunderna att handla medföretagetoch se till så att maximalt 25 personer antas. Flera av de som Ericsson. Bolagen finansierar utbildningen
Sven-Åke Damgaard vill understryka att
de anställda känner sig motiverade.
inte kommer in på utbildningen bereds och det är på utvärderingsdagarna som Excellerate-programmet inte är någon enkelandra möjligheter inom Ericsson. Slutgall- många av bolagen bestämmer sig för vem biljetttillen topposition inom Ericsson.
Endast 25 antas
ringarna sker på sex stycken, sä kallade ut- man vill satsa på.
- Liksom andra duktiga chefer inom Ericsson måste man förr eller senare gå det
Excellerate är ett tvåårigt program och är värderingsdagar: Tre i Europa, två i USA och
Ingen enkelbiljett
interna Ericsson Management Institute
upplagt som en trainee-utbildning. Prakti- en i Asien.
ken görs på både affärs- och marknadsbolag
- Det ärföratt få den rätta internationella Väl antagen får var och en av programdelta- Executive Program.
inom Ericsson samt hos någon av Ericssons mixen i gruppen. Ericsson är numera ett garna en mentor.
- Det är den egna viljan, förmågan och
kunder.
globalt företag och det bör i framtiden av- Mentorn är en person på en mycket hög hart arbete som avgör hur långt man når,
I september i år startar en ny utbild- spegla sig i hur sammansättningen av led- position inom Ericsson. Denne ska finnas till säger Sven-Åke Damgaard.
hands som ett stöd och kunna ge rådgivning
ningsomgång och antagningen till denna är ningen ser ut, säger Sven-Åke Damgaard.
så gott som klar. Drygt 3 000 personer har
På utvärderingsdagarna träffas de sökan- och information både under och efter utJenz Nilsson
ienz.nilssonffllme.ericsson.se
anmält sitt intresse till programmet, men de och representanter från olika bolag inom bildningen, säger Sven-Åke Damgaard.

Internationell känsla lockade
Cecilia Freij föredrar hetluften framför lugna gatan. Hon tillhör den första
kullen Excellerate-deltagare som utexamineras i höst och hon har siktet
inställt på något av Ericssons marknadsbolag.
• Cecilia Freij har just anlänttillSpanien för
att genomföra sin tredje och sista trainee-period. Den här gången ska hon arbeta hos en
kund - teleoperatören Airtel i Madrid och
Kontakten får en kort pratstund med henne
mellan tvä möten.
- Det har börjat med enrivstart,Airtel häller precis på att lansera GPRS här i Spanien
med Ericsson som leverantör, så det är tätt
mellan mötena och många frågor i sista
minuten, säger Cecilia Freij.
Dessutom har hon ännu inte lyckats få tag
i en egen bostad i Madrid, så saker och ting
är lite röriga för tillfället

- Ingenting löser sig själv, utan det är du
som får se till att bitarna faller på plats. Den
som hoppar på den här utbildningen och
tror att allt är serverat får snart tänka om,
men oftast är det väldigt nyttiga och roliga
erfarenheter.
Cecilia Freij är 26 år ochföddoch uppväxt i
Göteborg Hon har läst till civilingenjör på
Chalmers och senare vid Handelshögskolan i
Göteborg Hon har även studerat ett år pä Tekniska högskolan i Zurich. Dessutom har hon
arbetat längre perioder i både New York och
London. Cecilia Freij hade inga egna erfarenheter av Ericsson när hon fick höra talas om

Excellerate-programmet, men den internationella känsla som omgerföretagetlockade.
- Telekomindustrin är en spännande
bransch och Ericsson har dessutom ett väldigt gott rykte så det kändes helt rätt för mig
att söka den här utbildning, säger hon.
Sinförstatrainee-period gjorde hon på Division Multi-Service Networks i Sverige. Därefter
följde sex månader på marknadsbolaget
Compania Ericsson de Chile.
- Det var en väldig omställning att komma
till ett marknadsbolag efter att först ha varit
på ett affärsbolag. På ett marknadsbolag fär
man dagligen bevisa direktförEricssons kunder vadföretagetgårför.Jag skulle gärna vilja
jobba på ett marknadsbolag om ett par år.
Förutom trainee-periodena, tycker hon
att kursblocken, som återkommer var fjärde
månad, är det som gett mest i utbyte.
- Då träffas alla programdeltagare under

en tvåveckorsperiod någonstans i världen.
Vid varje nytt kursblock lär vi oss ett nytt
marknadsområde inom Ericsson. Det är
även ett ypperligt tillfälle att utbyta erfarenheter, träna på ledarskapsroller eller diskutera sin egen situation med någon kompis.
Av de 16 personer som går Excellerateprogrammet är 6 kvinnor. Cecilia Freij ser det
inte som någon nackdel att vara chef och
kvinna i ett mansdominerat företag.
- Min erfarenhet av Ericsson är att de allra
flesta kolleger, både män och kvinnor, tycker
att det är mest stimulerande att arbeta i
blandade grupper. Jag är också övertygad
om att vi kommer att få se fler kvinnliga
chefer på höga positioner inom Ericsson i
framtiden. Det är trots allt resultaten som
räknas, säger hon.
Jenz Nilsson

•

Storleken har betydelse
APEX EP20K1500E: Marknadens största PLD.

1

Inbyggt dubbelports RAM
(442 368 bitar)

Patenterad redumlanstcknik

1,5 miljoner grindar
(51 840 logikelement)

Åtta metallskikt pa 0,18 pm

;i

Profjr.immerbar I/O. inklusive LVDS, LVPECL.
SSTL-2/-3. HSTL. GTL+. AGP och CTT

\

Jr

Verklicj storlek
APEXEP20K15O0E

Tänk stort. Tänk APEX.

Hög densitet. Tillgänglig i volym.

Mer än 1,5 miljoner grindar
(51 840 logikelement) och 432
kilobits inbyggt RAM gör Altera®
APEX™ EP20K1500E idealisk för
SOPC-konstruktioner
(system on a programmable chip).

Med hjälp av en patenterad redundansteknik
och en beprövad process för 0,18 um kan Altera
nu leverera kretsen APEX EP20K1500E i stora
kvantiteter på begäran.

A P E X~

Alteras MultiCore™-arkitektur förenar
fördelarna med look-up-tabeller och inbyggt minne
så att den minimerar platsbehovet och gör det enklare
att konstruera komplexa system. APEX-kretsarna
erbjuder också specialfunktionen True-LVDS™ för
dataöverföring med 840 Mbps, marknadens snabbaste.

Ta reda på mer.

Mer information om de stora APEX-kretsarna finns
på vår webbplats http://www.altera.com/sizematters
där du kan se varför storleken
har betydelse.

The Programmable Solutions Company ®
http://www.altera.com/sizematters

Altera AB
+46 8-632 72 00
Copyright © 2001 Altera Corporation. Altera, APEX, MultiCore, True-LVDS, The Programmable Solutions Company och specifika benämningar är varumärken och/eller tjänstemärken som
tillhör Altera Corporation i USA och andra länder. Övriga märkes- och produktnamn är varumärken som tillhör respektive innehavare. Specifikationerna i det här dokumentet kan ändras
utan föregående meddelande. Med ensamrätt.
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Nål och tråd syr ihop
ekonomin på landsbygden
takt med en återförsäljare i
Bangkok som kvinnorna nu syr
barnkläder åt. Till det kommer allt
ideellt arbete som Ericssonanställda lagt ner
Det är inga stora pengar kvinnorna tjänar, men det räcker ändå
till det nödvändigaste.
- Förut var det svårt att hitta
jobb här. Jag gjorde stråhattar,
men jag tvingades ändå att låna
varje månad för att få det att gå
runt. Nu tjänar jag 5 000 bath
(1250 kronor) i månaden och det
klarar jag mig på, säger Chan SabGo. Hon är äldst i kollektivet, 60 år,
och änka. Hon har valts till ledare
för gruppen och är den som bland
annat håller ordning på räkenskaperna och ser till att alla får rätt
lön, beroende på hur många kläddetaljer de sytt ihop. Själv arbetar
hon 13 timmar per dag, men det är
olika hur mycket tid kvinnorna
har att ägna åt syarbetet.

I den thailändska byn Mae
Laka, 30 mil norr om
Bangkok, stöttar Ericsson ett
lokalt sömmerskekooperativ. På så sätt kan kvinnorna
få råd att stanna med sin
familj i stället för att tvingas
till Bangkoks fabriker, krogar
eller i värsta fall prostitution.
• -Om inte systugan fanns hade
jag antagligen varit tvungen att
lämna min dotter hos släktingar för
att söka jobb i staden. Nu har jag
råd att stanna. Det säger Argewan
Sab-Go, 35, som arbetar i Mae
Lakas systuga, en av två som Ericsson stöttar i mellersta Thailand.
- Det handlar
om att hjälpa
folk att hjälpa
sig själva. Istället för att ge
bort fisk vill vi
lära folk att
fiska, säger
Piboon Thara- Piboon
puti, personal- Tharaputi
chef på Ericsson Thailand.
I systugan arbetar 14 kvinnor
mellan 18 och 60 år. Symaskinerna
surrar spinnande som mekaniska
katter i den enkla byggnaden.
Någon har ett barn i famnen framför maskinen, andra småpratar
medan bunten med barnkläder
färdiga för leverans växer. Det är
nära till skratt i systugan.

Insamlingar årligen
Systugan har också fått avknoppningar. I ett hus intill har Duangdung Paothong startat ett litet
bageri med åtta anställda kvinnor.
Tidigare var hon ledare för sömmerskorna.
- Jag lärde mig mycket där,
bland annat när vi skulle starta
och jag fick övertyga de andra om
att ställa upp i projektet. De
kunskaperna har jag nytta av nu
när jag ska marknadsföra brödet
jag bakar här.
I Thailand är det vanligt att man
på olika sätt stödjer utsatta i samhället välgörenhet ingår i kulturen.
Varje år sker flera insamlingar vid
Ericsson Thailand. Det kan till
Två skördar per år
exempel vara vid naturkatastrofer
som översvämningar. Mellan
Runt byn liggerrisfältensom gröna
2 000 och 10 000 kronor kan man
mattor utrullade över det frodiga
få in vid insamlingar bland persolandskapet. I de här trakterna i melnalen, men det kan också handla
lersta Thailand får man ut två
För Argewan Sab-Go betyder den Ericssonsponsrade systugan att hon kan stanna hemma med sina barn
om
kläder och böcker till barnhem
risskördar per år. Men det är
istället för att åka de 30 milen till Bangkok för att söka jobb.
Foto: Lars-Magnus Kihlström
och liknande.
arbetskrävande samtidigt som in- Jag berättade om vårt arbete
komsterna är minimala. En familj
med
systugorna
vid ett möte med personalklarar sig inte på bara jordbruket och många Suna från organisationen PDA, People and
samhällsutvecklingen i det land man verkar.
chefer
från
andra
företag och nu ska Lucent
tvingas söka sig till storstäderna mellan skör- Community Development Association, som
I Mae Laka har Ericsson stöttat verksamhedeperiodernaföratt få ekonomin att gå ihop. arbetar tillsammans med Ericsson Thailand ten bland annat genom utbildning i bland också göra något liknande. Det tycker jag är
- Följden blir många gånger splittrade i projektet.
annat bokföring och genom att låna ut peng- bra, huvudsaken är att det gynnar folket och
familjer eller att unga flickor tvingas till proDet kallas Corporate Citizenship och ar till att köpa symaskiner. Avbetalningarna landet, säger Piboon Tharaputi.
stitution. Det vill vi motverka genom att handlar om att företag tar ansvar inte bara på lånet går till ett konto för framtida inveutveckla landsbygden, berättar Pompan för den egna verksamheten utan även för steringar. Ericsson har ocksåförmedlatkonLars-Magnus Kihlström
lars-magnus.kihlstrom8lme.ericsson.se
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Så här spikar
man ett 3G-kontrakt
3G närmar sig med stormsteg även
utanför Västeuropa och Japan. På
Ericsson Radio Systems i Kista delar
man med sig av sina erfarenheter
till lokalbolagen. I en speciell offertverkstad får medarbetare från olika
länder lära sig göra 3G-offerter.
• -Även om det är GSM-utökningar och
GPRS som är i fokus nu på våra marknader
måste våra lokalbolag tänka framåt och förbereda
sig för 3G, säger Mats
Storsten på affärsenheten
WCDMA och PDC. där
han är chef för försäljning
och affärsledning för de
två marknadsregionerna
CEMA,
Centraleuropa, Mats Storsten
Mellanöstern och Afrika
samt The Americas.
Affärsenheten WCDMA och PDC, som
bildades vid Mobilsystems omorganisation
i oktober förra året, har totalansvar för
WCDMA.
- På några marknader såsom Polen, Tjeckien, Slovenien och Israel är vi redan i full
gång med att offerera 3G och i Kanada har vi
kontrakt med Rogers AT&T Wireless för 3G,
berättar Mikael Eklund, som är ansvarig för
försäljning och affärsledning på marknadsregionen CEMA.
Han betonar att för 3G gäller inte bara ny
teknologi utan också nya affärsmodeller. För
operatörerna handlar det om nya affärsmöjligheter och dessa möjligheter måste
lyftas fram med hjälp av affärsplaner och
framtidsscenarier.
För att skapa förståelse för vad som kommer att krävas inför 3G inbjöds bolagschefer
på ett antal Ericssonbolag inom region
CEMA till en konferens i London under hösten. Detta följdes av en kick-off för motsvarande länders kundansvariga, Key Account
Managers, i december i Sverige. Under hösten har också workshops hållits hos flera
operatörer, där deltagarna varit medlemmarna i ledningsgruppen.
Sedan ungefär ett år finns det en offertverkstad på affärsenheten WCDMA och PDC
i Kista och hit kommer medarbetare från

I offertverkstaden på Ericsson Radio Systems i Kista pågår arbetet med en 3G-offert till Tjeckien. Frän vänster sittande Arne Casteleyn, stående Elias El-Hashem och Mikael Eklund samt sittande Martin Stech.
Foto: Ecke Kuller

Ericssons lokalbolag för att lära sig att göra
3G-offerter och skapa nätverk inom affärsenheten. Här handlar det verkligen om att få
en duvning i Ericssons 3G-värld.
Stannar olika länge
Ola Svensson, som koordinerar arbetet i
offertverkstaden och den "on the job training" som sker där, berättar att under förra
året var det många hundra personer som
arbetade längre eller kortare tid i offertverkstaden och på produktenheterna. Vissa stannade några veckor medan andra stannade så
länge som ett år. Nu är det dags för bolagen
inom CEMA och The Americas att fortsätta
denna framgångsrika och effektiva kompetensuppbyggnad.
- Att jobba här är väldigt lärorikt och den
bästa inkörsporten för att lära sig 3G. Den
kunskap man skaffar sig är en värdefull
grund för en fortsatt karriär inom Ericsson,
säger han.

När Kontakten besöker offertverkstaden
pågår arbetet med en offert till Eurotel, de;i
största av de tre tjeckiska GSM-operatörerna.
-Vi är ett tiotal anställda från Ericsson
i Tjeckien, som är här och jobbar med 3Gofferten till Eurotel. Jag ska stanna ungefär
två veckor, berättar Martin Stech.
Snabba offerter
Totalt är det ett 20-tal personer som jobbar
med den offerten och i gruppen finns även
medarbetare från andra länder som Arne
Casteleyn från Belgien och Elias El-Hashem,
som jobbar på marknadssidan på Ericsson i
Libanon.
- Jag ska stanna sex månader och den kunskap jag skaffar mig här ska jag sedan dela
med mig av hemma. Här lär jag mig de rätta
processerna för offerten och det betyder att vi
inte behöver uppfinna hjulet på nytt när 3Glicenserna delas ut och offerterna snabbt ska
bli färdiga. Genom att använda samma ar-

betssätt och återanvända existerande offertunderlag kan vi hålla samma höga standard
på offerterna, säger Elias El-Hashem.
- När GSM introducerades för ungefär tio
år sedan hade vi mer tid på oss, men så blir
det inte nu inför 3G. Därför är det nödvändigt att alla Ericssons bolag är väl förberedda
genom att skaffa kompetens och avsätta resurser för "3G-racet", för konkurrensen kommer att bli knivskarp, säger Mats Storsten.
Medan 3G-licenser nu delas ut i snabb takt
i Europa ligger regionen The Americas lite
senare i tid. Anledningen är att det torde
dröja en tid innan några 3G-licenser kommer att delas ut, vilket kommer att ske då
frekvenser blir lediga. Trots det har förberedelserna för 3G redan börjat och sent i höstas
arrangerades en workshop och en kick-off i
Dallas.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm9lme.ericsson.se

Ungern och Israel i startgroparna
Ungern och Israel är två länder där
licenserför3G kommer att delas ut
och på Ericssons bolag har förberedelserna inför detta teknikskifte
börjat Det handlar både om att
skaffa kunskap om 3G och att lära
sig göra offerter.
• - F ö r tre månader sedan bildade vi en
arbetsgrupp med vår GSM-kund Partner
Orange och tillsammans har vi haft olika

aktiviteter för att förbereda oss inför 3G. Det
har handlat både om teknik och affärsmodeller, berättar Edvard Gavefalk på Ericsson i Israel, där han är kundansvarig, Key
Account Manager, för Partner Orange.
Några medarbetare från Ericsson i Tel Aviv
kommer också att åka till Sverige för att under tre månader arbeta i den offertverkstad
som finns på Ericsson Radio Systems i Kista.
- Det är väldigt bra att denna möjlighet
finns och att det går att välja hur länge man
vill jobba i offertverkstaden. Arbetet inför 3G
är viktigt för oss nu när fyra licenser kommer
att delas ut i juli, säger han.

I Ungern dröjer det till 2002 innan licenser
ska delas ut. Vägen mot 3G har dock redan
börjat genom GPRS och Istvan Födor, VD på
Ericsson i Ungern, berättar att av landets tre
GSM-operatörer har två valt GPRS-utrustning från Ericsson.
Han var en av deltagarna på den 3Gkonferens som arrangerades i London i höstas för vissa av Ericssons bolag i regionen
CEMA, alltså Centraleuropa, Mellanöstern
och Afrika.
- En mycket givande konferens som jag
hoppas upprepas när det kommer allt mer
information om 3G, säger han.

Istvan Födor betonar samtidigt att kunskap om UMTS och WCDMA är viktigt och
flera medarbetare har varit i Sverige och en
person i Japan för att förkovra sig. En intern
konferens om 3G ska också hållas.
-Vi kommer att bygga upp kompetens,
som inte bara ska användas här i Ungern
utan även kunna vara till nytta för andra
Ericssonbolag runt om i världen, sammanfattar han. 3G är också ett viktigt uppdrag för
det forsknings- och utvecklingscenter som
finns på Ericsson i Ungern.
Gunilla Tamm

26

TEKNIK

SYNKRONISERING

Redaktör: Lars Cederquet. Iars.ceoerquist0lme.ericsson.se, 08-719 32 05

KONTAKTEN NR 4 2001

27

KONTAKTEN NR 4 2001

SEVICE NETWORK SERVAR APPLIKATIONERNA

Signaler
utan
uppkoppling

"Det här med synkronisering på avstånd, remote sync, ser ut att bli en
jättegrej som kan överträffa vanlig Internettrafik,'' säger Andreas
Jönsson och Lars Novak,
som är projektledare
respektive ansvarig för
den nya synkroniseringsfunktionen i Ericssons
terminaler.

- Synkronisering mellan maskiner är på väg att explodera och vi tror att
den kommer att kunna överträffa vanlig Internet-trafik, säger Lars Novak,
chef för arbetet med att ta fram synkroniserade mobiltelefoner enligt nya
öppna protokollet SyncML på Ericsson i Lund.

Foto: Lars Äström

> Lokal synkronisering av till exempel
adressboken i mobilen med kalendern i den
fasta PC:n på kontoret är inga problem. Det
kan göras med en infraröd signal. Men att på
avstånd, från vilket ställe som helst, när som
helst, kunna synkronisera alla terminalers
kalendrar med varandra är en annan sak.
Där fanns tidigare inte någon standard alla hade sina egna lösningar - men i december i fjol enades en stor grupp ledande företag inom branschen om ett protokoll kallat
SyncML, Synchronization Markup Language, som är ett språk som kräver liten bandbredd. Med var Ericsson, Nokia, Palm, IBM,
Motorola, Psion, Starfish, Lotus och Matsushita, men inte Microsoft. Däremot stöds

standarden nu av ytterligare drygt 6oo tillverkare och operatörer.
SyncML fungerar över både kabel,
infraröd och radioöverföring, typ Bluetooth.
- Samarbetet började den 28 februari 2000
och redan efter tre och en halv månad hade
vi på Ericsson en demo på vår 320-prototyp,
säger Lars Novak. Synkroniseringen sker
mellan terminalerna och en server och eftersom vi haft ett projekt även för servern kan vi
nu erbjuda helheten; från klienttillserver.
- Först ut med en SyncML-produkt är
Nokia med sin kommunikatör, men vi kommer att ha produkter ute före sommaren
och vi är de enda som visat tekniken över
WAP, vilket är ett snabbare transport-

FAKTA/SYNCML T O O L K I T
En viktig del i synkroniseringsprocessen är SyncML toolkit,
som är en programvara som översätter synkroniseringskommandon till XML-dokument och vice versa. SyncML
toolkit, som gemensamt togs fram av SyncML-organisationen, är skrivet i C och helt öppet för vem som helst att
använda. Toolkitet ska underlätta för företag att lägga in
SyncML i sina produkter och få alla produkter att fungera
tillsammans. Ett exempel på detta visades vid SyncMLdemonstrationen i Dublin i augusti. Då träffade Ericsson ett
franskt företag som hade en stor databas över samtliga telefonnummer i Frankrike. Företaget använde, liksom Ericsson, SyncML programvaran.
- Vi skrev in URL-en till deras server och synkroniserade
med vår R320-telefon, berättar Lars Novak. Och det fungerade från första stund! Fast det var så mycket ny teknik
med. Helt unikt och mycket tack vare toolkitet.
SyncML toolkitet är oberoende av operativsystem, varav
några redan är verifierade; EPOC, Palm, Linux och Windows NT.

Nu finns det en standard,
SyncML, som gör det möjligt för
användarna att alltid ha sin
kalender automatiskt uppdaterad och synkroniserad mellan
olika terminaler.

protokoll än http eller ObEx, Object Exchange Protocol.
Typiska användningar är mellan den egna
mobilen och PGn, men även mellanflerapersoners terminaler, till exempelförgruppkalendrar inom en idrottsförening eller dylikt.
SyncML kan också fungera som backup om
mantillexempel skulle förlora sin telefon.
Mellan mobil och server
Synkronisering på avstånd, så kallad remote
sync, bygger på att det finns en server ute i
nätet som lagrar informationen. Mobilen,
eller den terminal som ska synkroniseras,
har en synkroniseringsfunktion som är uppbyggd på samma sätt som ute hos servern (se
illustration).
I telefonenfinnsen Client Agent som motsvaras av en Server Agent hos servern. Det är
mellan agenterna som den egentliga synkroniseringen sker. Det är där som intelligensen
sitter, det är agenten som initierar synkroniseringen och vet vad som ska synkroniseras.
Client Agent får kommandon från mobiltelefonens användare att ändra i kalendern
eller telefonboken. Dessa kommandon
skickas vidare till SyncML toolkit. Där översätts kommandona till XML-dokument som
kan skickas ut över nätet. Via WAP och GSMnätet når dokumentet en WAP Gateway och
därifrån sänds det vidare via Internettillsynkroniseringsservern. Hos dennafinnsen
identisk verktygslåda som analyserar dokumentet och översätter det till serveragenten.
Denna uppdaterar sedan de aktuella databaserna. På motsvarande sättförsen uppdatering hos serven över till telefonen.
Att synkronisera till exempel fem ändringar i kalendern tar inte mer än 10-15 sekunder
om terminalen är uppkopplad. Användaren

Förbättra klockdistributionen i systemet,
IDT TurboClock: programmerbar
flankförskjutning vid 2 0 0 M H z .

måste själv starta processen, men när GPRS
väl börjar användas kommer synkroniseringen att ske helt automatiskt och användaren kan då alltid lita på att informationen i
telefonen är korrekt och uppdaterad.
- Remote Synchronizing är en perfekt
applikationförGPRS, säger Lars Novak. Några
stora analytiker, som till exempel Gartner
group, bedömer att synkroniseringstrafiken
kan bli större än själva webbläsartrafiken.
Säkerhet i flera steg
För att synkroniseringen ska vara säker sker
den iflerasteg. Först stäms behörigheten av,
därefter görs själva informationsutbytet av
data och slutligen kartläggs att synkroniseringen är korrekt. För att få full säkerhet talar
man om kryptering och så kallad objektsäkerhet.
Det som nu finns, version 1.0, omfattar i
princip alla väsentliga funktioner.
- Vi kommer att bygga ut och förbättra protokollet och i kommande versioner kommer
det att finnas mer avancerade saker, säger Lars
Novak och Andreas Jönsson, teknisk expert
och ansvarigförimplementering av SyncML
- Men vi menar att det mesta går att göra i
version i.o, man kan synka vad som helst, oberoende av datatyp. Och den stora poängen är
att informationen letar upp mig. Jag behöver
inte leta upp den. Med en liten lokal databas i
telefonen går allt mycket snabbare och blir billigare än om man skulle gå via en portaL
SyncML ska finnas i Ericssons samtliga
kommande volymprodukter. Allt som behövs är mjukvara, ingen ny hårdvara. Förutsatt att det är en WAP-telefon.

SYNCML HALLER ORDNING PA DIN ADRESSBOK OCH KALENDER
Med nya funktionen SyncML kan du
synkronisera innehållet i din adressbok
mot din dators adresslista.

Grundprincipen är att användarens olika
enheter synkroniseras mot en databas
på en server.

Client Application
77// exempel adressbok, kalender

Client
Agent

SyncML toolkit
Syncronisering ^r^i^B
sker med XMLdokument som
produceras här

SyncML toolkit
Hår sker analys av
XML-dokumenteti

f&l
WAP
Gateway

Internet
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Tjänstenätet
som ska sälja 3G
Vid GSM-mässan i Cannes lanserade Ericsson sin nya serverplattform Service Network som ska
underlättaföroperatörerna att
hantera de hundratals nya tjänster
och applikationer som utvecklas
för främst 3G-näten.
• På sidan fem i detta nummer berättas
nyheten att Ericsson lanserar plattformen
Service Network. Härförklarasnågot närmare hur den är uppbyggd.
Detfinnsidag ett stort behov av ett strukturerat och enkelt tjänstenät som underlättarföroperatörerna av mobila, fasta, II'eller kabelnät att hantera de mängder av
applikationer som tas fram. Televärldens
"vertikala struktur", där varje typ av nät varit
en egen sluten enhet med egna betalningssystem, drift och övervakningssystem och
databaser, har fällts omkull till en horisontell arkitektur. Där skiljs applikationslagret
från ett kämnät, som ombesörjer transport
av data och är gemensamtföralla system.
Illustrationen visar hur Service Network i
den nya arkitekturen ligger mellan själva
applikationerna och kärnnätet, som består
av en kontrollager och ett konnektivitetslager som står i kontakt med de olika
accessnäten.
Fördelen med den nya arkitekturen är att
operatören eller tjänsteförmedlaren inte behöver bekymra sig om vilket mobilt eller fast
access-nät som används. Användaren kan
växa inom infrastrukturen och haka på nya
applikationer i takt med att de utvecklas.

Den nya öppna tjänstearkitekturen med
standardiserade gränssnitt genomförs nu
inom hela tele- och datavärlden. Den har
standardiserats i 3GPP,förtredje generationen som är en standard som Ericsson stöder, med den nya öppna OSA, Open Service
Architecture, med öppna gränssnitt som
Parlay.
Det som är uniktförEricssons Service
Network-lösning är delarna Personal Service Environment Management och Service
Network Management (Network Operation), SNOS.
Den förra är ett användarvänligt verktyg
för personliga tjänster och en portalen för
att man inte ska behöva gå via ett call center
utan själv kunna anmäla sig till tjänster.
Den andra, SNOS, Ericssons specialitet,
operatörens öga mot nätet, är övervakningen av fel och larm, kontroll av vad som finns
i nätet, samt en billing gatewayföratt kunna erbjuda kunderna olika betalningsmodeller, inte bara efter tid.
Detta bedöms bli en mycket viktig applikation i framtiden. Här läggs också nya
tjänster snabbt in.
Service Capability Servers är servrar som
behövsföratt kunna distribuera tjänsterna i
nätet, till exempel WAP Gateways eller en
Camel Server (som gör det möjligt att ta
med sig sina tjänster vart som helst i världen). Application Support Servers avser
stödservrarföratt fä nätet att fungera optimalt, till exempel för betalningar.
Service Network rör iförstahand GPRS och
övriga resterande existerande standarder,
men på sikt kommer även 3G-nät att stödas.
Lars Cederquist
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Företaget
kan stötta
- Ring gärna och prata med den
som är sjukskriven. Det gör sällan
situationen värre, säger Anne
Peterberg, koncemläkare för Ericsson i Sverige. Det händer tyvärr att
vi ibland tar avstånd istället.

"Isoleringen är det svåraste med att vara långtidssjukskriven," tycker Peter Schantli. "Det är svårt att stå utanför arbetslivet för den som är van vid ett uppskruvat tempo." Han tror att kollegerna kan göra mycket för att få den sjuke att må bättre.
Foto: Jezzica Sunmo

Från plus till minus - och
För två år sedan var Peter Schantli en framgångsrik försäljningschef som
älskade sitt jobb. Men Peter hade pressat sig själv för hårt och hösten 1998
kraschade allt. Nu har Peter varit sjukskriven i drygt två år och livet har förändrats drastiskt.
>- För Peter har jobbet alltid varit det viktigaste i livet. Att vara säljare är det roligaste
han vet. Redan som 20-åring var han oerhört
ambitiös och prestationsinriktad och satte
upp mål för hur långt han skulle hinna i karriären innan 30: Vid 25 skulle han vara produktchef och vid 30 skulle han ha ett eget
företag och vara VD. Nu vid 42 års ålder kan
han konstatera att han lyckats med sina föresatser och mer därtill. 1997 blev Peter värvad
till Ericsson, som försäljningschef inom divisionen för Konsumentprodukter.
- Jag var oerhört peppad, men märkte
ganska snart att det fanns brister i organisationen, att det inte var riktigt klarlagt vem
som skulle göra vad, vilket var både stressande och frustrerande.
Varningssignaler till trots
Trots varningssignaler som onaturlig trötthet och muskelvärk, trampade Peter på och
försökte behålla entusiasmen. Men det sista
året gick det snabbt utför.
- All min energi gick åt till att sköta kundkontakterna snyggt. När jag kom hem föll jag
ihop som en sten på soffan.

Förutom tröttheten och muskelvärken var
Peter otålig och extremt lättirriterad. Påfrestningen blev till slut för stor och en dag satt
Peter bara och stirrade framför datorn på
jobbet.
Han var helt tömd känslomässigt och
intellektuellt. Peter blev sjukskriven för
stressrelaterad trötthet.
- Det var förenat med en känsla av skam.
Att jag, en man i karriären, inte stod pall. Det
svåra var att acceptera att jag inte fungerade,
att jag ramlade ur systemet. Min identitet låg
ju i min yrkesroD.
Peter trodde till en början att han snart
skulle vara tillbaka. Han hade svårt att släppa
taget och höll regelbunden kontakt med sin
avdelning.
Efter ett halvår försökte Peter börja arbeta
igen, men det var lönlöst. Veckor blev till
månader och till slut var han tvungen att
acceptera att han var sjuk.
Den korrekta diagnosen på Peters tillstånd
är kronisk trötthet och fibromyalgi.
För Peter innebär det att han alltid känner
sig utmattad, och har en ständig muskelvärk.
Ovissheten, att inte veta hur länge han kom-

mer att vara sjuk, tycker Peter är väldigt svår
att hantera.
Det är jobbigt för alla att förhålla sig till;
familjen, cheferna på jobbet och inte minst
för honom själv. Enligt prognosen kan Peter
repa sig efter ett halvår, men det kan också ta
flera år.
- Men det allra svåraste med att vara långtidssjukskriven är att man blir så isolerad.
Mer och mer ju längre tiden går. Det är svårt
att stå utanför arbetslivet när arbetet har
varit ett sätt att leva, säger Peter.
Stöd i grupp
Att få komma i kontakt med andra långtidssjukskrivna tror Peter skulle kunna bryta iso-

leringen för många. Peter efterlyser ett nätverk för långtidssjukskri vna.
- Som det ser ut nu så är det omöjligt för
mig att komma i kontakt med andra män i
samma situation.
Peter tror att kvinnor har ett försprång
eftersom de generellt sett har mycket lättare
att prata med andra om sina problem. När
män krisår upptäcker de ofta att de faktiskt
är solo, vilket kan ledatillytterligare en kris,
tror Peter.
När Peter mådde som sämst höll hans
beteende dessutom på att kosta honom
äktenskapet. Hans relation till sonen tog
också skada under en period.
- Jag kommer ihåg att jag frågade min son
en gång hur han tyckte att jag var som pappa. "Du är en lite arg pappa" svarade han då.
Det var ju inte roligt att höra.
Idag har Peter accepterat att han är sjuk
och försöker göra det bästa av sin livssituation.
- Det är viktigt att försöka hålla sig till en
fast dygnsrytm. Jag går upp vid samma tid

FAKTA/PETER SCHANTLI
Arbetsplats på Ericsson: Divisionen för Konsumentprodukter, enheten för Cardphones.
Utbildning: Marknadsekonom.
Familj: Fru och en son.
Bor Villa i Vällingby.

• Antalet sjukskrivna på Ericsson är fortfarande förhållandevis lågt, menar Anne
Peterberg, i snitt två dagar per år och tjänsteman. Men precis som i samhället i stort
kan man förvänta sig en ökning av sjukskrivningar på grund av stressrelaterade
sjukdomar.
På Ericsson arbetar man sedan ett år
tillbaka med att ta fram en modell för att
identifiera och behandla stressrelaterad
sjukdom på etttidigtstadium.
Modellen innefattar bland annat utbildning, enkätundersökningar och olika typer
av behandlingar. Aktiviteter som erbjuds är
exempelvis mental träning och avslappningsövningar. Har det gått längre så kan
företaget sätta in mer omfattande hjälp. Så
långt det är möjligt försöker man undvika
att den drabbade isolerasfrånjobbet.
- Vi anser att kontakten med jobbet är
mycket viktig, så viförsökeri största möjliga
mån att behålla individen kvar på arbetet.
Den som lider av skadlig stress, eller vad vi
numer kallar utmattningsdepression, kan
vara med på fikaraster, möten och luncher
men avlastas andra uppgifter.
Men har det gått så långt att stressen
resulterat i ett allvarligt sjukdomstillstånd, så

One of Sweden's

suppliers of surface-assembled electronics!

Efficient and highly modern production facility
with a surface mounted capacity of

är sjukskrivningen ett faktum. Då är det viktigt
an man inteförlorarkontakten med jobbet
-På ett företag som
Ericsson, med en snabb
utveckling och stora omorganisationer som följd,
är det viktigt att chefen
har en nära kontakt med
medarbetaren så att han
kan hjälpa till och tillvarata dennes intressen under Anne Peterberg
sjukskrivningsperioden.
-Om man inte orkar själv kan man
genomföretagetfå en egen kontaktperson,
en "coach", som kan hjälpatilloch exempelvisföljamed på möten.
Det är också viktigt att ta kontakt
medföretagshälsovården,poängterar Anne
Peterberg.
- De är lyhörda för relationen mellan
arbete och sjukdom, vilket man inte alltid
är på vårdcentraler. Det är ju också genom
företagshälsovården våra anställda kan få
den hjälp somföretagethar att erbjuda.
När det väl är dags att börja jobba igen, så
är det viktigt att börja i lugn takt, så att övergången blir så smidig som möjligt.
- Man börjar med ett par timmar om
dagen och trappar upp långsamt, när man
känner att man orkar med, berättar Anne
Peterberg.
På så sätt behöver inte återgången till
arbete bli en lika chockartad omställning
som det ofta är att bli sjukskriven.

Saknade konkret plan
Stödetfrånarbetsgivaren är Peter i stort sett
nöjd med.
- Företagshälsovården fungerar bra. Vad
jag saknat är en konkret plan för hur kontakten mellan mig ochföretagetska se ut.
All kontakt hittills har skett på mitt initiativ.
Peter tror att vi ofta låter den sjuke vara
ifred för att vi är rädda att stressa och jaga
upp, vilket i ochförsig är omtänksamt, men
kan leda till att den sjuke känner sig mer
isolerad. Och det gäller inte bara chefer
utan även arbetskamrater.
- Som arbetskamrat kan man göra mycket för den sjukskrivne genom vanlig medmänsklighet. Att fråga om man får ringa,
och kanske komma överens om hur ofta
och på vilket sätt den sjuke vill ha kontakt
med jobbet.
Trots att Peterförlorathela sin yrkesidentitet tycker han atttidensom sjukskriven är
hans största framgång.

|

600.000
components per hour.
Automatic vision inspection incl. X-ray.
Approx. 470 employees.
Approx. turnover 2000: SEK I billion.
Quality- and environmental certification
ace. tolSO900l and 14001.
Cooperation with Ericsson
since 1987.

ElektroMekan
EUlctroMekan i Årjäng AB

www.eleklromekan.se • email: info@elekttomekan.se
Box 904 • S-672 29 Årjäng
Phone +4610)573-143 00» Fax +46(0)573-121 50

Ulrika Johnsson
frilansjournalist

tillbaka igen
och äterfrukostvarje morgon. Sedan måste
jag vila några timmar för att orka vara en
någorlunda pigg pappa när familjen kommer hem. Peter har kämpat för att försöka
må bättre.
Han har gått på diverse behandlingar
genomföretagshälsovården,han har träffat
psykologer och lärt sig avslappningsövningar. Att läsa om sjukdomen har varit
ett annat sätt att försöka förstå vad det är
som drabbat honom och varför.

largest

- Även om det är en påtvingad kris, så har
den ändå lett till djup självinsikt: Jag har blivit medveten om mina brister och svagheter och vuxit som människa. Jag kan
uppskatta små saker i livet och har varit så
illa tvungen att inse att allt inte handlar om
att prestera. Att ta en promenad med min
fru i solen eller laga en god middag är mer
äntillräckligtföratt göra en dag lyckad.
Att komma tillbaka till jobbet en dag
kan Peter ändå mycket väl tänka sig. Men
då vill han göra det han är bäst på under
tydliga former så att han inte faller i stressfällan igen.
Ulrika Johnsson

Stockholms
Underleverantörsmässa SUM 2001
Fackmässa för - tillverkande - säljande köpande - samverkande industriföretag
Sollentunamässan 14 - 16 mars 2001
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Bredd & kompetens
Din partner för kundanpassade lösningar
• •

Hjälper Er med planering och utveckling

• • • Möjlighet att installera alla sorters teknologier
• •

Flexibel automatiserad tillverkning

• •

Global närvaro

Ett företag som hjälper Er från början till slut.
Nya kabinett för ny teknik.
Tel. 08-680 74 00»Fax08-680 74 06

www.rittal.se

Cå över tilldet perfekta

-RITTAL
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...the
säkra
containrar
tillverkar containrar
för elektronik och telekom indi
Containrarna är uppbyggda av
moduler och anpassas enkelt till varje
applikation, och levereras med komplett
integrerat kylsystem, elcentral,
kabelstegar, larm etc. Containrarna är
RFI / EMC täta, IP klassade och
ger gott skydd mot vandaler och
intrång. Dessutom ger containrarna
utomordentligt skydd för
utrustningen i
jordbävningszoner.

Nätverks- och '
serverskap

Möt oss pä CeBIT 2001
monter C5 hall 11.
Vi ställer ut en fullt
utrustad APW container
vid FG L07/6

Kraftsystem

APW Enclosures AB
Botvid Center ' - ^ : : - S : : : - '
+46 (0) 8 680 8660 telefor +46 (0) 8 680 8670 'asales.se@apw.com
www.apw.com
takta
Jukka Ride +46 (0) 8 680 8666 te efor
Jason Wes"
+44 (0) 385 926707
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Telefoner på turné i Europa
Två av Ericssons telefoner
ingår i Riksutställningams
Europaturné 3D+ om
svensk industridesign.
Formutställningen ska ge
européerna en möjlighet
an lära känna svenskarna
bättre.
>• T28 och R250PRO ställs ut tillsammans med 84 andra föremål
som ska visa upp Sverige som designland. På en 400 kvadratmeter

stor yta presenteras ett urval artik- ström, Karl Dunér och Carllar av 57 olika formgivare. Det är Michael von Hausswolffs. De gör
allt från exklusiva klänningar till varsinfördjupadanalys av de föremål de valt. Det är en formutställisdubbar.
- Vi har valt utföremålsom vi- ning av en litet annorlunda snitt
sar på bredden och användarvänJust nu pågår en utställning i
ligheten bland svensk design. Bryssel som sedan fortsätter till
Mobiltelefonen har en central Berlin och Dublin. I höst kommer
plats i svenskamas vardags- och turnén till Sverige. 3D+ är produarbetsliv ochföross var det själv- cerad av Riksutställningar och
klart att den skulle vara med, Svensk Form med stöd av Regersäger Christina Molander, som är ingskansliet och Svenska Institupress- och marknadsförings- tet och ingår i en kultursatsning
ansvarig för Riksutställningars som gör i samband med Sveriges
projekt 3D+.
ordförandeskap i EU.
-Vi tycker att Ericssons teleEn gemensam nämnare för
föremålen är att de representerar foner har varit lite tråkiga tidivår nutid. De är grupperade på gare, men i T28 och R250 Pro
olika sätt ur ett användarperspek- finns en seriös designambition
tiv. Allaföremålär ljussatta och de berättar mycket om den
med specialdesignade svenska mentaliteten, säger
lampor och transport- Pernilla Abrink från Svensk Form,
emballagen
fungerar som arbetat med urvalet till
utställningen.
även som podie.
Utställningsarkitekten Alexis
Pontvik har bjudit in de tre
Lena Widegren
tona.wKJegrenOime.ericsson.se
konstnärerna Kennet Kvarn-
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Hitta kärleken
med mobilen

» Om du råkar bo i Asien, har du
fömodligen flest möjligheter i världen att hitta din partner via trådlös
dating.
la till exempel Hongkongs
mobila datingtjänst Cupid. Där
sammanförs kärlekskranka människor med hjälp av ett omfattande
frågeformulär.
Cupid meddelar även vilka möjliga partners som just nu befinner 9
sig i samma område, så att en
snabb träff kan ordnas.
I Seoul får de som anmäler sig till
Duo Matching Service en gratis
telefon. I Tokyo, kan den som vill
betala för sig anmäla sig till Nozze
Navi, en hi-tech datingtjänst från
Marriage Information Center. Här
finns möjligheten att använda en
videotelefon och faktiskt se den potentiella partnern under samtalet.
För män som inte är riktigt redo
att ta steget fullt ut finns Love By
Mail en annorlunda form av mobil ^
dating som är speciellt populär
bland japanska män.
Precis som i de flesta andra
datingtjänster så sker urvalet och
raggningen främst med hjälp av
telefonen. Men haken här är att
alla tillgängliga dater i själva verket
bara är förprogrammerade manus.

CS2000 - omkonf igurerbar kommunikationsprocessor
Chameleons omkonfigurerbara
kommunikationsprocessor innehåller
• ett komplett 32-bits inbyggt processorsubsystem
med PCI och minneskontroll
• 32-bits omkonfigurerbar "processing fabric"
• eConfigurable™ Technology som möjliggör en
ögonblicklig omkonfigurering för att öka antalet
röst/data/videokanaler per krets
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• 16-bit Operations/s
• 16-bit MAC/s
• On-chip memory bandwidth
• Main memory bandwidth
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Kontakta oss så berättar vi mar.
Box 8100, 163 08 SPÅNGA.

Elektronik AB
- Ingår i OEM-koncernen

-

Tel 08-587 067 00, fax 08-587 067 39.
www.egevo.se
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Nr. 4,1 mars, 2001
K Ericsson, HF/LME/DI,
Rum 811023,
126 25 Stockholm

Persons on temporary assignment in Sweden may receive Contact,
the English-language version of Kontakten. To do so, submit your
name, address and the termination date of your assignment in Sweden
to solveig.sjolund@lme.ericsson.se if you change addresses while in
Sweden, kindly send us your new (and your old) address.

kontakten
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Mars: Ericssons årsredovisning delas ut till aktieägarna.
20-22 mars: Mässan CTIA arrangeras i Las Vegas.
700 utställare och ungefär 30 000 besökare väntas
finnas på plats.
23-28 mars: Världens största telekom- och IT-mässa, CeBIT, arrangeras tyska Hannover.
©

http://inside.ericsson.se/cebit01

28 mars: Ericsson håller ordinarie bolagsstämma.
3-4 april: IBC Annual GSM in Northern Africa Conference arrangeras i Casablanca, Marocko. Ericsson är
huvudsponsor och finns på plats med en utställning
och talare under konferensen.

20-23 februari: GSM World Congress 2001 arrangerades i franska Cannes.

NYA J O B B
• • • • • • •
Gerhard Weise efterträder Bengt Forssberg, som
går i pension i maj, som executive vice president och
regionansvarig för Latinamerika. Han tillträder den 15
maj, och upprätthåller samtidigt sitt uppdrag som
ansvarig för Ericsson i Brasilien fram till den 1 juli.

Kärlek i spåret. Kerstin
Ahlforn Eniund och Terje
Mathisen är båda anställda
på Ericsson och tillsammans delar de en passion
för längdåkning och Vasaloppet. Barnen Unni och
Teija föddes båda på
Mora BB.

Peter Källberg, för närvarande ansvarig för Ericssons verksamhet i Malaysia, blir chef för Ericsson
i Brasilien. Han tillträder den 1 juli och efterträder
Gerhard Weise.
Per Ingelhag på Ericsson Microwave Systems har
utsetts till Expert inom området ASIC Technology.
Anders Djupsjöbacka på Division Data Backbone
and Optical Networks har utsetts till Expert inom
området Optical Device and Transmission Technology.

Foto: Ecke Kuller

Kerstin och Terje fann
kärleken i skidspåret
&

',

r.

Drygt 15 800 skidentusiaster har
anmält sig till årets Vasalopp som
körs den 4 mars. Av dem är drygt
70 personer Ericssonanställda.
Kontakten har träffat "Vasaloppsfamiljen" som träffades genom
träningen och vars första barn
föddes i Mora - under Vasaloppsveckan.
• Terje Mathisen och Kerstin Ahlforn
Eniund tränar ofta och gärna. Terje ställer i år upp i Vasaloppet för tjugonde
gången och Kerstin i Tjejvasan för fjärde
gången.
De båda delar passionen för naturen,
orientering och längdskidåkning. Paret
träffades för tio år sedan på Ericsson och
ganska snart upptäckte de att de hade
samma fritidsintressen. Idag är de gifta
och har två gemensamma barn: Unni, fyra
år, och Teija, ett år, samt fem vuxna barn.
De upplever ingen konflikt i att vara
småbarnsföräldrar och samtidigt träna
mycket.
- Om jag tränar längd- eller rullskidor.

som det blivit mer av denna snöfattiga vinter, tar jag med barnen på en pulka. Då får
Kerstin lite tidförsig själv och så gör vi
tvärtom när Kerstin tränar, berättar
Terje Mathisen, som bor i Bromma, strax utanför Stockholm.
Alltid friska
- För mig är träningen väldigt vikti
ju intensivare jag arbetar - desto stone
behov har jag av att röra mig, säger Kerstin
Ahlfom Eniund.
Hon är projektledare för leveransutveckling inom 3G, på affärsenheten
WCDMA Terje arbetar på Ericsson Utvecklings AB, med publika telefonsystem.
Trots att Terje Mathisen tränar ofta upplever han inte att träningen tarförmycket
tid. På måndagar och fredagar springer
han tolv kilometer till jobbet och cyklar
tillbaka. Tisdagar och onsdagar tränar
paret orientering, då är barnen med. På
helgerna är det ofta någon tävling.
-Jag borde egentligen få kilometererättning, skrattar Terje, för jag har inte
haft en enda sjukdag under de tolv år jag
arbetat
Det har inte Kerstin heller. Hon tränar
tre gånger i veckan, stavgång (rask promenad med stavar), orientalisk dans, orienter-

ing, styrketräning och gympapass. Deras
första gemensamma barn döptestill"Vasaloppsbebisen" av en reporter som fick nys
om att KerstinföddeUnni dagarna
mellan öppet spår och det traditionella Vasaloppet - Terje deltog i båda Han åkte med handsfree och
Tiobiltelefon för att kunna bli nådd
n värkarna skulle sätta in plötsligt
Datachip häller koll
2001 är andra året i rad som Ericsson är
huvudsponsorförVasaloppet I samarbete
med IBM harföretagetgjort det möjligt att
följa en åkare via sin WAP-telefon och fem
åkare plus ledaren via Internet Varje åkare
får ett datachip som fästs i ett band runt
fotleden, vilket gör att positioneringssystemet. Global Positioning System, kan hålla
reda på dem. Vasaloppet har genomförts
76 gånger sedan starten 1922.
- Jag skaförsökaföljamin man i skidspåret i år från WAP-telefonen, säger Kerstin.
Ulrika Nybäck
uWka.nybackOlme.eficsson.se

£a http://fun.ericsson.se
k§i www.vasaloppetse
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Vid en extra bolagsstämma den nionde september
1997 godkändes ett förslag om ett konvertibelprogram. Konvertibelperioden sträcker sig fram till den
30 maj 2003. Undrar du något om konvertiblema kan
du titta på http://inside.ericsson.se/convertibles

I/I
• Här finner du aktuella
lediga tjänster inom
Ericsson. Fler lediga arbeten hittar du på:
www.ericsson.com/jobs.
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• Nästa JobbNytt kommer
med Kontakten den 15
Mars.
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Länge leve utvecklingen!
A902MT är marknadens vassaste 19" skärm.
När våra ingenjörer slog sina kloka huvuden ihop hade de ett
enda syfte - att skapa en riktig "state of the art" produkt.
Och dessutom till ett vettigt pris. Visst lyckades de! A902MT
byggs med de bästa komponenterna som marknaden kan
erbjuda. Vi har t.o.m. passat på att stoppa in USB-nav och
högtalare i foten. Men det tar vi inget extra för.
Ericsson-koncernen, Sveriges kräsnaste IT-företag, har oss
som Preferred Supplier sedan två år tillbaka. Det ser vi som
ett bevis på att vi lever upp till våra kunders högt ställda krav.

Som bildskämsspecialister har vi ett komplett sortiment för
alla krav och behov. Våra bildskärmar har genomgående
topprestanda på såväl ergonomi, färg- och bildhantering
som livslängd. Och dessutom till bra priser. Nöj dig därför
inte med det näst bästa, vare sig det gäller produkt eller
leverantör. För i slutändan handlar det om dina ögon. din
trivsel och din arbetsmiljö.
Beställ en HYAMA bildskärm - det är dina ögon värda.
VÄLKOMMEN TILL IIYAMAS TRYGGA VÄRLD.

TXA3813MT, 15" TFT. 6 . 7 6 9 : -

A201HT. 2 2 " NF TensionMask. 7 . 8 2 3 : -

1024-768 upplösning. TCO'99

2048*1536 80Hz eller 1280*1024 120Hz

TXA3823MT. 15" TFT. 7 . 3 0 6 : -

TCO99

som ovan men inkl. högt. och USB-nav

AS 4431D. 17.4" MVA, 1 5 . 9 0 9 : 128001024 upplösning
TCO'99. högtalare, USB, VESA-fäste, rotation
Flexibel och framtidssäkrad m. D-sub, Video & digital DVI ingångar

A902MT, 19" NF TensionMask, 4 . 4 6 2 . ' 1600*1200 90H2 eller 1280*1024 105Hz
TCO'99, USB, högtalare.

A54635U. 18,1", IPS, 1 7 . 1 9 9 : 1280*1024 upplösning
TCO'99, högtalare, USB, VESA-fäste, rotation

Samtliga ovanstående ramavtalspriser gäller frän av Ericsson auktoriserade PC-AF inkl. 3 ars
pa-platsen utbytesservice. Vi har även modeller med inbyggd pekskarm. högtalare, USB-nav etc.
För mer information - kontakta oss pa iiyama Nordic, tel- 08-564 725 00 eller
auktoriserad Ericsson PC-AF. Eller surfa in pa var hemsida - www.iiyama.se

llWfUJJif

Preferred Supplier av bildskärmar till

ERICSSON
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strering av ansökninghandlingar, administration kring informationen kring vår
hemsida, löpande ansvara för att inforERICSSON TELECOM AB. TELEFONPLAN
Om du vill vara mitt i framtiden, välj röst mera om anställningsvillkor och ev. Fördata och multimedia. Välj kreativitet öp- ändringar, ta fram presentationer och utbildningsmaterial samt vid behov organipenhet och personligt förverkligande.
Välj konvergens, välj ENGINE - välj Divi- sera seminarier.
För rätt person finns det stora möjligsion Multi Service Networks (DMN).
heter till ett spännande och självständigt
DMN söker motiverade medarbetare
arbetet. I gengäld ställer arbetet höga
som känner ett starkt engagemang för
krav på goo administrativ förmåga och
sitt arbete. Bli en del av ett visionärt lag
noggrannhet men även social kompesom hängivet arbetar för att leda utveck- tens, sunt förnuft och personlig integritet
lingen mot nästa generations nätverk
Det är positivt om du har erfarenhet
och som visar vägen på en marknad
från en befattning som personalsekretemed en snabb utveckling. Division Multi- rare. Ett annat alternativ är att du idag arService Networks söker
betar som sekreterare och har ett starkt
intresse för att arbeta med HR-frågor.
ADMINISTRATION

HR-assistent

and take new responsibilities. The position offers you plenty of opportunity, for
example to develop the unrf s webpages
and to be responsible for internal training. You shall have three years of senior
hignschool and have knowledge of MS
Office, FrontPage and/or Dreamweaver.
We need you who are able to work independently, full of initiative and interested in actively contributing to a positive working dimate. You must like to
work in an environment that is characterized by high speed!
Kontakta: Monika Nordlund, 08 76417
90, Ingrid Elmer, 08-404 26 58.
Ansökan märkt Administrative assistant:
maria.hopstadius@esg.ericsson.se.

KONTAKTEN NR 4 2001

We offer you a challenging position,
with many chances to get to know people from other countries.
You will also have a strong sense for
service, a communicative and unprejudiced way of working combined with high
integrity.
Kontakta: Bo Danielsen, 08-7190065 /

070-2180069.
Ansökan: bo.danielsen@lme.ericsson.se.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NEW
ACCOUNT SALES, KISTA

Secretary

Business Unit GSM TDMA EDGE Systems
is one of the fastest growing business
• t i l l Compensation and Benefits. Till vårt
Kontakta: Mattias Eriksson, Manager Huunits within Ericsson Radio Systems.
team som ansvarar för löne- och anställman Resources, +46 8 404 73 23, mattiERICSSON TELECOM AB. CPI GLOBAL ORDER
We are the market leaders for wireless
ningsvillkor söker vi en assistent för att ta
OFFICE SUPPLY, KARLSTAD
as.a.eriksson@era.ericsson.se.
systems services based on the TDMA
fram och sammanställa statistik, göra
Ansökan: Anne-Marie Ahrsjö, KI/ERA/Enheten Global CPI Supply består av 12 and GSM standards. Sales & Business
OH-bilder, redigera skriftligt material på
FN/HA, anne-marie.ahrsjo@-era.ericsmedarbetare och ingår i affärsverksam- Management Latin America is responsvenska och engelska. En viktig del är
son.seheten Switching Development and Supp- sible for capturing new business in the
också att sammanställa och distribuera
lyLatin American region.
personallistor i olika sammanhang, te x
Vår uppgift är att ombesörja en global
vid lönerevisionerna inom DMN.
ERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
The opportunities we pursue are Third
orderhantering för all CPI (Customer
Du skall kunna Office-paketet bra,
SOLUTIONS AB
Generation (3G) system solutions for
Product Information) med en orderbok
särskilt Excel och Powerpoint Dessutom
Ericsson believes in an all communica- och gemensamma regler kring CPI Sup- Mobile Internet/Wireless data and new
kommer du att arbeta i SAP/R3, Eripol,
ting world. Ericsson Internet Applicationsply ochCPI Quality för både Division Mul- licenses for TDMA and GSM in Latin
Polrapp m fl system som du får utbildand Solutions AB (EIP) delivers the mar- ti Services Network (DMN) och Division America.
ning i om du inte redan kan dem. Du
ket leading innovative Mobile Internet
• W e have an open position in an interMobile Systems (DMS). Nu söker vi en
måste dessutom vara strukturerad och
applications and solutions that are
national environment and a truly dynaorderadministratör
till
vårt
Globala
Orha stor integritet, eftersom vi hanterar
enablers for this world.
mic team within our Sales department
der Kontor.
mycket konfidentiellt material. Tycker du
We believe that you will enjoy a position
Our vision is to drive the Mobile Interockså att det är kul att arbeta i en organiwith us if you are a service minded pernet revolution. Would you like to join in
Orderadministratör
sation som ständigt förändras och utson who likes to solve problems and lithe
revolution?
The
Bid
Support
Unit
vecklas, så är det här ett jobb som passar
•Vår kanske största utmaning är att skakes to handle day-to-day activities. Ability
within EIP has an opening for a
dig!
pa ett klimat som samverkar over BU
to work under pressure and to cooperate
gränserna vilket ställer krav på lyhördhet,
with others is essential. Your ability to taSales Administrator
ödmjukhet och att inge förtroende. Som
Kontakta: Susanne Sundling, 08-719 82
ke initiative and to identify improvement
•
Major
tasks
are
administration
of
the
medarbetare
hos
oss,
jobbar
Du
i
team,
10, Laszlo Dagsberg, 08-719 18 43.
areas and generate practical solutions
customer/market/segment prioritization,
är öppen, kommunikativ och ansvarsAnsökan: susanne.sundling@etx.ericswill be expected.
bid qualification, tender review, bid
medveten.
son.se, Laszlo.dagsberg@etx.ericsson.se.
You shall provide administrative suptracking and won/lost statistical analysis.
De krav vi har är att du är service inrikport and assistance to our department
Administration of the EIP Tender Data
tad, kan jobba självständigt och behärsThis means for example, travel- and meBase on the Intranet and an administratikar engelska i tal och skrift samt att du
ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
eting arrangements, handling of correve role in the Bid Teams, including docupå plats samarbetar med personal hos
spondence, preparation of expense rement
coordination,
production
ofCDvåra
utlandsbolag.
Du
har
datorvana
och
Secretary/Assistant
ports, arrange practical details for new
ROMs and Executive Summaries as well
kunskap om MS Office. Kan Du också
personnel etc etc Previous experience
•TILL UAB/G Älvsjö. To be successful in
as Bid Team coordination, time planning,
hantera produktregistrering i PRIM samt
from working with Latin Amencan busithis job, you should be able to work both
booking and catering are other imporGOLF order processen är det en merit
ness culture or personal experience from
in teams and individually, be flexible and
tant roles.
Tjänsten innebär att du arbetar med orthe region is an advantage.
have a positive mindset. For the right
We are looking for a person used to
derbevakning och planering med hjälp
You will have regular contact with our
person there will be plenty of opportuniteam work with experience of administav vårt Globala Order System IOR, hanLatin American Market Units and also be
ties to develop yourself within the comrative work, it could be as sales assistant
tering av behörigheter /kundprofiler för
in direct contact with our visitors and
pany. As a sercretary/assistant you are a
or project leader assistant or similar. SoE-business (online distribution av CPI via
customers from time to time.
good organiser and readily share your
me of the tasks requires that you are
extranät).
During periods of high workload you
Knowledge with your colleagues.
prepared to work during non-office
Du är också en av kontaktpersonerna
will work with bid related activities, supYou wifi: assist the managers as well as
hours now and then. Good knowledge of
då det gäller CPI help-desk frågor. Det är
porting staff involved in the bid process.
the unit, with the daily work, administer
English and MS Office is also a must. You
en fördel om Du har erfarenheter från
Fluency in English is required and ifs
financial information (ex. linktool) proare a outgoing person with personal driliknade arbete. Du har minst gymnasian advantage with Spanish. You should
duce presentation material, make travel
ve and very good in keeping things in oreutbildning och gärna tidigare erfarenhet
be able to confidently use a computer
arrangements, compile travel expense
der. You will enjoy a team which welcofrån logistikhantering.
and work effectively with standard office
reports, write minutes of meetings etc,
me your support and capacity to structusoftware programs.
organise meetings, issue orders etc. (BIT,
re the sales administration.
Kontakta: Lage Backman, 054-19 30 90,
Click to Buy), support the webmaster.
070-518 4661 eller Liselotte Kristensen,
Coordinate special events (ex G/VX eveContact Måns Nordstöm, +46 8 404
Contact: Hans Grimlund, 08-757 5934.
054- 19 30 15, 070- 635 4261.
nemang).
7674 or Ingrid Pichler, +46 8 4047061
Application marked Sales administrator:
ingrid.pichler@era.ericsson.se.
This job involves making contacts both
cool.jobs@bcLericsson.se.
Application marked Secretary - New Acwithin and outside of Ericsson, so thereTELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
count Sales: Ericsson Radio Systems AB
fore it is important that you are serviceKI/ERA/SF/H Ingrid Pichler SE-164 80
minded, flexibleand can easily see the
ERICSSON SHARED SERVICES AB
Co-ordinator
StockholmingricT.pichler@era.ericsson.se
overall picture. Moreover, you are also
outgoing and can handle several diffeCo-ordinator to LME Guest Support in
Administrative assistant
rent tasks simultaneously. You should
Mölndal/Gotheburg. Would you like to
have a good knowledge of English and
Ericsson Shared Services AB provides va-meet our foreign colleagues/ We provide ERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
SOLUTIONS AB
both written and spoken Swedish and
lue-added administrative support to
assistancetoEricsson employees on
be able to use the MS Office package.
Ericsson companies and business units, contract or on shorter assignments in
Order
enabling them to focus on their core pro- Sweden. Our goal is to facilitate their
duct development
stay and make the introduction to SweContact: Tommy Gustavsson 08-727
Coordinator
3627.
By combining knowledge and skills in den as smooth as possible.
Ericsson
believes in an all communicaApplication: Secretary, Ericsson Utveckthe areas of financial, sourcing, travel
Guest Support can help the guests-and
ting
world,
Ericsson Internet Applications
lings AB, Birgitta Friis, Box 1505, 125 25
and general services, Ericsson Shared
family members-in obtaining the necesÄlvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se.
Services simplifies administrative proces-sary documents and permits and in ma- and Solutions AB (EIP) delivers the market leading, innovative Mobile Internet
ses and make them more efficient
king practical arrangements for their
applications and solutions that are
The company's office is located in Hal- stay in Sweden. Our operation is spread enablers for this world.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
out
over
several
geographical
locations
lonbergen and the number of personnel
Our vision is to drive die Mobile Interin Sweden and our team consists of 18
is 500. We are about 25 persons wornet revolution. Now we need people like
Personalsekreterare
king to insure the smooth functioning of people. This position will be based at our
you to help us make our vision a reality.
Personalenheten inom ERA/FN Business the company's financial management by office in Gothenburg - at our MölndalWould you like to join in the revolution?
office.
Management & Marketing, WCDMA,
developing successful modern IS/IT soluOur expanding supply group within
PDC Systems söker en personalsekrete- tions within the financial area for our
• A s a CO-ORDINATOR you will meet our
Ericsson Internet Applications and Solurare. Vi är ett litet och effektivt HR-team customers.
guests personally and provide informations (DIA) are now looking for more Orsom tillsammans ansvarar för att enhetion and assistance regarding:
• W e are now looking for an administrader Coordinators.
ten har en fungerande och professionell tive assistant to support the manager of
Mölndal/Gothenburg and Sweden.
HR-support tilflinjen.
Work and residence permit civil regist• W o u l d you like to give our customers
the unit and the unit staff with following
ration health Care, tax registration,
fast and complete deliveries of hardwaEnhetens roll är att stödja organisatio- tasks; minutes of meeting, financial folschools, visa, banking services.
re, software and services? Do you like innen i både strategiska och operationella low up, time reporting, purchases, travel
You have a university-degree or equivaternational customer contacts and to
HR-frågor. Exempel på enhetens ansvar- arrangements, handling the units web
lent excellent command of English and
cooperate with salesmen, project consområden är ledarutveckling, kompeten- pages, preparing presentation material
preferably another language, good
trollers, product managers and suppliers?
sutveckling, arbetsmiljö, löner och villkor,for marketing purpose and be responsibknowledge about the Swedish society
If you are service-minded and able to
rekrytering och urval, organisationsut- le for training material.
and international experience from having
make your own decisions, you have the
veckling och arbetsrätt
Your responsibility will be to co-ordinalived or worked abroad. Of course you
chance to be responsible for the complete our administration so therefor you will
•Arbetsuppgifterna är många och varieare a team player and have a built in rete order flow in some of our customer
be
an
important
person
in
our
team.
Due
rande inom det beskrivna ansvarsområspect and understanding for different
projects around the world. You have a
to your interest and ambition there is aldet I arbetet ingår rent administrativa
cultures.
relevant educational background and quso
opportunity
for
you
to
expand
the
role
uppgifter såsom annonshantering, regi-
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Ericsson companies and business units, ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA
enabling them to focus on their core proAssistant
Projektadministratör
duct development
To the Head of PDC Systems. The sales
By combining knowledge and skills in Ericsson Radio Access AB (RSA), har en
of die Japanese mobile standard - PDC
the areas of financial, sourcing, travel
välkänd och bred kompetens mom trådis very successful. Our customers are ve- and general services, Ericsson Shared
Contact: Lotta Fredstam, +46 8 585 305
lös kommunikation. Huvuddelen av vår
ry
prosperous,
and
Japan
is
today
in
the
54, mob +46 70 698 24 09.
Services simplifies administrative proces- verksamhet Finns i Kista och vi är idag ca
forefront within Mobile Internet worldwi- ses and make them more efficient
Application latest 010220 marked K 1400 anställda.Inom Ericsson är RSA
de. We are now in the start up phase for
Order Coordinator in the subject line:
känt som ett okonventionellt men resulThe
company's
office
is
located
in
Halselling the next generation mobile
tatinriktat företag. Sä vill vi fortsätta vacool.jobs@bctericsson.se.
systems - WCDMA. Japan will be the first lonbergen and the number of personnel ra.
is
500.
market in the world for the WCDMA-roll
Vår kultur bygger på att vi klarar det
We are about 25 persons working to
out PDC Systems is a unit within the
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
"omöjliga", det som ingen har gjort förut
new BU: WCDMA, PDC Systems (BMOR). insure the smooth functioning of the
company's financial management by de- Vi säger om oss själva att vi ärflyhänta,
Working with the Japanese market is a
Qualified Assistant
snabbfotade, jordnära, kundnära och
veloping successful modern IS/IT soluchallenging and demanding environuppfinningsrika. Det handlar verkligen
The Ericsson University is looking for a ment in one of the key focus area within tions within the financial area for our
om
passion för det vi gör. WCDMA BaQUALIFIED ASSISTANT Would you like to the company.
customers.
sed Products är en av tre produktlinjeenwork in a learning organization? Why
• W e are looking for a qualified and ex• We are now looking for an administraheter inom Ericsson Radio Access AB.
not join us at Ericsson University - the
perienced assistant who can work indetive assistant to support the manager of
model for a global corporate university. pendently and take appropriate actions.
Vår stora utmaning är nu att utveckla
the unit and the unit staff with following
We are currently looking for you, who
och producera antennära produkter för
Your main task is to support the Head of
tasks;
minutes
of
meeting,
financial
folhave several years of experience within PDC Systems with a wide area of tasks in
tredje generationens mobiltelefonsystem
low up, time reporting, purchases, travel
the administration field. If you fit this de- order to maintain the efficient and high
som tex. linjära effektförstärkare, MCPA
arrangements,
handling
the
units
web
scription and you are ready for a new
(Multi Carrier Power AmpliFier).
quality management within the unit
pages, preparing presentation material
challenge, apply for the position as a qu- The position is a central point in our ortor
marketing
purpose
and
be
responsib• V i söker projektadministratör till vårt
alified assistant at Ericsson University! ganization. You will be part of the Manale for training material.
projektkontor. Gruppen består av Projek• We are now looking for a qualified asgement team and you will also organize
tadministratörer och Configuration maYour responsibility will be to co-ordinasistant, who will be responsible for builManagement meetings, plan the agenda
nagers.
te our administration so therefor you will
ding up the administration in this new
and take minutes. You will be responsibbe an important person in our team.
Tjänsten är utvecklingsbar och kan omorganization. Your tasks will include gele for organizing the internal information
Due to your interest and ambition thefattaProjektplanering och uppföljning
neral administration and service. You hameetings for the whole unit. The position
re is also opportunity for you to expand
med avseende på aktiviteter, tidplaner
ve several years of experience in an inincludes the role as a teamleader for a
the role and take new responsibilities.
och ekonomi. Löpande administration av
ternational working environment with
secretary group of seven. You are experidokument och organisation. Initiering
The position offers you plenty of opcontacts on all levels. You will be a part
enced in working as assistant/secretary
och uppföljning av aktiviteter.
portunity, for example to develop the
of the managing team.
on unit-level. You have good knowledge
unit's webpages and to be responsible
Tidigare erfarenheter såsom projektadof Ericsson and general administrative
As a person you are good at combining
for internal training.
ministration och/eller sekreterarerfarenroutines,
fluent
in
both
Swedish
and
teamwork ana independent work, has
heter är meriterande.
You shall have three years of senior
English, spoken and written.
good communication skills, a strong drihighschool and have knowledge of MS
Vi söker dig som har lägst gymnasieutve and sense of structure. You have proOffice, FrontPage and/or Dreamweaver.
bildning och gärna påbyggnad med MS
fessional skills in the MS Office package.
Officepaketet, ekonomi och/eller erfaContact: +46 8 4045653, marianne.knilsWe need you who are able to work inFluency in written and spoken English
renhet av informationsspridning via Intson@era.ericsson.se or +46 8 7571831 katari- dependently, full of initiative and inand Swedish is essential. Previous experanet Dina personliga egenskaper är god
na.ljunggren@era.ericsson.se. Application:
terested in actively contributing to a porience within Ericsson is valuable. More
samarbetsförmåga, noggrannhet och
Ericsson Radio Systems AB, 164 80 STOCKsitive working climate.
information can be found at http://uniflexibilitet.
HOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se
ou must like to work in an environversity.ericsson.se/
ment that is characterized by high speed!
Kontakta: Pia Öberg, 08-404 4585, EliContact: Per-Olof Nyquist, Head of UniversiERICSSON SHARED SERVICES, HALLONBERCEN
Contact: Monika Nordlund, 08 76417
sabeth Zettervall, personal, 08-757 6909.
ty, 08-719 15 77 or Maria Clewemar, HR, 0890, Ingrid Elmer, 08- 404 26 58.
Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
719 34 48.
Administrative Assistant
Application marked Administrative assiKI/RSA/H/HR Personal, Box 11, 164 93
Application: Maria.dewemar@lme.ericsSTOCKHOLM Jobb@rsa.ericsson.se.
Ericsson Shared Services AB provides va-stant: maria.hopstadius@esg.ericsson.se.
son.se.
lue-added administrative support to
alified work experience in economy or
administration, like invoicing or ordering.
For more information visit www.ericsson.com/i n te r n e tso I u ti o ns

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

European Career Opportunities
w i t h i n the Business Support Centre (BSC)

The Business Support Centre (BSC) is a dynamic new
venture created to add value to Ericsson in Western
Europe by allowing the Local Companies to concentrate
on their core business. This will be achieved through
delivery of high quality, cost-effective, e-enabted IS/IT,
F&A and Procurement Services, which will be consistent
and standardised across Western Europe.
The BSC stands for customer focus, teamwork,
achievement, innovation,flexibility,professionalism and the
desire to be first and the best at everything it does. The
BSC will focus on increasing the value of back office
support to the Market Units, with improved change
capabilities and the ability to innovate and react to
changes in the market place.
We are looking for motivated individuals who will
embrace these values and culture to take the BSC
forward in achieving its aims and goals. You will be able
to concentrate and develop your core competencies
whilstreceivingsupport to achieve your personal goals
and aspirations.

the best
Are you a professional in one of the following areas and looking for an exciting
Pan-European career?

• IS/IT
• FINANCE & ACCOUNTING
• PROCUREMENT
In particular, we are looking for individuals to work in any Western European
location in the following areas:
Strategy and Tools Team Member
Working with the Strategy and Tools Manager, the successful
candidates will work within a F"an-European environment to provide
strategic sourcing methodologies, tools and training for cross
functional and commodity teams within the Procurement community.
Systems and Performance Team Member
This is an excellent F'an-European role working with the Process,
Systems and Performance Manager to design, select and implement
common procurement processes and tools across the Western
Europe Procurement processes and tools across the Western
Europe Procurement community.

Please visit our website to view all the career opportunities at: http://inskle.ericsson.se/ma we bsc/career opportunities.html
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ERICSSON SHARED SERVICES AB,
HALLONBERGEN

KONTAKTEN NR 4 2001

mobile operators and to enhance the va- people who share our vision. People
lue ofEncsson's applications offering by who believe anything is possible. The
Product Unit Service Network is responEricsson Shared Services AB provides va-providing a common service environment for operators.
sible for the infrastructure that connects
lue-added administrative support to
ERICSSON GLOBAL IT SERVICES AB
the Internet and the mobile systems with
Ericsson companies and business units, • W e are looking for an experienced
services and applications.
enabling them to focus on their core pro- System Manager and a System Architect
New Team Member to
duct development By combining know- with several years of experience to st• A s a technical Product Marketing MaBackOffice Team
ledge and skills in the areas of financial, rengthen our product development actinager at the Sales Support you will work
sourcing, travel and general services,
vities. You will be a key player in the
Longing for a place to make a differentogether both with our business manace! v\le deal with Process & Application Ericsson Shared Services simplifies ad- system design activities within developgers as well as product management in
ministrative processes and make them
ment You will be our primary interface
consulting and we are today the prime
order to support our local companies
more efficient The company's office is
with Product Management.
contractor and systems integrator to
and their customers in the best possible
Ericsson; designing, developing, imple- located in Hallonbergen and the number
As System Manager/Architect you will
way. You will provide product support
menting and maintaining top quality so- of personnel is 500. We are looking for a also play a very important role in our
throughout the complete process from
supervisor/manager for our Developlutions.
projects. You will be active in further detender preparation until the conclusion
ment & Support unit
veloping new techniques, product ideas
phase, in order to succeed you need to
We plan to turn to external markets,
be result focussed and have strong perThe Development and Support unit in- and standards. With us you have the poswhich will increase our possibilities to
sonal drive. It is desirable that you have a
sures the smooth functioning of the com- sibility to work with the latest technology
build a highly skilled and extremely
in
Mobile
Internet
Join
and
you
will
have
good understanding of Internet / Mobile
pany's
financial
management
by
develocompetitive range of professionals.
the opportunity to grow to a better
Internet and perhaps experiences from
ping successful modern IS/IT solutions
If you're a talented professional and
System Manager/Architect
product management or product markewithin the financial area. There are apwish to be on the leading edge of creating. We would like you to be outgoing
Experience in HTML, XML, Java and
proximately 10 to 14 staff members in
ting and managing first-rate solutions,
with good communication and team
the unit In addition to responsibility for
you should seriously consider this oppor-the staff, you have product responsibility CORBA is required. Our development
playing skills. It is likely that you hold an
process is based on RUP/ROSE/UML
tunity!
MSC or an MBA and have at least 3 years
for our most important product, Financi- Previous experience from Mobile Interof working experience.
• We are looking for a person who is
al Data Warehouse (FDW), and its vari- net is preferable. You have university deoutgoing, positive and interested in worous applications. You take responsibility gree and enjoy working in a constantly
king within a support area. Our supports
for the day-to-day operation and support
Contact: Ewa-Lena Rasmusson +46 8
and maintain a customer order system
of the system, and lead a project team in fast changing Internet world. You are wil585 30 399 or Thomas Josephsson +46
ling
to
drive
change
and
take
responsibicalled GOLF, used by Divisions or Ericsthe further development of the system.
8 719 72 13.
lity and like working with others. You
son, worldwide.
You are a member of the unit Is manaApplication marked K-Product Markespeak and write English without difficulAs a team member, you will have congement team.
ting Manager: cool.jobs@bctericsson.se
tact with end users, system owners and
tytechnicians. You will handle and solve
Solution Manager/Solution
Contact: Bushra Al-Bayati, +46 8 422 18
Development & Support
support requests, handle user access ad66.
Architect
Manager
ministration and update our homepage.
Application marked K-System ManaYou will also work as an instructor (opSolution Support Services within Inter• W e are looking for someone with exger/System Architect-Mobile Internet lational)
net Application (IAPP) is a worldwide
perience of both financial sen/ices and
test 010315: cool.jobs@bcLericsson.se.
operation. The two major locations are
We are looking for a person who has
computer systems. We assume that you
New York and Stockholm and with a reexperience/interest within IT support.
have good Knowledge of accounting, figional presence in Asia Pacific, North
We expect you to be serviceminded, able
nancial analysis, and closing processes.
ERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
and Latin America as well as in Europe.
to work under stress and are capable of
You should be familiar with UNIX, NT,
SOLUTIONS, ÄLVSJÖ
Our mission is to develop and provision
written and conversational English.
R/3, Sybase and web applications, and
services and competencies increasing
Experience in the IBM mainframe envihave knowledge of tools for the creation
Integration
Engineers,
the values of Internet Applications and
ronment, MS office, and web and Ericsof reports and generation of OLAP cubes.
Mobile Internet
solutions while increasing customer sason knowledge will be to your advantaSensitivity and good communication
ge. An extra plus if you are male and haskills are qualities we value highly, as the
Ericsson believes in an all communica- tisfaction, solution services profitability
ve some knowledge of logistics.
job involves understanding both internal
ting world. Ericsson's Internet Applica- and revenue.
and external clients' points of view and
tions and Solutions AB delivers the mar- • A s a Solution Manager/Architect you
satisfying their desires. Previous experiket leading, innovative Mobile Internet
Contact: Monika Kindblad, Teamleader,
will design technical solutions including
ence of project leadership and staff suapplications and solutions that are
+46 8 568 64029, Bengt Söderlund, Pronetwork to fit individual customer requipervision is preferred.
enablers for this world. The vision of our rements based on Ericsson's solutions
duct Manager, +46 8 568 64028, Anna
division is to drive the Mobile Internet re- and 3rd party products within Mobile InRydergren, Competence Manager, +46 8
Applications Specialist
volution. Now we need people like you
404 3736.
ternet You will support our local compato help us make our vision a reality.
Application marked, K-GOLF back office,
nies with technical sales support glo• W e are looking for a support specialist
Would you like to join in the revolution. bally, take the technical responsibility in
latest 010312: recruitment@edtericsfor Information Development & Support
son.se.
The Information Development and SupAt our newly formed Customer Integra- bid activities and be the technical speciaport unit insures the smooth functioning
tion Center in Älvsjö we have the respon- list in customer projects. You will work in
of the company 1's financial managesibility to integrate and verify mobile In- close co-operation with lAPP's product
ment by developing successful modern
ternet applications/solutions before they units to secure functionality, performanERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
ce and availability in our customer soluIS/IT solutions within the financial area.
are shipped to customers. We will be a
SOLUTIONS
tions.
Our principal product is our Financial Dagreat team with more than 20 persons
Pie vision of Product Unit SCSA within ta Warehouse (FDW).
You should have a good knowledge in
with different levels of competence,
Ericsson Internet Applications and Soluoperative systems, service networks and
As
applications
specialist
you
will
be
background
and
expertise.
Join
us
and
tions, is to be the world-leading supplier
IP technologies. You have several years
the key person in our Financial Data Wabe a part of our Customer Integration
of open service architecture for the 3 C
of experience as technical co-ordinator,
rehouse (FDW) system. Your responsibiliteam. We need Integration Engineers
networks.
ties include classifying, distributing and
that likes to learn whole systems, to plan been working with design and/or testing
The unit is responsibletoprovide plat- monitoring incoming assignments, and
test-environments, make test-plans, and of datacom equipment-software and
forms, communication and mobility ser- client contact The work involves evehardware, with a college or university deto implement these.
vice solutions for both the Fixed and the rything from development of new featugree in a relevant subject You have ex• Y o u have good knowledge of some of
mobile network as well as for Internet
perience from both data and telecom inres to correction of existing reports and
the following areas: SUN Unix, Solaris
dustry. You are self confident indepenOLAP cubes. Our FinancialData WareOur 1300 employees are located in
and
NT
platforms;
Networking
and
dent objective oriented and has an exhouse is based on Sybase relationships
Holland, Canada, Sweden and Mexico
TCP/IP; Iplanet/Netscape, LDAPdirectory
cellent ability to work in a changing and
and we are all facing an interesting and database in UNIX and NT environments,
server, mail system (SMTP, P0P3,
rapid pace environment. Presentation
challenging shift in technology. Join us! as well as Seagate Software's family of
IMAP4); HTTP, SNMP and web servers;
and communication skills must be well
products. We also work with Access, ViLAN,
VLAN.
We
are
looking
for
both
senihoned. You have a willingness to travel.
sual basic, C++, SQL and web solutions.
Section Manager-Test &
or specialists and team-leaders as well
We prefer a university education in
as less experienced candidates. We can
Verification
computer science and/or finance. You
Contact: Göran Petersson, +46 8 585
provide individual training programs, oncomprehend economic and financial re• Service Network for UMTS/GSM, all IP
328 93 or John Tobin, +46 8 585 343 93.
the-job training and courses. It is and adporting (accounting, financial analysis
and HOME environment At our Design
Application marked K - Solution Manavantage if the Integration Engineer has a
and closing). You should have knowledCentre we work with the 3rd generation
ger/Solution Architect:
general understanding of the GSM/GPRS
ge of toolsTor the creation of reports and
Extended Service Network for
cool.jobs@bctericsson.se
mobile network, the ability to undersgeneration of OLAP cubes. You must be
UMTS/GSM. The character of our protand a total ISP solution and the impact
•
••••••••••••«••••
a good communicator and find it easy to
jects has changed during the last year in
on the surrounding system environment
work with others, as your job entails frethe sense of moving over to incremental
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
quent contact with internal and external
design and work package deliveries.
Application Architects. To the Unit InforContact:
Torbjörn
Hammar,
+46
8
719
clients. Knowledge of Ericssonl's organiPresent challenges for the Test & Verifimation Management in Division Mobil
43
25.
zation
is
a
plus.
cation section are to use our competenSystem we are looking for highly skilled
Application marked K-lntegration Engice in the area of test to further develop
resources! IS Management's mission is
neers,
Mobile
Internet
latest
010225:
AXE 10 working methods and processes
Contact: Monika Nordlund, 08 7641790
to manage information systems for the
cool.jobs@bct.ericsson.se.
in the simulated test environment, STE.
or Ingrid Elmer 08 404 26 58.
global supply chain.
In the development we do on the Multi
Application: jobapplication@esg.ericsBy doing so, we ensure the availability
Processor platform TelOrb, we need to
son.se.
of correct, current and relevant informaERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
build up competence on how to test our
tion wherever and whenever needed.
SOLUTIONS
applications developed in C++ and Java.
This is done in order to fulfil Ericssons
We would like you to have some years
ERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
customers expectations and to guaranProduct
Marketing
Manager
of experience in Telecommunication or
SOLUTIONS AB, NACKA STRAND
tee that Ericsson maintain its leading poData-communication preferable in the
Ericsson is leading the Mobile Internet
sition as number one in the Mobile
area of Test & Verification. You should harevolution. Turning the coolest new tech- System world.
System Manager/System
ve leadership skills and a genuine innologies into everyday life-enhancers.
The department sets guidelines for
Architect-Mobile Internet
terest in people.
And we're looking for like-minded peostrategic IS decision in co-operation with
Business Unit Internet Applications has ple to help deliver this everyday revoluCorporate IT. Run larger IS projects such
the mission to make the Mobile Internet tion around the world.Qur vision is of a
Contact: Henrik Malmström, +46 8 71
as the new SAP system that will be imworld
where
effortless
communication
revolution
happen.
Service
Networks
is
99845, +46 70 246 9014.
plemented worldwide in all Flow Control
one of the Product Units within the Busi- based on mobility and personalization
Application marked K - Section Manager
Centres. We work within the evolving
enhances quality of life. A world of new sector of E-Business to create an efficient
ness Unit We are here to provide a rea- Test & Verification, latest 140301:
dy-to-go wireless ISP-package for mobile service opportunities, where imagination and compatible platform for the new
cool.jobs@bctericsson.se.
operators, to create portal solutions for is the only limitWe want to hearfrom
economy. We are looking for

Ericsson Eurolab Deutschland GmbH
Transit Platform and System Evolution (TPSE)
TPSE (Transit Platform and System Evolution) as part of the Core Unit Switching Products is responsible for the
Evolution of the established switching platforms for 2G and 3G Mobile and Wireline Core Network Servers. Our Products are serving more than 40% of the world wide mobile traffic supporting GSM, UMTS, TDMA, CDMA, PDC,
NMT and TACS subscribers. For Wireline we provide the heart of the ENGINE solutions.
To secure the continued Evolution of one of Ericssons most successful products our Transit Platform and System
Evolution (TPSE) System Management, Product Management and Lab is looking for your support.
Group Manager Systems
Management
Your main responsibility will be to secure the
technical success of the TPSE projects by organising the complete technical co-ordination
activities for the TPSE main projects. Running
the TPSE Systems Management subprojects belongs also to the group's activities. An additional
responsibility is the handling of all Systems Management related Assignments involving our international TPSE internal and external partners.

Strategic Product Managers
System Evolution
In this key position, your goal is to champion and
drive the strategic evolution of TPSE products
across and within domains such as Call Control,
Signalling, O&M ISP, Capacity etc. You contribute to TPSE strategies in a system evolution
team spanning Product Management, System
Management and the System Evolution Lab.
Co-ordinating and aligning strategies (the
"What", "Why" and "When") is one major challenge in this position.
Do you have the interpersonal skills, drive and
perseverance? Have you got the ambition to
combine technical and business aspects into a
strategic solution?

Strategic Product Manager Domain Responsible
In this position you are responsible for securing
planning of products at the right time by co-ordinating product management activities in your
product domain as e.g. Call Control, Signalling,
O&M, Datacom. You constantly make sure that
Product Plans/Roadmaps in your domain are
aligned to the TPSE Plans and Roadmaps.

Systems Management ISP
Responsible
In this challenging position, you shall define
TPSE systems management policy for usability,
reliability and availability of our products. You
shaH drive this program within and outside TPSE.
You shall trigger appropriate investigations, define, clarify and promote system wide ISP initiatives.
You shall be required to participate in or run ISP
forums and you will be an integral part of our
System Evolution Team.
If you can combine your good communication
and leadership skills with high ambition and perseverance, and you have a good knowledge of
ISP, then this is the job for you.

Systems Management O&M
Responsible
As O&M responsible you have the important task
of defining and driving TPSE systems management policy for O&M. You shall drive this program within and outside TPSE. You shall initiate
O&M investigations, define clarify and promote
system wide O&M items.
You shall be required to participate in or run O&M
forums and you will be an integral part of our
System Evolution Team.
If you know O&M, have the ambition and determination to make things happen and if you can
inspire others with your vision, then contact us.

Systems Management Capacity Responsible
As the capacity requirements on our products
push us to new limits, your essential challenge is
to drive capacity solutions within and outside
TPSE. You shall initiate capacity investigations,
define clarify and promote system wide capacity
initiatives.
You shall be required to participate in or run
capacity forums and you will be an integral part
of our System Evolution Team.
If you can combine your good communication
and technical skis with drive and perseverance,
and you have a good knowledge of capacity
issues, then contact us.

Systems Management Subproject Leaders
You shall be responsible for the project co-ordination of the TPSE System Management subprojects, control the allocated resources within

TPSE System Management and their assignments. This involves handling issues such as
organisation, status, workload, competence etc.
You shall keep track of project related technical
issues concerning TPSE System Management
and provide On-the-ground support of TPSE
Systems Management issues towards Technical
Co-ordinators. You shall be the TPSE Systems
Management interface towards associated project management.
You should have good technical, organisational
and communication skills and be proactive in
rooting out and highlighting potential problems.
Experience in or ambitions towards project
management is needed. Knowledge of Ericsson
organisation is desirable.

Systems Manager, Network
architecture
Your main responsibility will be to drive and participate in system studies related to the overall
design of network control protocols making up
the new architecture of 3G networks. It involves
cooperation with ongoing standardisation work
as well as Prestudy and Pre-Prestudy work.
You will be part of a team with a highly developed
competence, and the challenges and opportunities are endless in this area that lies on the cutting edge of the new tetecom/datacom arena,
where the technology emerging draws from the
best of the traditional telecoms world and the
packet/IP world.
A good understanding and interest of these two
worlds are therefor seen as natural for the applicant to possess.

Technical Coordinators
TPSE Main Project
In this central position, your responsibility is to
ensure the smooth technical running of TPSE
main projects. You are responsible for the complete technical co-ordination activities and run
the technical co-ordination network.
Candidates should be tough, flexible and good
at working under pressure. Excellent technical
and communication skills are required. Previous
technical co-ordination experience and/or knowledge of Ericsson products and processes are a
big help.

MC-108 / PC-106 Chairmen
This is a key position in our organisation and you
will be part of a Product committee's team with a
very high competence. Your main responsibility
will be to manage and develop one of TPSE Product committees that have the important task of
securing the technical quality, profitability and
the consistencies of our products. You will also
contribute to system studies in the overall
system design of the new 3G architecture in next
generation solutions. This area lies on the cutting
edge of the new open tetecom/data-com technology emerging from the best of the traditional
telecom world and the packet/IP world.
A successful candidate should have a very good
understanding of several AXE subsystems or
overall System design. Excellent interpersonal
and communication skills are needed to conduct
successful meetings involving the Ericsson key
AXE and system competence.

TPSE Quick Study Coordinator
In our dynamic environment, we are constantly
initiating, running and analysing quick studies
looking at how we evolve or improve our products. As OS co-ordinator, you manage followup on and understand our quick studies.
Good organisational, technical and communication skills coupled with a desire to learn about all
our different products are essential qualities,
which the successful candidate will bring to this
position.

Systems Management Datacorn Responsible
As one of four so called International Line Units,
ILL) Datacom consists of product areas such as
ATM signalling (BICC. H.248 and Q.AAL2); Circuit Switched Data, Internet Access Server and
application signalling transport. All of these
areas are undergoing very challenging times driven by the IP boom. Your main responsibility will
be to co-ordinate the system activities towards

ILU Datacom. Main interfaces are to Product
Management and the projects, for handling of
technical issues in the early phases as well as
towards established projects.

Systems Managers
Standardization
TPSE is instrumental in putting Ericsson first on
the market with 3G products for mobile as well
as fixed networks. As part of this role, TPSE is
responsible for standardisation of some key protocols in the new network architecture, such as
BICC (Bearer Independent Call Control) and
H.248 (Media Gateway control protocol). These
protocols are fundamental when implementing
3G products, and are also developed within the
TPSE organisation. Your role will be to drive the
standardisation work in this area, and also to,
from a system management position, make sure
the work is in line with overall standardisation
strategies as well as with development projects.

Systems Manager Market
Support
In this front-end position, you will be responsible
for providing market support on the TPSE portfolio of products. This will entail co-ordinating,
investigating, forwarding and following-up on
queries as well as defining processes and providing statistics.
Do you have good communication and technical
skills, flexibility, inquisitiveness and a strong
desire to team lots about our systems? - Yes?

Systems Managers ISP
You will be responsible for executing systems
management tasks such as quick studies in the
areas of usability, reliability and availability. You
will support the systems management ISP responsible in their tasks as required and participate as appropriate in ISP related forums. You will
be required to develop skills in other areas of
system evolution.
Your good technical skills combined with knowledge, interest and a desire to grow in the ISP
area are the essential qualities you will bring to
this position.

Systems Managers O&M
You will be responsible for executing systems
management tasks such as quick studies in the
area of O&M. You will support the systems
management O&M responsible in their tasks as
required and participate as appropriate in O&M
related forums. You will be required to develop
skills in other areas of system evolution.
Your good technical skills combined with knowledge, interest and a desire to grow in the O&M
area are the essential qualities you will bring to
this position.

Systems Managers Capacity
You will be responsible for executing systems
management tasks such as quick studies in the
areas of capacity and dimensioning. You will
support the systems management capacity responsible in their tasks as required arid participate as appropriate in forums. You will be required to develop skills in other areas of system
evolution.
Your good technical skills combined with knowledge, interest and a desire to grow in this area
are the essential qualities you will bring to this
position.

Systems Managers HW&SW
Platform
TPSE Platform Management ensures that the
portfolio of platform products meets the present
and future needs of the applications in terms of
functionality, characteristics and cost. This work
involves a broad range of system level activities
such as platform evolution strategies, requirement specifications to platform providers (mainly CNCP). toflgate assessments, and system studies to evaluate the HW & SW impact of new
platform products and HW technical co-ordination within TPSE main projects.
Strategic thinking, strong co-ordination skills and
a sound judgement of different technical solutions are the key assets for this position.

MC-108 / PC-106 Trainee
This is a key position in our organisation and you
will be part of a Product committee's team with a

very high competence. Your main responsibility
will be together with the chairperson run and
develop one of TPSE Product committees that
have the important task of securing the technical
quality, profitability and the consistencies of our
products. You will also contribute to system studies in the overall system design of the new 3G
architecture in next generation solutions.
A successful candidate should have a solid knowledge in at least one of the Core Unit Switching
Products or CNCP products and a strong interest to drive for structured solutions.

Master Systems Manager
TPSE Products
You shall initiate and drive technical investigations in any areas of the TPSE portfolio. You shall
asrequiredlead international teams outside or in
the early phases of projects.
Qualifications: Candidates should have excellent
technical, organisational, communication and
leadership skills. Previous technical experience
with TPSE products is a major advantage.

Systems Manager TPSE
Products
You perform technical investigations related to
the TPSE portfolio in co-operation with our TPSE
experts in EED and around the world. Such investigations can be part of early phases of projects or quick investigations.
Qualifications: Candidates should have a good
background in one or several Ericsson products
and the genuine interest to work on overall system level. Previous technical experience with
TPSE products is merit, but not a prerequisite.

System Evolution Laboratory
The lab is driving the future development of our
platforms and architectures, providing TPSE with
a leading technical edge, based upon state-ofthe-art technologies.

Senior Lab Engineers
Your will actively participate in all phases of our
studies, predevelopments and prototypes. Your
goal is to play a key technical role in our system
evolution.
Qualifications: You preferable have practical
software design experience from one or more
telecom systems.

Master Lab Engineers
Your goal is to initiate and champion technical
innovations and prototypes, striving for excellence
in our future system architecture.
Qualifications: As a member of the Lab, you
should have good understanding of distributed
and parallel processing systems and experience
with one or more telecom platforms.

Lab Project Responsible
Your will lead our technical studies, predevelopment and prototypes. Your goal is to successfully co-ordinate all necessary activities, ensuring
co-operation with our international TPSE partners.
Qualifications: Candidates have a genuine interest in technology and have good organisational
and communication skills.

If you are interested, please contact i
Human Resources
Simon Seebass
+49 2407 575 163
Simon.Seebass@eed.ericsson.se
TPSE Systems Management
Hartmut Boehmer
+49 2407 575 8093
Hartmut.Boehmeroeed.ericsson.se
TPSE Product Management
Carsten Bruns
+49 2407 575 106
Carsten.Bruns@eed.ericsson.se
TPSE System Evolution Lab
Mikael Boman
+49 2407 575 241
Mikael.Boman@eed.ericsson.se
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2 General Application
Architects
• The main focus for this appointment
will be to have the Application Architecture responsibility for the Finance and
Reporting or Supply, Marketing & Sales
related parts of our system landscape.
Maintain a current "application map"
with functional descriptions to avoid new
developments in areas already covered
and to be used as base in the migration
work. Keep the vision up to date and
work on migration paths from today's architecture to the common long-term
landscape. Participate in projects that have major effect on the IS Landscape. Perform shorter investigations on new promising software and come with recommendations on possible improvements
on the vision architecture.
Participate in requirement specifications with business users to ensure we in
the best way support the organisation
and bring value to our customers. We are
looking for

1 SAP Application Architect
• T h e main focus for this appointment
will be to have the Application Architecture responsibility for our SAP system.
This is then to cover both technical and
functional view of the system. Co-ordinate our different functional areas requirement and secure a well working solution. Maintain a current "application description" with functional focus to be
used as communication material as well
as the base for release planning. Participate in SAP projects to ensure consistency in our system and development in line
with our long-term vision of our SAP
system evolution. Perform shorter investigations on new promising features
and come with recommendations on
possible improvements on the vision architecture. Participate in requirement
specifications with business users to ensure we in the best way support the organisation and bring value to our customers.
We are looking for you who have: Deree, BSc or MSc in Computer science or
usiness administration or equivalent experience from work within those business areas. Experience from Project Management, Finance & IS/IT from a
systems analysis perspective is an advantage. Have an open personality due to
the many different contacts needed in
the daily work.
To avoid sub-optimisation a systematic
thinking is required and good business
understanding with a broad vision on
how to attack problems. The frames of
the work will be broad which require a
person that can handle quick changes in
focus of the work.

å

Contact: Lennart Byström, Manager Aplication Architecture, +46 8 764 19 55,
lobile:+46 70 267 48 75Ericsson Radio
Systems AB, Division Mobil Systems,
Allén 5, 164 80 Stockholm, Sweden, lennart.bystrom@era.ericsson.se.
Application: Ericsson Radio Systems AB,
Ann-Britt Stillberger, ERA/H, 164 80
Stockholm, annbritt.stillberger@era.ericsson.se.

B

process for authority administration, to
develop and maintain different authority
roles in the system and to handle applications for new and changed accounts in
the system.
The Security Controller role will be very
important in the future since the design
of the new release of SAP FC Solution involve also other sites than Katrineholm.
We believe you have a master degree
or similar, you are careful and also fond
of having contact with people around
Ericsson.
You have high ability to communicate,
both spoken and written, in English.
Knowledge of SAP is desirable, experience of Ericsson is also an asset for this position.
Contact: Cristina Unell, SG/ERA/OI/L,
+46 8 757 23 61, cristina.unell®era.ericsson.se.
Application marked Security Controller
SAP FC Solutions: Ericsson Radio
Systems AB, ERA/H Ann-Britt Stillberger,
164 80 Stockholm, ann-brittstillberger@era.ericsson.se.
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Web Editor,
Marketing & RSP
• We are now looking for an experienced web editor to help us improve our
Inter/Intranet/Extranet
You will be responsible for developing
our most important tool to enable effective communications with our customers
as well as market units internally within
Ericsson.
The work is varied and encompasses
continuous maintenance, development
of new user-friendly areas as well as special assignments with regard to the elaboration of temporary websites in connection with our participation in fairs
and other customer events.
We believe that you have a university
degree specialising in technical or computer sciences. You will have a broad
computer experience and you are familiar with HTML and the tools that are essential for the creation of websites.
Your theoretical background needs to
be combined with a genuine interest in
communications andmarketing. You are
independent progressive, creative and
innovative.
Contact: Ulf Sundström, +46 8 404 28
47 or Pia Bolmgren Svensson, Personnel,
+46 8 585 341 35.
Application: Ericsson Radio Access AB,
Kl/RSA/HPS personal. Box 11, SE-164 93
Stockholm, Sweden,
Jobb@rsa.ericsson.se.
ERICSSON UTVECKLINGS AB, CUSTOMER
SERVICES

Tekniker med bredd! UAB

Är data.webbdesign, audio och video
något för Dig?
Gillar Du atthjälpa människor? År Du
stresstålig? Vill Du jobba I en dynamiskoch lärande miljö?
DÅ har vi jobbet för Dig!
• V I söker någon som kan ansvara för
datastöd och webbdesign påden administrativa enheten (unixVPC-miljö). Du
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
skall ävenansvara för drift och underhåll
av videokonferensstudion samtden tekSecurity Controller SAP FC
niska lösningen I företagets konferensSolutions
rum.
System Management SAP FC Solution,
Du kommer också att gå in I Dina kolwithin unit Information Systems Manalegors ansvarsområdenvilket innebar bl.a
gement, Division Mobile Systems, is loo- videoupptagningar, digitalfotografering
king for a Security Controller. We are ba- ochdirektsänd företagsinformation.
sed in Sundbyberg. SAP FC Solution is by Vi, det är avdelningen för Fastighet och
now implemented in Katrineholm but
kontorsservice som hör tillden administwill during 2001 be implemented also in rativa enheten på Ericsson Utvecklings
ERA/Gävle, EMW/Borås and in several
AB I Älvsjö.
Ericsson companies in US.
Vi tror att Du har en gymnasial datatekSystem Management has the responsi- nisk utbildning ellerliknande bakgrund
att falla tillbaks på. Ditt breda tekniskability to secure mat there are support
ana maintenance organisations (service intresse är en självklarhet
providers) for SAP FC Solution. Our unit
shall also co-ordinate problems, support Kontakta: UAB/A/IC, Annika Torneklint
and demands between the business and 08-727 3035, annika.torneklint®the support- and maintenance organisa- uab.ericsson.se eller UAB/A/IGC, Matz
tions. One important task is also to secu- Classon, 08-727 3077 matz.classon@re the security within the SAP system.
uab.ericsson.se.
Ansökan senast 010309 märkt UAB/A/I:
• T h e Security Controller's role will be to
Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box
develop, document and maintain the
1505, 125 25 Älvsjö.
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ERICSSON SHARED SERVICES AB.
HALLONBERGEN

reporting for representative offices and
foreign branches; to help drive and manage various projects within the data
Development it Support
and finance/accounting field; as well as
participating in irrternaicontrolling.
Manager
In addition, the job includes tasks relaEricsson Shared Services AB provides va-ted to book keeping, invoicing, and relue-added administrative support to
mitting money. The position requires soEricsson companies and business units, me travelling to branches which are prienabling them to focus on their core pro- marily in the Eastern Europe, Middle
duct development By combining know- East and Africa.
ledge and skills in the areas of financial,
You should have a couple of years of
sourcing, travel and general services,
accounting experience, speak and write
Ericsson Shared Services simplifies ad- English fluently, in addition have good
ministrative processes and make them
computer knowledge. You should have a
more efficient The company's office is
Bachelor of Administration/Commerce
located in Hallonbergen and the number degree or relevant work experience.
of personnel is 500. We are looking for a
supervisor/manager for our DevelopContact: Roland Hydén, 08-719 43 80,
ment & Support unit
roland.hyden@lme.ericsson.se.
The Development and Support unit in- Application: Magnus Karlsson,
sures the smooth functioning of the com- magnus.a.karisson@lme.ericsson.se
pany Is financial management by developing successful modern IS/IT solutions CORPORATE FINANCIAL REPORTING AND
within the financial area. There are apANALYSIS
proximately 10 to 14 staff members in
the unit In addition to responsibility for Systems Support and
tite staff, you have product responsibility
for our most important product, Financi- Development
al Data Warehouse (FDW), and its vari- • We offer you an opportunity to a highly
ous applications. You take responsibility attractive position with interesting and
for the day-to-day operation and support stimulating assignments. The corporate
of the system, and lead a project team in function Financial Reporting and Analysis
the further development of the system.
(LME/DF) is looking tor a new colleague
You are a member of the unit Is manato the team working with support and
gement team.
development of the reporting and consolidation system BRUD. The system is
• W e are looking for someone with exconstantly being developed towards moperience of both financial services and
re modern and efficient technical solucomputer systems. We assume that you
tions. The position involves worldwide
have good knowledge of accounting, ficontacts with Ericsson local companies,
nancial analysis, and closing processes.
Business Divisions, Business Units, MarYou should be familiar with UNIX NT,
ket Areas and Market Units.
R/3, Sybase and web applications, and
Main tasks: Providing user support to
have knowledge of tools for the creation
about 200 reporting local companies
of reports and generation of OLAP cubes.
and to controllers of Divisions and Units.
Sensitivity and good communication
Educating and training BRUD users. Parskills are qualities we value highly, as the
ticipating in the development of existing
job involves understanding both internal
and future systems and tools in cooperaand external clients 1 points of view and
tion with system suppliers. Write and
satisfying their desires. Previous experiupdate user- and installation manuals.
ence of project leadership and staff suSystem maintenance and preparation
pervision is preferred.
prior to each reporting period.
We are looking for a person who is
Applications Specialist
good at combining teamwork with inde• W e are looking for a support specialist
pendent work and has a strong sense of
for Information Development & Support
responsibility. Since the position involves
The Information Development and Supclose contacts with co-workers, other
port unit insures the smooth functioning
of the company 1 s financial management Ericsson entities and vendors, good communication skills, flexibility and social
by developing successful modern IS/IT
competence are necessary.
solutions within the financial area. Our
We expect you to have a degree in buprincipal product is our Financial Data
siness administration and experience
Warehouse (FDW).
from work in the finance area. It is an adAs applications specialist you will be
vantage if you have been working with
the key person in our Financial Data Wathe BRUD system. Dairy work with differehouse (FDW) system. Your responsibilirent computer systems requires good PC
ties include classifying, distributing and
competence as well as knowledge of climonitoring incoming assignments, and
ent-server operations. Our national and
client contact The work involves eveinternational contacts require good skills
rything from development of new featuin Swedish and English. Additional
res to correction of existing reports and
language skills are very useful.
OLAP cubes. Our Financial Data Warehouse is based on Sybase relationships
Contact: LME/DFI, Cunnar Bidner, 08database in UNIX and NT environments,
719 56 10,
as well as Seagate Software's family of
gunnar.bidner@lme.ericsson.se or
products. We also work with Access, ViLME/DF1, Sverre Hedlund, 08-719 07 19,
sual basic, C++, SQL and web solutions.
sverre.hedlund@lme.ericsson.se.
We prefer a university education in comApplication:
puter science and/or finance. You commagnus.a.karisson@lme.ericsson.se.
prehend economic and financial reporting (accounting, financial analysis and
closing). You should have knowledge of
tools for the creation of reports andgeERICSSON SHARED SERVICES AB,
HALLONBERGEN
neration of OLAP cubes.
You must be a good communicator
Ericsson Shared Services AB sköter adand find it easy to work with others, as
ministrativa tjänster för Ericsson bolag
your job entails frequent contact with inoch enheter i Sverige så att de kan fokuternal and external clients. Knowledge of
sera på affärs- och produktutveckling.
Ericsson Is organization is a plus.
Genom att samla kompetens inom ekonomi, inköp, resor och allmänna administrativa tjänster ska Ericsson Shared
Contact: Monika Nordlund, 08 7641790,
Services AB förenkla och effektivisera
Ingrid Elmer 08 404 26 58.
koncernens administrativa rutiner. VerkApplicaton: maria.hopstadius@esg.erkssamheten är placerad i Hallonbergen
son.se.
och omfattar ca 500 personer.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON,
FlNANCE DEPT, TELEFONPLAN

Controller, Branch
Administration
• Parent company, finance department
HF/LME/EB, Telefonplan. We are looking
for a dynamic and resourceful person
who wants to join a positive and friendly
team. The position involves handling the

Ekonom till Treasury, Bank
& Redovisning
• ESG Treasury arbetar med bankbokföring, bankavstämning och valutariskhantering. Nu söker vi en flexibel ekonom till
enheten Bank & Redovisning. Inom Bank
& Redovisning arbetar idag 18 personer.
Gruppens arbetsuppgifter omfattar bla
manuella betalningar, bokföring samt avstämning av bankkonton för våra kunder,
dvs andra Ericssonbolag. Du kommer att
arbeta i ett team som bl a handlägger

Man Hör vad Vi Gör
Idag spelar vi en viktig roll i utvecklingen av UMTS Media Gateway, där
Produktenbeten CSPP, Core Product Unit - Speech Processing Products, utveckfunktionerfor tal. ljud och bildöverföringfinns.Dessa produkter för oss rakt in
lar produkterfor talsignalbehandling, /.ex. talkodare och ekosläckare. De används
i 3:e generationens tele- och datakomnät, baserat på ATM- och IP-transmisi alla Ericssons mobiltelefonisystem, tillverkas i stora volymer och bidrar därför
sion. I framtiden kommer vi att kunna spela en avgörande roll genom att utveckla
väsentligt till Ericssons lönsamhet. Produkterna baseras på avancerad digital
viktiga funktioner for multimediatjänster.
signalbehandling och har stor betydelse for talkvalitet och systemprestanda. Vår
organisation är relativt liten, ca 60 personer i Kista. Vi samarbetar inom Vi behöver utöka v i r verksamhet i Kista och söker därför Dig
CSPP med utvecklingsenheter i Finland, Tyskland och på Irland.
som vill arbeta inom e n nytt och tekniskt spännande område.

S/W Development
Chef - Konstruktörer
Realtid UML, C+ + , RoseRT
För att möta vira ökade krav på produktutveckling
har vi beslutat att starta en ny enhet för utveckling av
realtidsprogramvara. Utvecklingen sker i UML, C+ +
och C med hjälp av RoseRT. Till enheten söker vi personal till följande tjänster:
• Sektionschef
• Projektledare
• Programvarukonstruktörer
• Verktygsspecialist - RoseRT
Kontaktperson: Berndt Wallin, tfn 08-757 1545,
berndt .wallin@era.ericsson.se

ASIC Design
DSP-ASIC utveckling
Digitala signalprocessorer är en av de viktigaste komponenttyperna i vira produkter. Vi utvecklar dessa
själva och skräddarsyr dem för talkodning och ekosläckning. För framtiden studerar vi även multimediatillämpningar. Du kommer att konstruera på blockoch kretsnivå. Vi utnyttjar de senaste halvledarteknologierna och ett moderat konstruktionsflöde.
Du har tidigare arbetat i ASIC-projekt och har
erfarenhet av VHDL-konstruktion, logiksyntes samt
verifiering.
Kontaktperson: Berndt Wallin, tfn 08-757 15 45,
berndt.wallin@era.ericsson.se

Technology Management
Teknikledare
Du hjälper till med att utreda vårt framtida teknikbehov baserat på produkt- och systemscenarier.
Några av våra viktiga teknikområden är processorer för digital signalbehandling samt kontrollfunktioner. Du bevakar prestanda på olika teknologier samt
utvecklar vår teknikplan.
Du har en bred teknisk erfarenhet av produkter
inom telekommunikation med civilingenjörsexamen
eller motsvarande som grund.
Kontaktperson: Berndt Wallin, tfn 08-757 15 45,
berndt.wallin@era.ericsson.se

Product Management
Produktledare
Produktledarna definierar nya produkter och funktioner samt vidareutvecklar existerande produkter, allt i
nära samverkan med de olika utvecklingsenheterna. I
arbetet ingår omfattande kontakter med produktlinjerna, marknadsenheterna och externa kunder. Då
produktledningen omfattar allt från strategisk planering till underhåll finns stora möjligheter för personlig utformning av arbetet.

Teknisk utbildning på högskolenivå, relevant arbetslivserfarenhet samt god förmåga att kommunicera på
svenska/engelska förväntas.

Product Performance
Talkvalitetsanalytiker

Kontaktpersoner: Torkel Dreyfert, tfn 08-757 38 39,
torkel.dreyfert@era.ericsson.se
eller Bo Götharson, tfn 08-404 25 67.

Arbetet går ut på att dels verifiera att våra produkter
uppfyller ställda krav pi talkvalitet och övriga prestanda i de system där de ingår, dels analysera talkvalitetsproblem om och när sådana uppstår. Det innefattar också visst stöd till kravspecifikationsprocessen.
Jobbet medför ett visst resande och ger breda kontaktytor, såväl utanför som inom produktenheten, även mot
våra externa kunder.
Erfarenhet av utveckling inom tele- och datakommunikation samt digital signalbehandling är meriterande.

Operational Development
Kvalitetssamordnare
Vir produktenhet har drivit ett pilotprojekt för ett
nytt sätt att beskriva verksamhetsmodeller. Ambitionen är att detta skall föras in på hela Ericsson.
Vi söker nu en person, som skall vidareutveckla vår
nya verksamhetsmodell i projektvyn, förbättra våra
processer och samtidigt fungera som kvalitetsansvarig
gentemot våra projekt. I rollen ingår dessutom att
vara samordnande för produktenehetens motsvarande
verksamhet på våra internationella design centres.
Erfarenhet från design och/eller kvalitetsarbete är
meriterande.
Kontaktperson: Sofia Thalén, tfn 08-404 39 39,
sofia.thalen@era.ericsson.se

System Management
Systemledare
På systemavdelningen är vi överordnat ansvariga tor
systemledning av samtliga talbehandlingsprodukter.
Vi befinner oss nu i ett generationsskifte där vi deltar
i utvecklingen av produkter för 3G, samtidigt som vi
vidareutvecklar våra befintliga AXE-baserade produkter.
Arbetet innebär kontakter med vår produktledning och våra interna kunder i systemfrågor samt att
utreda, driva och leda förstudier själv eller tillsammans med våra utvecklingsenheter.
Du har tidigare erfarenhet av utvecklingsarbete
inom telekom- eller dataindustrin. Du har kunskap
om telenät eller datanät samt hur trafiken fungerar
över respektive nät. Du har förmåga att uttrycka dig
i tal och skrift samt att arbeta i grupp.
Kontaktperson: Pia Gustafsson, tfn 08-757 24 38,
pia.gustafsson@era.ericsson.se

Systemlaboratorieingenjörer
I vårt systemlaboratorium har vi f.n. bl.a. två AXEväxlar, en GSM-basstation och testutrustning speciellt
for talkvalitet. I en nära framtid kommer vi att installera ATM-baserade plattformar samt ytterligare testverktyg.
Förutom att hålla befintlig utrustning i drift och
medverka i testverksamheten, går arbetet ut på att
kontinuerligt uppgradera laboratoriet till den senaste
tekniken så att våra talbehandlingsprodukter kan verifieras på bästa möjliga sätt i sin rätta miljö.
Du bör ha erfarenhet av installation, drift och
underhåll av moderna telekom-system.
Kontaktperson: Stefan Hellmark, tfn 08-764 11 42,
stefan.hellmark@era.ericsson.se
Vår enhet har en kultur, som präglas av ömsesidig respekt,
där ålder, kön eller nationalitet inte spelar någon roll. För
att trivas hos oss bör du vara positiv, öppen, engagerad och
handlingskraftig. Du bör ha intresse för helheten och förståelse för kundernas önskemål. Förmåga att lyssna till
andra och entusiasmera din omgivning är egenskaper vi värderar högt. Det är viktigt att du behärskar engelska i såväl
tal som skrift.
Sänd din ansökan till
elisabet.grahl@era.ericsson.se
Ericsson Radio Systems AB

Signal Processing
Signalbehandling, mjukvarudesigner och projektledare
Som mjukvarudesigner utvecklar och realiserar Du
algoritmer för talsignalbehandling i en digital signalprocessor, DSP. Arbetet sträcker sig från algoritmidé
via programmering och simulering till verifiering i
hårdvara.
Som projektledare kommer Du att leda en mindre
grupp mjukvarudesigners. Du deltar även själv i utvecklingsarbetet.
Det är en fördel om Du tidigare har arbetat med
signalbehandling resp. projektledning.
Kontaktperson: Elisabeth Markusson, tfn 08-404 22 34,
elisabeth.markusson@era.ericsson.se
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betalningar till personal och leverantörer
samt avstämning av bankkonton. Då vår
verksamhet ständigt utvecklas, förändras
och effektiviseras finns det stora möjligheter att deltaga i mindre eller mer omfattande projektarbete. Beroende på ditt
intresse och ambition kan tjänsten sålunda erbjuda möjligheter för dig att själv
påverka tjänstens innehåll.
Vi söker en person som är positiv till
förändringar samt är intresserad av att
arbeta med rutin- och processförbättringar. Du trivs med ett periodvis högt arbetstempo. Du ska även ha lätt for att
kommunicera och samarbeta med andra
människor, eftersom arbetet innebär
kontakter med både interna och externa
kunder. Noggrannhet och gott ordningssinne är egenskaper som vi värdesätter
högt. Du är gymnasieekonom samt har
några års arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet alternativt kortare arbetslivserfarenhet och universitetsexamen inom ekonomi. Du ska ha lätt att uttrycka
dig i tal och skrift både i svenska och
engelska. VI förutsätter att Du har god
PC-vana. Kunskap i SAP R/3 är meriterande.
Kontakta: Rose-Marie Söderberg, 08 757
02 26, Ingrid Elmer, 08 404 26 58.
Märk ansökan: Ekonom till Treasury,
Bank & Redovisning

Chef till Treasury
Finance är en ekonomienhet som lämnar service till bolagen ERA, ECS, ETX,
EBC, BCS och BCT men även till andra
bolag i mindre omfattning.
I Finance ingår bl a funktioner som redovisning, rapportering, kassaförvaltning, kund- och leverantörsredovisning,
systemutveckling, reseredovisning mm
och sysselsätter drygt 400 personer.
Inom Banking & Treasury arbetar vi
med manuella betalningar, bokföring,
valutarisk och likviditet Vi är för närvarande 28 personer och söker nu en chef
för processen treasury.
• Du kommer som processchef för Banking & Treasury att ansvara för genomförande av enhetens mål, verksamhetsplanering och rapportering, övergripande
ansvar för enhetens processutveckling
såsom effektivisering är andra ansvarsområden. Utöver resultatansvar för
funktionen ingår också ansvar för de
kundavtal som Treasury upprättat med
sina kunder. Du kommer att ingå i ESG
Finance ledningsgrupp och rapportera till
chefen för ESG Finance. Du har antaglien en akademisk bakgrund samt en väl
okumenterad erfarenhet inom området
och vana av att leda personal. En merit
är om du tidigare har arbetat inom Ericsson. Arbetet är självständigt och innebär
mycket kontakter samt kräver en drivande, utåtriktad, positiv och serviceinriktad
person.

å

Kontakta: Finance, Ulf Cigén, 08-757 32
80, Treasury, Rose-Marie Söderberg, 08757 02 26, HR, Jan-Olof Segerfeldt 08757 57 54.
Märk ansökan med: Chef till Treasury.

Controller/Ekonom till
Travel Management!
• Dina arbetsuppgifter är många och ser
olika ut: Forecast utfallsrapportering,
kostnadsuppföljning, fakturering, fördelning av överskott frän reseavtal och statistikkonsolidering. Arbetsuppgifterna innebär att du ska kunna analysera utfall,
samordna forecast-arbete och göra utredningar samt ta fram presentationsmaterial till möten. Dessutom innebär arbetet att löpande förbättra adminstrativa
flöden, så dessa förenklas och ökar flexibiliteten. Du kommer att ha täta kontakter med reseleverantörer och kunder. Du
bör vara analytisk, drivande, uthållig och
serviceminded.
Du bör ha högskoleutbildning, goda
kunskaper i engelska språket och några
års erfarenhet från ekonomiarbete, helst
med inriktning på statistik. Kunskap i Office paketet och god datorvana är ett
måste. Erfarenet av SAP R/3 är meriterande.
Kontakta: Brigitte Ringdahl, 08-757
0140, Jan-Olof Segerfeldt, 08-757 5754.
Märk ansökan med: Controller/Ekonom
till Travel Management

JOBBNYTT
Utbildningsansvarig till
Accounts Receivable

son är du noggrann, analytisk och kan arbeta under tidspress. Arbetet medför
många kontakter och därför värdesätts
Enheten Accounts Receivable består fn god Kommunikations- och samarbetsförav 70 ekonomer fördelade på fem enhe- måga. Kunskap om SAP R/3 och Ericssons organisation och ekonomimodell är
ter som hanterar kundfordran för olika
Ericssonbolag. Gruppen består av ca 20 meriterande.
ekonomer och som använder affärssystemet SAP R/3. Arbetet som utbildKontakta: Birgitta Åström, 08-404 91 90,
ningsansvarig innebär ett helhetsansvar Jan-Olof Segerfeldt 08 757 57 54.
för gruppens SAP R/3-utbildning, vilket Märk ansökan: Ekonom till Finanical
innebär allt ifrån planering till genomfö- Reporting
rande.
Ekonomiassistenter till
Som enhetens superuser inom SAP
R/3, ska du utbilda och ge användarstöd Accounts Payable
till enhetens ekonomer. I dina arbetsup- • Ekonomer till Accounts Payable !! Det
pgifter ingår även att analysera rapporhär arbetet innefattar registering, bokförter angående kunfordringsprocessen.
ing, leverantörsfakturor inom processen
• Du som söker ska ha ekonomisk
för leverantörsreskontra. Du har dessugymn/civilek eller ha motsvarande komtom många kontakter med kunder och
petens erhållen genom arbetslivserfarenleverantörer vilket ställer stora krav på
het Viktigast är att du har bred och god
Dig som utmärkt samarbetspartner på
kunskap om företagets ekonomiska flökort och lång sikt.
den, kundfordringsprocessen i synnerhet
Du är gymnasieekonom med några års
Du ska vara intresserad av system och ha
arbetslivserfarenhet från ekonomiavdelkunskap om SAP R/3. Superuser i SAP
ning. Goda kunskaper i engelska är en
R/3 är inget krav. Eftersom arbetet inneförutsättning liksom ett stort intresse för
bär att kontinuerligt avgöra gruppens utatt på ett kundorienterat sätt driva Ditt
bildningsbehov, anser vi lyhördhet vara
arbete inom enheten för leverantörsresen viktig egenskap.
kontra!
Du ska ha lätt för att kommunicera
med andra människor, då arbetet inneKontakta: Eva Roth, 08 - 508 78 705, Ylbär att på ett pedagogiskt vis förklara och
va Löfstrand, 08 - 508 78 864.
diskutera systemets funktion och konMärk ansökan: Ekonomer till Accounts
struktion.
Payable
Kontakta: Asa Karlsson, 08 508 787 83,
Ingrid Elmer, 08 404 26 58.
Märk ansökan: Utbildningsansvarig till
Accounts Receivable.

Ekonom till Accounts
Receivable
• V i söker ekonomer till Accounts Receivable. Ditt arbete innebär att ansvara för
kundfordringsprocessen för ett antal
marknader.
I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara
för kunduppgifter, boka inkommande
betalningar, ansvara för att kundfordran
är avstämd och korrekt. Förskott, krediter,
remburser etc är exempel på andra förekommande arbetsuppgifter. Du kommer
att ha kontakter med lokalbolag och
kund vid oklarheter eller utebliven betalning. Ett gott samarbete med berörda
marknadsenheter är därför många gånger en förutsättning för att kunna utföra
ett bra jobb.
Du är civilekonom eller gymnasieekonom med några års arbetslivserfarenhet
från ekonomiavdelning. Enheten står inför en utmaning att implementera nya
framtagna processer med systemstöd i
form av ett nytt affärssytem. Kunskap i
SAP/3 är meriterande. Du skall ha goda
kunskaper i engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Utåtriktad och
flexibel är viktiga personliga egenskaper
för att göra ett bra jobb. Det är viktigt att
du tycker om redovisning samt att samarbeta och kommunicera med människor i din omgivning.
Kontakta: Cathrin Moberg/Eva Sandström, 08-757 21 05/08-508 787 60, Ingrid Elmer, 08- 404 26 58.
Märk ansökan: Ekonomer till Accounts
Receivable

Ekonom till Financial
Reporting
• V i söker nu ekonomer till Financial reporting. Financial reporting utför tjänster
mom området bolagsrapportering till
koncernen. Vårt arbete består av att tolka, koordinera och applicera koncernens
rapporteringsdirektiv på respektive bolags ekonomimodell. VI uppdaterar och
utvecklar de system som vi använder för
rapporteringen. VI tillhandahåller controllerrapporter och ger stöd till bolagen i
frågor som rör rapporteringen.
För att möta Ericsson Shared Services
AB's mål att effektivisera och förenkla, arbetar enheten kontinuerligt med att utveckla processer och verktyg på både
kort och lång sikt För närvarande bygger
vi i snabb takt upp kompetens i systemet
SAP R/3. Vi arbetar både i grupp och
självständigt
VI söker dig som är civilekonom med
inriktning på redovisning och har några
års erfarenhet av ekonomiarbete. Du ska
tycka om att arbeta i en växande verksamhet att driva förbättringsprocesser
samt ha intresse för datafrågor. Som per-

Ekonomer
• V I söker ekonomer till Accounts Payable !! Dina arbetsuppgifter är många
och ser olika ut: registering, kontering,
netting, avstämningar.redovisning, rekonsilering, bokslutsarbeten...
Du kommer att varva Ditt arbete med
en tidvis fördjupning inom ett område
och med att mera snabbt variera mellan
flera områden.
Det gör att uthållighet och flexibilitet är
klart tillämpbara egenskaper när Du använder Din kompetens. Hjälp? Hjälpa
andra? Ja, det är klart! ...sa vi arbetar både självständigt och i team. Du är gymnasieekonom eller civilekonom med
kunskaper i engelska språket och med
några års erfarenhet från ekonomiarbete
- garna med inriktning mot leverantörsreskontra.

KONTAKTEN NR 4 2001

Contact: Torbjörn Hammar, +46 8 719
4325.
Application marked K - Forecasters and
Master Planners latest 010220:
cool.jobs@bctericsson.se.
ERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
SOLUTIONS AB

Financial Controllers EIP
We are offering you a stimulating and
challenging future in a company that is
developing new products in a most dynamic market
• T h e main responsibilities are: Following up the business operations by
measuring and analyzing the profit/loss,
efficiency and productivity within the
unit Measuring and analyzing the profitability of our assignments. Participating
in preparing the operating units' financial
reports. Acting as a discussion partner
and catalyst so that actions and measurements are taken. Improving administrative processes. Participating in preparing the month end for the unit as well as
in forecast processes. Report financial
statements to Ericsson corporate. Educating and training key staff within the unit
in financial matters.
You are an independent and goal-oriented person who enjoys working in a
small group. You are result orientated,
are keen to improve work practices and
have good social skills. For the position
you need to have a Masters or Bachelor
degree in Finance or the equivalent in financial experience. Skills in using SAP
/R3 or Scala on a day-to-day basis and
experience from a consulting or service
business is an advantage. Good skills in
English are necessary.
Contact: Asa Konnbjer, +46 70 526 21
07 or+46 8 568 617 57.
Application marked K - Financial Controllers EIP: cool.jobs@bctericsson.se
ERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
SOLUTIONS AB

Project Controller Ericsson

• T h e main responsibilities are: Measuring and analyzing the profitability of
our assignments. Creating project structure and invoice plans for our financial
Kontakta: Rolf Vinterman, 08- 508 78
system. Supporting the business with in707, Ylva Löfstrand, 08- 508 788 64.
formation about assignments from the fiMärk ansökan: Ekonomer till Accounts
nancial system. Acting as a discussion
Payable, Jobapplication@esg.ericsson.se.
partner and catalyst so that actions and
measurements are taken. Improving administrative processes. Participating in
ERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
forecast processes. Reporting financial
SOLUTIONS, ÄLVSJÖ
statements to Ericsson Corporate. Educating and training the organization in fiForecasters and Master
nancial matters concerning projects.
Planners
Skills: You are an independent and goEricsson believes in an all communica- al-oriented person who enjoys working
in a small group. You are result oriented,
ting world. The newly formed Ericsson
proactive and have a lot of initiative and
Internet Applications and Solutions AB
good social skills. For the position you
delivers the market leading, innovative
need to have a Masters or Bachelor deMobile Internet applications and solugree in Finance or the equivalent Finantions that are enablers for this world.
Our vision is to drive the Mobile Internet cial experience is an advantage. Skills in
using SAP R/3 or Scala on a day-to-day
revolution.
basis and experience from a consulting
Now we need people like you to help
or service business is an advantage. Fluus make our vision a reality. Would you
ency in English is preferred.
like to join in the revolubonTwww.ericsson.com/internetsolutions
We are working in an international en- Contact: Asa Konnbjer, +46 70 526 21
vironment with Product Units located in 07 or+46 8 568 617 57.
Application marked K - Project ControlStockholm, Sweden as well as in local
markets globally. Our office is in Kista. ler Ericsson Internet Applications and Solutions AB: cool.jobs@bctericsson.se.
Join us as a part of our Forecasting
team! The positions of Forecaster and
Master Planner are truly stimulating and
challenging. Forecasters have a key role ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
in striving to reach high objectives for leLedningsfunktion Finans ad-times and flexibility.
Treasury
Your main partners will be contract
manufacturers, internal product units, as Enheten Treasury, som för närvarande
well as our own supply and marketing
består av 9 personer, ingår i ERAs ledorganizations. Establishing good relaningsfunktion Finans och är placerad i
tionships with your partners will be cruci- Kista.
al in order to successfully carry out your
Till Treasury-enheten söker vi Dig, som
responsibilities.
är intresserad av att arbeta med fi• Y o u have experience from industrial
nansfrågor.
forecasting. You have a suitable educa• V I arbetar med ett aktivt marknadsstöd
tional background in Economics, prefevad avser finansfrågor dels i kalkyl- dels i
rably "industrial Economy". We are lookontraktstadiet Ett ytterligare stort arking for a person who likes to be where
betsområde är valutarisker. Treasury-enthe action is, who can act independently
heten har i uppdrag att täcka ERA:s valuand is fluent in English. You have a good
tarisker efter en av enheten fastställd
innovative capacity, and are results and
modell. Cash management, redovisbusiness oriented.
ning/bokslut av finansiella instrument
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samt utbildning ingår även i det dagliga
arbetet vi söker dig som är företagsam,
mål- och utåtriktad Du bör ha en akademisk ekonomexamen samt ett par års erfarenhet av arbete med ekonomifrågor.

skattefrågor värdesätts naturligtvis också,
liksom kunskaper om vårt kommande
verksamhetssystem SAP/R3.

skills, business orientation and personal
drive are also important Your english is
of course fluent

Kontakta: Ann Ryberg 08-404 68 07,
ann.ryberg@era.ericsson.se eller Barbro
Mårtensson, 08-585 335 35, barbro.martensson@era.ericsson.se.

Kontakta: ERA/ELC Erland Lagerlöf, 08757 00 51,070-557 00 51, ERLAND.LAGERLOF@ERA.ERICSSON.SE.
Ansökan märks Internkonsult i redovisningsfrågor: Ann-Britt Stillberger, ERA/H,
ann-britLstillberger@era.ericsson.se.

Internkonsult i
redovisningsfrågor

Contact: Ella-Kari Bielke, Manager, ellakari.bielke@ebc.ericsson.se, +46 8 422
2129 or Susanne Pettersson, HR, susanne.pettersson@ebc.ericsson.se, +46 8
422 0102.
Application marked 01:003 Business
Controller: recruitment@ebc.ericsson.se.

ERICSSON ENTERPRISE AB, STOCKHOLM

77// Company Controlling & Fincance
inom ERA Enheten Skatter & Verksamhetsstöd (ERA/EL) söker dig som har arbetat ett antal år inom redovisningsområdet och som känner att Du vill ta Dig
an en ny utmaning. Enheten, som för
närvarande består av fyra personer, ingår i ledningsfunktionen Company Controlling & Finance och är placerad i Kista.
• Den övervägande delen av vårt ansvarsområde - verksamhetsstödet - innebär
att vi skall fungera som konsult inom redovisningsområdet när verksamheten
behöver lösa ekonomiadministrativa frågor av olika slag. Inom detta ansvarsområde skall vi särskilt beakta att de övergripande förutsättningar som ges av lagar,
god redovisningssed och koncernregler
efterlevs på ett lör verksamheten optimalt sätt.Som framgår av namnet ingår
även frågor som rör företags-beskattning
i vårt ansvarsområde.
Större uppgifter hanteras i projektform
och det innebär att Du ofta kan komma
att få agera projektledare. Det krävs därför att du är drivande och kan få "saker
att hända". Eftersom Du omgående skall
kunna medverka fullt ut i vårens och
höstens projekt är det en fördel om du
har erfarenhet från arbete inom Ericssonkoncernen eller från annan större koncern. Du bör vara civilekonom och ha gedigen kunskap i redovisning. Intresse for

Business Controller

similar assignments. We're looking for a
team player that can cooperate and
communicate with others, to which you
need good speaking and writing skills in
Swedish ana English. You should be an
experienced PC user and have good MS
Office skills. If you on top of this are a
good organizer and on creating structure,
men this is the place for you! Formally,
you should have a degree in Business
Administration and Economics or equivalent and 3-5 years of relevant experience.

ERICSSON SOFTWARE
TECHNOLOGY/CHARGING SOLUTIONS PU.
SUNDBYBERG

Contact: Madelene Axelsson, +46 8
58534853.
Ericsson communications solutions for
Application marked Controller: Ericsson
Enterprise networks combine and impro- During the last few years, Ericsson has
ve advanced ways of exchanging infor- enjoyed tremendous growth when it co- Software Technology AB, Human Resourmes to PrePaid systems - Ericsson is by ces, Box 518, SE-371 23 Karlskrona, Swemation via voice, data, video ana evolfar the market leader. Last summer, we den, Job@epk.ericsson.se.
ving future media. This requires a true
formed a separate product unit and this
understanding of how businesses and
spring our responsibility has been extenprofessionals interact - an understanERICSSON SHARED SERVICES AB,
ded to Charging.
ding that goes far beyond meeting just
HALLONBERGEN
the technological requirements.
Ericsson Shared Services AB provides vaController
• W e are looking for a skilled, business
lue-added administrative support to
• We need a controller to beef up our
minded controller to the business conEricsson companies and business units,
team! The unit*s scope includes working
trol function at the Channel Sales & Marenabling them to focus on their core prowith our management and business proketing organisation. The scope of busiduct development By combining knowcesses to secure effective control of trie
ness control is to work close with the
ledge and skills in the areas of financial,
business from finance, operation, and lefunctional units and business processes
sourcing,
travel and general services,
gal perspectives. As a controller, you:
at Channel Sales & Marketing to ensure
Ericsson Shared Services simplifies adSupport management in financial analyan adequate management and control
ministrative processes and make them
sis as well as administrative matters. Ensystem supporting our business objectimore efficient The company's office is
hance,
develop,
and
secure
financial
and
ves. You will participate in developing
located in Hallonbergen and the number
administrative routines. Administer our
and supporting business management
of personnel is 500.
financial information on the Web. Manaprocesses, such as target setting and perge the introduction of new employees.
formance management but you will also
Accountants,
Are purchasing responsible. Your assignwork with sales reporting, forecasting, fiments will differ a lot in nature, so you
nancial administration, cost control and
Accounts Payable
should be able to manage different tasks
credit management issues.
• W e are looking for accountants for Acat the same time. And there's plenty of
We believe that you have a University
counts Payable! Your duties are many
room for your own ideas.
degree in Economics and 2 - 3 years exand varied: registration, entries, netting,
Qualifications: To fit in our team you
penence within business/finance conreconciliation, financial statements, doshould be service minded, enjoy taking
trol, preferably from a sales organisation.
sing... You will alternate between periinitiative and like to work independently
Some knowledge of SAPR3 and Balanods of deeper involvement in a single
- and you should have experience from
ced Scorecard is desirable. Anafythical
area and periods of rapid movement

Kan du inspirera våra innovatörer
till ännu fler stordåd?
Ericsson Software Technology AB är en spjutspets inom Ericsson- Du får ansvar för att personalen vidareutvecklas och finkoncernen. Vi har ca 900 anställda och samlar en mycket hög kom-ner sin arbetssituation stimulerande. Du ska säkerställa att
arbetet bedrivs organiserat och effektivt, enligt de processer
petens vid våra kontor och utvecklingsenheter i Karlskrona, Stockholm, Malmö. Kalmar och Ronneby. Vårt huvudkontorfinnsi och mål du sätter upp. Då vi arbetar i en matrisorganisation,
TelecomCity i Karlskrona. Vi söker nu chefer och en ingenjör är funktionen industrialisering fördelad på flera mindre linjeorganisationer. Du tar emot uppdrag och ansvarar tillsamtill vårt huvudkontor.
mans med respektive linjeorganisation för att de utförs på
bästa sätt. Dessutom handhar du lönesättning, projektadministration, avdelningens budget och ekonomiuppföljning.
Som kreatörer har vi på Ericsson Software Technology
hedrats med ett världsansvar - vi är sedan 1999 Ericssons
Vid Operations avdelning för systemverifiering försäkrar vi
PU, product unit, för Charging. Charging är världsmarknaoss om att våra charginglösningar för GSM och UMTS klarar
dens nya motor, nätets drivkraft. För att bli aktuell för
de hårdaste kraven när det gäller last, tillförlitlighet, redunnågon av de här betydelsefulla chefstjänsterna bör du vara
dans och underhållsmässighet. Vi driver alltid flera parallella
en positiv och trygg person och ha erfarenhet av att leda
resultatinriktade utvecklingsprojekt.
personal i en utvecklingsmiljö.
Vi vill nu engagera en rutinerad ledare som är beredd att
ta ansvar för avdelningen, utveckla den och leda den vidare
in i tredje generationens mobiltelefonsystem. Du far ansvar
för att personalen vidareutvecklas och finner sin arbetssituaDu fungerar som patentprojektledare och medverkar som
tion stimulerande. Du säkerställer att arbetet bedrivs orgapatentansvarig i våra strategiska utvecklingsprojekt. Du
niserat och i ett högt tempo, enligt de processer och mål du
identifierar och dokumenterar patenterbara lösningar, stödsätter upp.
jer projekt med patentsökningar och intrångsanalyser och
Du ansvarar likaså för löner, avdelningens budget och
analyserar patenterbarhet av identifierade uppfinningar.
ekonomisk uppföljning.
Du driver ansökningsprojekt från idé till inlämnad patentansökan tillsammans med uppfinnare och patentombud.
Vidare utbildar, informerar och entusiasmerar du projektoch linjeorganisationerna om patent.
Våra projektledare driver en mängd parallella utvecklings-,
Du har en högskoleutbildning, gärna civilingenjörsindustrialiserings- och produktintroduktionsprojekt för chardier magisterexamen, inom telekom, datakom och/eller
ginglösningar för GSM och UMTS. Kraven på snabba resulprogramvaruteknik och mycket goda kunskaper i engelska.
tat och olika typer av lösningar är höga.
Det är en fördel om du förstår skriven teknisk tyska.
Till Projektkontoret inom Operations söker vi nu en
Du bör ha minst två års erfarenhet av arbete med telerutinerad ledare som är beredd att utveckla och leda avdelkomsystem, företrädesvis mobila system, eller erfarenhet av
ningen vidare in i tredje generationens mobiltelefonsystem.
patent inom telekom, datakom eller programvaruteknik.

Chef till avdelningen
för systemverifiering

Patentingenjör

Kunskap om charging och signaleringsprotokoll är meriterande och som person har du lätt för att kommunicera med
tekniker.
Vi vill att du är intresserad av att utveckla en bred kompetens inom mobiltelefoni genom ständiga nya utmaningar
och djupdykningar inom olika teknikområden. Du måste
ha fingertoppskänslan som gör att du ser helheten bland
detaljerna, att du urskiljer de enkla sambanden i komplex
teknik och uttrycker dem väl i skrift.
Kontaktpersoner chefstjänsterna:
Stefan Toreld, tel 0455-39 52 69,
Magdalena Nilsson, tel 0455-39 58 09.
Kontaktperson patent ingenjörstjänsten:
Peter Martinsson, tel 0455-39 50 90.
Sänd din ansökan till job@epk.ericsson.se
Ericsson Software Technology AB
Human Resource and Administration
Box 518, 371 23 Karlskrona

Chef till projektkontoret

Make yourself heard.

ERICSSON
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between several areas. This means that
perseverance and flexibility are valuable
qualities in the exercise of your competence. Help? Helping others? Yes, of
course! We work both independently
and in teams.
You are a high school graduate with
studies in bookkeeping or accounting or
have a college degree in accounting, finance or business administration. You also have good knowledge of English and
have worked several years in bookkeeping/accounting, preferably with payables ledgers. We look forward to hearing from you!
Contact: Rolf Vinterman, 08 508 787 07,
Ylva Löfstrand, 08 757 88 64.

Accountant Financial
Reporting
• W e are looking analysts for Financial
Reporting. Financial Reporting provides
services to Ericsson companies for corporate reporting. Our work consists of interpreting, co-ordinating and applying corporate reporting directives in accordance
with respective companies' financial models. We update ana develop the reporting systems we use. We provide controller reports and give the companies support with regard to reporting issues. In
order to achieve Ericsson Shared Services
AB's goals for efficiency, the unit continually works to develop processes and
tools for both short term and long term
use. We are currently rapidly building up
our SAP R/3 system skills. We work both
independently and in groups.
You have a BA/B5 in Accounting, Finance or Business Administration and
have several years of experience in the financial field, YOU like working in a
growing organization and improving the
work processes, and are interested in
computer issues.Y ou are detail oriented,
analytical and can work under pressure.
The job entails many contacts, and therefor requires strong interpersonal and
communication skills. Knowledge of SAP
R/3 and Ericsson Is organization and financial models is a plus.
Contact: Birgitta Åström, 08 404 91 90
or Jan-Olof Segerfeldt 08 404 26 58

Accountant Treasury
ESC Treasury consists of 27 people
working with banking and foreign exchange risk management The Bank &
Accounting group within ESC Treasury is
now looking for flexible accountants.
Bank & Accounting consists of 18 staff
members and is responsible for payments, bookkeeping, and balancing of
bank accounts for our customers i.e. other Ericsson companies.
• Y o u will work as a member of a team
that is responsible for payments and
bank reconciliation. Since our business
constantly changes and develops, there
will be opportunities to participate in
projects as well as to work in other different forms. Depending on your interest
and ambition the position can therefore
offer opportunities for you to expand the
role ana take new responsibilities. We
would like you to have several years of
working experience in accounting as well
as education equivalent to Swedish gymnasieekonom or a university degree in
business administration. You shall have
good written and verbal communication
skills in both Swedish and English, as
well as good computer skills. Knowledge
of SAP R/3 is preferred.
A successful candidate is flexible and
has a positive attitude toward changes.
You should enjoy working with improvements of routines and processes. It is important that you have good social skills
both in co-operation and communication with other people, since the position
includes frequent contact with both internal and external clients.
Contact: Rose-Marie Söderberg, 08 757
02 26 or Ingrid Elmer, 08 404 25 68.

Accounting Assistants,
Accounts Payable
•This job includes entries, bookkeeping,
and supplier invoicing within the accounts payable area. You also have frequent client contact, which requires that

you are an outstanding collaborator in
both the long and short term.
You are a high school graduate with
studies in bookkeeping and accounting
and have several years of experience
from a financial department Good
knowledge of English is required, as well
as a strong interest in carrying out your
duties in a client-centered way within
the accounts payable unit
Contact: Eva Roth, 08 508 787 05 or Ylva
Löfstrand, 508 788 64.

Accountants for Accounts
Receivable
•Your duties include responsibility for
the accounts receivable process for a
number of markets. You are responsible
for client information, entering of incoming payments, and reconciliation of accounts. Advances, credits, and reimbursements are examples of other frequent
tasks. You will contact client companies
when payments are missed or other discrepancies occur. Therefor, dose cooperation with the relevant marketing
units is often a prerequisite for doing a
good job.
You have a university degree in accounting, finance, or business administration or are a high school graduate with
studies in accounting and several years
of practical experience in a financial department The unit is facing the challenge of implementing newly developed
processes with system support in the
form of a new business system. You
must therefor have knowledge of SAP/3.
You must also have good knowledge of
English. Knowledge of other languages is
a plus.
An outgoing and flexible personality is
important for doing this job well. It is important that you enjoy accounting, as
well as co-operating and communicating
with people in your surroundings.
Contact: Cathrin Moberg, 08 - 757 21
05 or Eva Sandström, 08 - 508 787 60 or
Ingrid Elmer, 08- 404 26 58.
Application for all the above: maria.hopstadius@esg.ericsson.se.
ERICSSON SHARED SERVICES

Chef Treasury inom Finance

samordna forecast-arbete och göra utredningar samt ta fram presentationsmaterial till möten.
Dessutom innebär arbetet att löpande
förbättra adminstrativa flöden, så dessa
förenklas och ökar flexibiliteten. Du kommer att ha täta kontakter med reseleverantörer och kunder. Du bör vara analytisk, drivande, uthållig och serviceminded.
Du bör ha högskoleutbildning, goda
kunskaper i engelska språket och några
års erfarenhet från ekonomiarbete, helst
med inriktning på statistik. Kunskap i Office paketet och god datorvana är ett
måste. Erfarenet av SAP R/3 är meriterande. Välkommen att höra av Dig!

KONTAKTEN NR 4 2001

dently, possess integrity and accuracy are
desired qualities, as well as to be proactive and to have a comprehensive overview. We also appreciate that you as a leader have a relaxed style.
Contact: John Peter Lindqvist +46 8 568
64954.
Application latest 010219: recruftment@edt.ericsson.se, marked "K-Qualified Chief Accountant^
INKOP
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG

Division Global Services is fast becoming
recognized as the face of service excelKontakta: Brigitte Ringdahl, 08-757
lence for the new millennium.
0140 eller Jan-Olof Segerfeldt, 08-757
As one of six divisions of Ericsson, our
5754.
role is to deliver exceptional customer
Ansökan: Controller/Ekonom till Travel
service as an integral part of the EricsManagement,
son offering. We are now looking to exmariaTiopstadius@esg.ericsson.se.
pand in order to face the very exciting
challenges ahead - and you could be a
key element in our success.
ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
To find out more about this new force
Ericsson Sverige AB är Ericssons markin
service solutions please visit our webnadsbolag i Sverige. Våra kunder ligger i
site at: http://globalservices.ericsson.se
framkant når det gäller områdena tele-,
datakommunikation och IP, vilket ställer
höga krav på oss som snabb leverantör Global Service Provider
av tjänster, produkter och lösningar in- Managers
om dessa områden. Vi erbjuder också
avancerade konsulttjänster för framför- • A s a part of Ericsson strategy to secure
capacity and capability for the construcallt mobilt internet Våra kunder är operatörer, samt såväl privata som offentli- tion and roll-out of 2G and 3G networks,
ga organisationer och företag i Sverige. Ericsson is establishing co-operations
Bolaget består av cirka 600 medarbeta- with global providers of telecom services.
re med starkt kundfokus och huvudkon- At Network Roll-Out a business line
toret ligger på Kungsholmen, Stockholm. within Global Services, a Sourcing function, Network Roll-Out Sourcing, is being
built up. The responsibility is to secure
Ekonom till Accounts
the global base of third party network
roll-out service providers.
Receivable
As Global Service Provider Manager at
• Ekonomiavdelningen består i dag av
Network Roll-Out Sourcing, you are resju personer som ansvarar för bokslut
sponsible for the overall business relaekonomiska rapporter och reskontrahantionship
between Ericsson and the servitering. Enheten ingår i Financial Control
ce provider. This includes managing the
inom Ericsson Sverige AB. Vi söker nu en
whole process from defining sourcing
ekonom till vår kundreskontra. Arbetet
strategies, identification of potential seromfattar hela kundfordringsprocessen,
vice
providers, leading negotiations as
allt från kunduppgifter och inbetalningar
well as implementations of the global
till utredningar och avstämningar. Du
agreements. The global responsibility resom söker är gymnasieekonom eller civiquires some travelling.
lekonom mednågra års praktisk erfarenAs a successful candidate you are busihet Du är ordningssam, strukturerad och
ness minded with some years of profeshar lätt för att samarbeta.
sional experience in international business relations. You must be self-motivaKontakta: Anna Bremberg, 08-579 186
ting and a talented communicater/nego70, anna.bremberg@ese.ericsson.se.
tiater. The position requires social skills
Ansökan märkt Ekonom till AR senast
and ability to adapt to different cultures.
010315: Louise Lundqvist Ericsson SveriExperience from sales or procurement
ge AB, Lindhagensg. 80, 126 25 Stockwithin telecom/datacom services is an
holm, UMTSJOB@ese.ericsson.se.
advantage.

Vi söker en chef till Treasury. Finance är
en ekonomienhet som lämnar service till
bolagen ERA, ECS, ETX, EBC, BCS och
BCTmen även till andra bolag i mindre
om fattning.I Finance ingår bl a funktioner som redovisning, rapportering, kassaförvaltning, kund- ocn leverantörsredovisning, systemutveckling, reseredovisning mm och sysselsätter drygt 400 per- ERICSSON GLOBAL IT SERVICES
soner. Inom Banking & Treasury arbetar
vi med manuella betalningar, bokföring, Qualified Chief Accountant
valutarisk och likviditet vi är för närvarande 28 personer och söker nu en chef IT, anytime, anywhere across the globe.We secure that IT will work anytime,
för processen &easury.
anywhere for Ericsson in the mobile
• Du kommer som processchef för Banworld. We have operations in Europe,
king & Treasury att ansvara för genomföAmericas and Asia running one of the
rande av enhetens mål, verksamhetsplaworlds most advanced IT and communinering och rapportering. Övergripande
cations infrastructures. If you are looking
ansvar för enhetens processutveckling
for a place on top of the IT world • this is
såsom effektivisering är andra ansvarit!
sområden. Utöver resultatansvar för
• Ericsson Global IT Services is looking
funktionen ingår också ansvar för de
for a qualified chief accountant an excikundavtal som Treasury upprättat med
ting role in a continuously changing and
sina kunder. Du kommer att ingå i ESG
developing company. Your are primarily
Finance ledningsgrupp och rapportera till
responsible for tne management acchefen för ESG Finance.
counts
processes, P&L, B/5, reporting
Du har antagligen en akademisk bakand planning - monthly, quarterly and
grund samt en väl dokumenterad erfaannually closing of accounts. To your
renhet inom området och vana av att lesupport
to manage balance sheet and
da personal. En merit är om du tidigare
income
statement
accounts including
har arbetat inom Ericsson. Arbetet ar
journal entries, account analysis, account
självständigt och innebär mycket kontakreconciliation, invoicing as well as payter samt kräver en drivande, utåtriktad,
ment we have contracted Ericsson Shapositiv och serviceinriktad person.
red Services Group (ESG). A major engagement in this position is to be our reKontakta: Finance, Ulf Cigén, 08-757 32
presentative, to follow ESG's service and
80 or Treasury, Rose-Marie Söderberg,
procedures.
08-757 02 26 or HR, Jan-Olof Segerfeldt,
You have qualified experience as chief
08-757 57 54.
accountant or equivalent and as such inAnsökan märks Chef till Treasury.
dependently executed a number of yearend closings of accounts. Most likely do
Controller/Ekonom till
you have a B.Sc. in Business AdministraTravel Management
tion or equal. Experience from auditing
as well as SAP R/3 is preferred. Ericsson
• Dina arbetsuppgifter är många och ser
Global IT Services operate in a business
olika ut: Forecast utfallsrapportering,
characterised as an ever changing and
kostnadsuppföljning, fakturering, fördelextensive progress. To consider this as
ning av överskott från reseavtal och stapositive and the will to improve our protistikkonsolidering. Arbetsuppgifterna incesses is a must Ability to work indepennebär att du ska kunna analysera utfall,

Contact: +46 8 7641406, marten.backman@era.ericsson.se.
Application: Ericsson Radio Systems AB,
SG/ERA/GH Anna Andersson, anna.x.andersson@era.ericsson.se.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Legal Counsel
Affärsenheten för mobiltelefonsystem vill
förstärka sin inköpsenhet med ytterligare en jurist med arbetslivserfarenhet från
affärsjuridik. Vi jobbar med utveckling av
radiobasstationer inom standarden
GSM, TDMA och EDGE
• Dina arbetsuppgifter kommer att bestå
i att på uppdrag av våra inköpare självständigt driva juridiska frågor i förhandlingar med såväl svenska som internationella leverantörer. Avtalsärendena berör
alla typer av inköpskontrakt som t ex köp
av produkter och tjänster, utvecklingsuppdrag, licensiering av programvaror, underhallsavtal samt sekretessavtal.
Du har en jur.kand.-examen och starkt
intresse för praktiskt avtals- och förhandlingsarbete. Viktiga egenskaper är självständighet samtidigt som du har lätt för
att samarbeta och dela med dig av dina
kunskaper. Du är utåtriktad, drivande och
har hög arbetsförmåga. Det är ett krav att
du behärskar engelska i både tal och
skrift, eftersom övervägande del av förhandlingar och avtal genomförs på engelska. Tjänsten är på heltid.
Kontakta: Mirja Saarväli, +46 8 764 18
74, Catarina Granell-Hagsten, +46 8 40
48 334.
Ansökan senast 010316: Ingegard.pettersson@era.ericsson.se

We build the 3G system!
The third generation mobile telephony is here! We develop the
radio access network that will be ro/led ont to a majority of
telecom operators in the world. You are needed to perfect the
system in the area of radio and transport planning, and general
system handling.

Manager, Transport Network Design
To manage the transport network design group.
tomas.fried@era.ericsson.se 08-4046645

Transport Network Design
To develop Transport Network solutions based on IP and
ATM. Follow and submit input to standardization work.
tomas.fried@era.ericsson.se 08-4046645

T N planning engineer
To develop methods and tools for transport network
planning and optimization.
tomas.fried@era.ericsson.se 08-4046645

RN planning engineer
To develop methods and tools for radio network planning and optimization.
tomas.fried@era.ericsson.se 08-4046645

Requirement Management
To develop and maintain our RM process and methodology, based on the RM tool DOORS.
vanda.tilver@era.ericsson.se 08-7571403

Tool programmer/specialist
To develop adaptations and special functions for our
Requirement management tool DOORS and be "Help
desk" to the users.
vanda.tilver@era.ericsson.se 08-7571403

• You are a leading team player enjoying a dynamic
international environment.
• M.Sc. degree in telecommunications preferred
Please send your application referring to the contacts above to:
Ericsson Radio Systems
FR/HS Inger Holmgren
164 80 Stockholm
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

Configuration Managers
To co-ordinate and run CM activities in our product
development projects.
vanda.tilver@era.ericsson.se 08-7571403

Product Handling Specialist
To develop and deploy product handling and structuring principles and rules.
vanda.tilver@era.ericsson.se 08-7571403
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Network Operability
Do system design of the radio access network from an
operator perspective to maximize network operability.
ulf.lonn@era.ericsson.se 08-58531120

Network data handling
System designs in the area of network data handling
like parameters and configuration data.
ulf.lonn@era.ericsson.se 08-58531120

General qualifications:
• At least three years of experience with substantial
achievements from relevant areas.

Make yourself heard.
ERICSSON

Chefer och Projektledare — ASIC design
Generic Technologies är Ericssons konctrnenhel för hårdvarum- SW verktyg och en C-kompilator som behövs for en komriktad forskning, förutvtckling, och design. Vi förser Ericsson med plett DSO produkt. Vi hjälper även kunderna att implenya teknologier och kompetens inom områdena Opto. Radio System-mented SW i DSP.
teknik och Mikroelektronik. Inom Enheten for Mikroelektronik
Vi utvecklar egna processor/DSP kärnor för Ericssons
utvecklar vi RF-IC, AD/DA, ASIC, ASIC verifiering. integrering produkter. I detta ingår utveckling av arkitektur, mikroav CPU-system i ASIC samt utveckling av DSP-kärnor för intearkitektur och en full svit mjukvaruverktyg (inklusive Cgrering i ASIC.
kompilator) som krävs för utveckling av applikationer Vi
vidareutvecklar dagens arkitektur. Samtidigt pågår utveckling av nästa generations kärnor med avsedd högre prestanda
avsedda bl a för mycket krävande applikationer som basstationer för tredje generationens mobiltelefon i. För detta söker
Enheten ASIC Verification har ett helhetsansvar för verifievi nu en linjechef.
ring av ASIC samt att utveckla nya metoder och arbetssätt
inom området.
Du ansvarar för ett team som besitter stor kompetens
inom området. Utifrån detta har du en ambition att ditt
Är du intresserad av att bygga upp en ny verksamhet
team och DSP-kärnorna skall utvecklas för att fortsatt kunna
kring verifiering av system-på-kisel? Flaskhalsen i utveckmöta kraven inom detta område.
lingen av dagens avancerade ASIC-kretsar har mer och mer
flyttats till verifieringsfasen. För att fokusera på detta behöDu är civil- eller högskoleingenjör, har kunskap inom
ver vi nu bygga upp en verksamhet med inriktning på veriDSP, har tidigate erfarenhet av ledarskap som t ex projektfiering. För detta söker vi nu en linjechef. Din enhet komledning, är flexibel och behärskar engelska i tal och skrift.
mer att få helhetsansvar for verifiering av våra pågående och
Kontakperson: Christet Olofsson, tfn 08-757 57 88,
kommande ASIC-projekt. Utifrån detta har Du en ambition
t hnster.olofssonC? era.encsson.se
att Ditt team skall bil världsledande inom sitt område.

Chef ASIC-verifiering

Du är civil- eller högskoleingenjör, har tidigare erfarenhet av ledarskap som tex projektledning, är flexibel och
behärskar engelska i tal och skrift.
Kontaktperson: Hans-Olov Eriksson, tfn 08-404 3442,
hans-olov.eriksson<S< era.ericsson.se

Chef Processor/DSP utveckling
Enheten FlexASICDesign har ett helhetsansvar for att utveckla DSP kärnor för integrering i ASIC. Vi utvecklar de

finns möjlighet att ta ansvar för projektkontoret. Arbetet
innebär en hel del resor främst i Europa och USA.
Du är utåtriktad och har lätt att arbeta i team, ta initiativ samt uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
Kontaktperson: Christet Olofsson, tfn 08-757 57 88,
christer.olofsson<aera.ericsson.se
Ansökan skickar Du till:
Ericsson Radio Systems AB
ERA/T/HS Cecilia Reneféldt
16480 Stockholm
cecilia. reneféldt© era.ericsson.se

ASIC Projektledare
Vi behöver förstärka enheten med dig som har kunskap och
erfarenhet inom området ASIC projektledning
Du kommer att leda projektteam och tillsammans med
linjechefer och ASIC konstruktörer leda utveckling av avancerade ASIC. Dessa ASICar innehåller idag bland annat åtta
egenutvecklade DSPer och CPU system. I arbetet ingår även
att driva utvecklingen av projektmetodik och att vara delaktig i att bygga upp ett projektkontor. Är du rätt person
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Contact: Yvonne Ehinger, +46 8
4045682, Yvonne.Ehinger@-era.ericsAffärsman/kvinna inom
son.se, Katarina Ljunggren, +46 8
ERICSSON SHARED SERVICES AB
ERICSSON ENTERPRISE AB
Enhetschef till Sourcing Services. Erics- extern teknikförsörjning
Ericsson Enterprise communications so- 7571831, Katarina.Ljunggren g era.ericsson Shared Services AB sköter administ- Ericsson Utvecklings AB är inom Ericssonlutions combine and improve advanced son.se.
rativa tjänster för Ericsson bolag och en- ansvariga för gemensamma maskin och ways of exchanging information via voi- Application: Gunilla Åsberg, Ericsson Raheter i Sverige så att de kan fokusera på programvaruplattformar såsom TSP
ce, data, video and evolving future me- dio Systems AB, 164 80 STOCKHOLM,
gunilla.asberg@era.ericsson.se.
affärs- och produktutveckling.
dia.
(servrar) och AXE.
Genom att samla kompetens inom
This requires a true understanding of
VI ser fram emot ett mycket expansivt
ekonomi, inköp, resor och allmänna ad- skede då även Cello (växel för 3G
how businesses and professionals inteKVALITET
ministrativatiänsterska Ericsson Shared system) kommer att adderas till de platt- ract - an understanding mat goes far
Services AB förenkla och effektivisera
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
formar vi redan har. Framöver kommer beyond meeting just the technological
koncernens administrativa rutiner. Verk- vi att än mer integrera externa produkrequirements.
samheten är placerad i Hallonbergen
Quality and Business
ter och på en alKhögre integrationsnivå.
och omfattar ca 500 personer. Sourcing Vi behöver därför förstärka vår verksam- Web developer
Developer for Operational
Services växer vidare inom flera områhet inom extern teknikförsörjning för
• A r e you the experienced and creative
den.
Development
områdena programvara, maskinvara,
web developer we need for our intranet
komponenter samt teknik/tjänsteuppinternet and extranet? We are just about
Ericsson
Radio Access AB (RSA) has a wiChef för enheten:
handling.
to restructure Ericsson Enterpnse's entire
dely recognised, broad expertise in the
Konsultinköp
Vår enhet har kommersiellt totalansvar intranet site - and you will be a part of
field of cellular system. We are responför
såväl upphandling och industrialiser- the development to make the intranet
sible for the design of antenna near pro• Sourcing Services består för närvaranmore user-friendly and focused on the
ing av extern teknik i våra utvecklingducts and power amplifiers within the
de av 20 medarbetare och ansvarar för
employees' needs. You will also be involsprojekt
som
för
produkternas
hela
livsradio base stations of all the commercial
inköpstjänster mot Ericssonbolag i Svericykel. I arbetet ingår, utöver arbete för ved in the development of Ericsson Enmobile telephone systems all-round the
geterprise's visitor channel on
våra enheter i utvecklingsprojekt att
work, e.g. GSM, CDMA, WCDMA and
Som Inköpschef kommer du att jobba i
ericsson.com.
samverka med andra produktenheters
Operational Development
en modern nytänkande organisation. Vi
Your responsibilities will be to develop
inköpsfunktioner inom Ericsson samt
The main part of our operation is situjobbar aktivt med vår personal för att
new features on the web and to actively
mea gemensamma funktioner både inated in Kista, and we currently employ
målmedvetet etablera en servicekultur
seek
areas
in
which
a
web
solution
can
om inköp, försörjning och teknik.
around 1,400 people. Within Ericsson,
där kunden alltid finns i fokus. Arbetet
support the organization in daily opera• V I söker Dig som arbetar med eller har
RSA is known as an unconventional yet
innefattar ett nära samarbete med våra
tions.
erfarenhet av inköp, försäljning och/eller
results-oriented company. And that's
kunder, men också med enheterna FiYou will be a part of a web team at
produktledning och ser gärna att du har
how we want to stay. Our culture is banancial Services och General Services.
Communications, the department redokumenterad erfarenhet av att svara för
sed
on succeeding with the 'impossible',
Inom Sourcing Services finns ett brett
sponsible for communicating our overall
affärsrelationer med leverantörer på en
doing things that nave never been done
professionellt kunnande. VI sätter stort
vision, values, strategy, messages, news
internationell marknad. VI värdesätter de
before. We describe ourselves as being
värde i att du är en engagerad och handand general information to external and
personliga egenskaper som behövs för
quick in our work, fleet-footed, down-tolingskraftig ledare. Du skall kunna entusiinternal target groups.
att skapa och vidmakthålla långvariga
earth, close to our customers and invenasmera och coacha en inköpsgrupp beYour profile: We know that you have
och framåtsyftande relationer mellan oss
tive. We are genuinely passionate about
stående av duktiga och viljestarka afexperience
in
web
design
and
publishing
och våra samarbetsparter på leverantörswhat we do.
färsmän/-kvinnor. Du skall ha förmåga
tools.
You
keep
track
ofthe
latest
web
marknaden.
att både känna av och skapa förutsätt• T h e successful candidate will want to
technologies and how they can improve
ningar för gruppen att fungera dynaArbetet innebär stora möjligheter att
work with quality and business developusability and support the business. You
miskt Det är önskvärt att du har några
utveckla Din kompetens och Ditt affärment which will entail working with the
are improvement oriented and constantårs erfarenhet av framgångsrikt arbete
sintresse samtidigt som Du får goda infollowing areas: Participation in managely look for new and better ways to
som inköpschef eller annan ledarbefattsikter inom framkanten av de teknikomment group work. Working with RSA's
publish and retrieve information on the
ning. Du ska ha ett analytiskt affärssinne
råden vi verkar inom.
management systems and processes.
web. It goes without saying that you haoch förhandlingsvana.
Conducting work aimed at achieving imve good team and communications
Kontakta: Anders Gunnarsson, 08-727
provements. Managing business deveskills. And naturally, you write and speak
Kontakta: Sourcing Services: Per-Johan
3533, Lars Johnson, 08-727 3505, Stellopment projects. Training personnel in
English fluently.
Hurtig, 08-508 788 76, Human Resourlan Wikström, 08-727 3874.
subjects related to the management
ces: Ingrid Elmer, 08-404 26 58.
Ansökan märks Affärsman/Kvinna: Ericssystem.
Contact:
Iris
Tolonen,
iris.tolonen@Ansökan märkt Enhetschef till Sourcing
son Utvecklings AB, Birgitta Friis, Bos
For this position you will ideally have
ebc.ericsson.se +46 8 422 2658 or Pia
Services: jobapplication@esg.ericsson.se.
1505, 125 25 Älvsjö.
an engineering degree specialising in
Sörensen pia.sorensen@ebc.ericsson.se,
electronics, mechanics, production or si+46 8 422 0979 or Susanne Pettersson/
milar. You will also have broad experienHuman Resources susanne.pettersson@ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB.
ERICSSON SHARED SERVICES AB,
ce
from production, development marebcericsson.se +46 8 422 0102.
SUNDBYBERG
HALLONBERGEN
keting and/or business development
Application marked 01:007:recruitKnowledge about environmental manaEricsson has seen a tremendous growth
Sourcing Services Managers ment@ebcericsson.se.
gement and export control is an advanduring the last couple of years when it
tage. You will be progressive and comcomes to PrePaid systems. Ericsson is byEricsson Shared Services AB provides vamitted, and have a well-developed ability
far the market leaaer, and IN based Pre- lue-added administrative support to
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
to co-operate with others. You will have
paid is booming. PrePaid is today main Ericsson companies and business units,
a 'helicopter approach' with the ability to
focus for the operators!
enabling mem to focus on their core pro- Internal Communicator it
go into detail.
During spring 2000, our responsibility duct development By combining knowWeb Responsible
was extended to not only PrePaid, but al- ledge and skills in the areas of financial,
Contact: Conny Widlund, +46 8 404 23
PDC Systems has the responsibility of
so Charging in total. Our portfolio consi- sourcing, travel and general services,
43 or Bim Ahlström, Personnel, +46 8
sts of both GSM based and TDMA based Ericsson Shared Services simplifies ad- develop and sell PDC and WCDMA
757 16 74.
systems to the Japanese market PDC
PrePaid systems, Billing Gateway as well ministrative processes and make them
Application:
Ericsson Radio Access AB,
more efficient
has around 9 million subscribers and
as our third generation product called
ipp
KI/RSA/HPS
Personal, Box 11, SE-164 93
CCN - Charging Control Node, that is the The company's office is located in Hal- WCMDA will be launched in 2001, ma;I/R
Stockholm, SWEDEN, Jobb@rsa.ericsCharging product for UMTS.
lonbergen and the number of personnel king Japan the first market in the world
with a 3G system. To continue the suc- son.se.
is 500. Sourcing Services continues to
cess of PDC and WCDMA Systems in JaPartnering & Sourcing
grow in a number of areas. We are thepan, we are now seeking a professional
refor
looking
for
a
consultant
Sourcing
Specialist
Internal Communicator. Working at PDC MARKNAD
Unit Manager.
Systems is a golden opportunity to work
• W e are searching for an ambitious col• Currently, Sourcing Services consists of
within a smaller organization and be ab- ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB
league to the Partnering and Sourcing
20 co-workers who are responsible for
le to influence, as well as being close to
Unit of our product unit Charging Solusourcing for Ericsson companies in Swethe Japanese market
Sales & Business Support
tions (PU PAY).
den. As a sourcing manager, you will be
The unit is responsible for establishing
• Y o u will be responsible for all internal
Manager, Ronneby
working in a modern, innovative organisound business relationships and agreecommunications within PDC Systems. As
zation.
Ericsson
has enjoyed enormous growth
ments with world class suppliers of Teleour Internal Communicator you see to it
We work actively with our personnel to
during the last few years, in Prepaid and
com/Datacom software and systems. In
that
all
employees
knows
our
vision
and
Billing mediation systems. The business
addition to the rapidly expanding PU PAY consciously establish a service culture
objectives ana the steps we must take to
where the client is always the focal
is booming, and Ericsson is clearly the
we are also serving other product units
reach
them.
You
will
map
out
communipoint We work in dose co-operation
market leader.
such as PU MCSA, PU SCSA and PU IAPP.
cation
needs,
prioritize
them
and
cany
with our clients, but also with the FinanWe work according to a proven process
The Product Unit Charging Solutions'
them
out
It
is
also
important
to
follow
cial Services and General Services diviin close cooperation with the responsibproduct
portfolio consists ofGSM-based
up,
all
with
aim
to
motivate
people
and
sions.
le product management Ericsson Serviand TDMA-based PrePaid systems, Bilfulfil
our
goals.
The
Communicator
have
There is a broad range of professional
ces and legal functions to assure that all
ling Gateway, and the charging control
a very central role in the organization
competencies within Sourcing Services.
requirements of the Ericsson organizanode (CNN) for future UMTS networks.
and
work
closely
with
the
PDC
ManageWe greatly value the fact that you are an
tion is taken care of in the final agreeJoin our Billing Gateway Sales team as a
ment
team
as
well
as
the
Internal
Comenthusiastic and dynamic leader. You
ment
Sales & Business Support Manager you
munications Network within Division
must be able to inspire and coach a
will work closely with the local account
As a member of the group you will driMobile Systems.
sourcing group consisting of talented
organizations as well as our customers,
ve your own sourcing projects from start
You
will
also
be
responsible
for
the
and strong-willed businessmen and woto identify and secure new business in
to close, so drive and organizational skills
content and development of our intramen. You need the ability to both sense
the billing mediation area.
are essential qualities for the job.
net These sites are essential to our busiand create the necessary conditions for a
You should hold an academic degree
ness.
Today
you
are
working
with
com• T h e position includes among others,
positive group dynamic
and have several years of Ericsson expemunications and have an academy dethe following responsibilities: Develop
Preferably,
you
have
a
proven
track
rerience preferably from similar work
gree or similar. You have also a few years
sales strategies for our products together
cord, as a successful sourcing manager
and/or product management marketing
experience of Internal Communications
with the rest of the team. Pro-actively
or
in
some
other
management
position.
and legal sen/ices. You should master vework and experience of creating profespromote our products in sales workYou have an analytical business sense
ry good knowledge of english, both writsional Web pages. As a person, you are
shops and customer presentations, both
and
are
an
experienced
negotiator.
ten and verbal is required
service minded, efficient flexible and
to our customers and the local account
well structured. You are self-motivated
organizations. Support the local accounts
Contact:
Per-Johan
Hurtig,
08
508
78876
and manage to work in teams as well as
organizations in both technical and comContact: Bertil Peterson, +46 8
or Ingrid Elmer, 08 404 26 58.
independently. The position is situated in
mercial matters, including tender sup4045831.
Application:
Kista, Sweden.
port, product presentations etc
Application: job@epk.ericsson.se.
maria.hopstadius@esg.ericsson.se.
INKÖP
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IP-BSS bygger broar
mellan Classic GSM och 3G.
Vill du vara med från början?
Vad är IP-BSS?
IP-BSS (Internet Protocol Base Station System) är ett system
som ska fungera som en länk mellan dagens GSM och framtidens
3G-mobilsystem. IP-BSS möjliggör utveckling och tillväxt av nya
system, samtidigt som det tar tillvara dagens teknik och möjligheter.
När GPRS (General packet radio service) och EDGE (Enhanced data services for global evolution) introduceras, kommer
mobilt Internet att få GSM-nätet att närmast explodera. En
mängd nya applikationer kommer att lanseras. Trafiken kommer att öka och ställa nya krav på GSM-nätet. IP-BSSs IP-baserade arkitektur är optimerad för att kunna ta hand om den här
ökade trafiken. Det kommer att ge optimala lösningar för
mobiltelefonisystem lämpade för ett mobilt Internet, enklare att
driva och underhålla och att integrera med andra system. IP-BSS
kommer att bli ett mycket modernt spjutspetssystem, och är en
viktig del i Ericsson mobilstrategi för framtiden.

Vilka är vi?
IP-BSS är en produktlinje inom Ericsson Radio Systems AB.
Enheten är nybildad och idag arbetar cirka 300 personer på IPBSS. Vårt uppdrag är enkelt uttryckt att utveckla det nya IPbaserade systemet IP-BSS - det vill säga ansvara för både utveckling av produkten, att skapa lönsamhet för den och att
underhålla systemet.
I projektform och i små team utvecklas just nu den första versionen av IP-BSS. I detta projekt är Ericssonmedarbetare från
olika enheter i Sverige och utomlands inblandade, eftersom
många noder ska kunna fungera tillsammans i det nya systemet.

— System Engineer, RNS-node Radio
Traffic/Signalling functionality
— System Engineer, RNS-node Radio System
responsible
Anna Erdefelt-Klimkowska, tfn 08-585 335 26

— System Design Traffic & Radio Network
— System Design Operation & Maintenance
Erling Nordmark, tfn 08-757 37 59
Kristofer Ljunggren, tfn 08-757 1905
Stig-Åke Bernald, tfn 08-404 52 83

— IP-BSS Radio Network Server Design
— Real Time Java Designer
— Clear Case Administrator
Harry Kaipainen, tfn 08-764 1151

— Product Manager IP-BSS (GSM, PU RNS,
Product Line IP-BSS)
Göran Coster, tfn 08-757 73 99

— Java Testers to IP based GSM Systems
Oana Popistas, tfn 08-585 310 40

— Characteristics Tester, IP-BSS
— System Tester, IP-BSS
Ove Hult, tfn 08-404 72 67
Sänd din ansökan till
elisabet.grahl@era.ericsson.se
Ericsson Radio Systems AB

H u r jobbar vi?
IP-BSS ligger i teknikens framkant. Vi programmerar till exempel i Java, vi jobbar objektorienterat och med IP-trafik i realtid.
Ny teknik skapar också nya och snabbare arbetssätt. Vi måste
jobba snabbt eftersom marknaden ständigt förändras och ställer
nya krav. IP-BSS arbetar därför också mycket resultatinriktat.
Arbetsmiljön är spännande och våra medarbetare förväntas att
lära sig nya saker och utvecklas i sin yrkesroll. Vi ställs ständigt
inför nya utmaningar: Hur får man till exempel tillräckligt god
kvalitet på tal över IP?
Just nu söker vi kunniga medarbetare som har ett stort intresse
för ny och spännande teknik för följande befattningar:

— System Engineer, RNS node Architecture
and Characteristics
— System Engineer, RNS-node Radio Network
functionality

Make yourself heard.
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We are looking for a person who have
a university degree in engineering
and/or business administration, with at
least 2 years experience from the telecom, datacom or software industry. You
have a technical profile but with a strong
business focus and drive. You master
English, both spoken and written. You
are an ambitious, outspoken, persistent
and creative person who like to work in
a small team with a lot of fun and a lot
of work! The job requires some travelling.

tionsområdet samt tidigare erfarenhet av
anläggningskonstruktion/installationsteknik är värdefull.
Kontakta: Sven-Erik Johansson, 08-719
4143, Bertil Dahlgren, 08-719 0693.
Ansökan NPI & Supply:
Staffing@etx.ericsson.se, Ericsson Telecom AB, Kristina Tomicic, TN/ETX/X/H,
126 25 STOCKHOLM.

HR-assistent

Om du vill vara mitt i framtiden, välj röst,
data och multimedia. Välj kreativitet, öppenhet och personligt förverkligande.
Välj konvergens, välj ENGINE - välj Division Multi-Service Networks (DMN).
DMN söker motiverade medarbetare
som känner ett starkt engagemang för
sitt arbete. Bli en del av ett visionärt lag
som hängivet arbetar för att leda utvecklingen mot nästa generations nätverk
och som visar vägen på en marknad
med en snabb utveckling.

Division Multi-Service Networks söker
HR-assistenttillCompensation and Benefits. Till vårt team som ansvarar för lone- och anställningsvillkor söker vi en
assistent för att ta fram och sammanställa statistik, göra OH-bilder, redigera
skriftligt material på svenska och engelska. En viktig del är också att sammanställa och distribuera personallistor i olika sammanhang, te x vid lönerevisionerna inom DMN.
• Du skall kunna Office-paketet bra,
särskilt Excel och Powerpoint. Dessutom
kommer du att arbeta i SAP/R3, Eripol,
Polrapp m fl system som du får utbildning i om du inte redan kan dem. Du
måste dessutom vara strukturerad och
ha stor integritet eftersom vi hanterar
mycket konfidentiellt material. Tycker du
också att det är kul att arbeta i en organisation som ständigt förändras och utvecklas, så är det när ett jobb som passar
dig!

BU Access Networks NPI & Supply

Kontakta/Ansökan: Susanne Sundling,
08-719 82 10, Laszlo Dagsberg, 08-719
18 43

Contact: Johan Hällerfors Manager, Sales
& Business Support, +46 8 7571410.
Application latest 010330:
Job@epk.ericsson.se
ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN

• Enheten Demand / Supply Management and Customer Interface, ansvarar i
nära samarbete med Produktledning,
Supply och Market Units för utvärdering
av prognosvolymer och produktionsplaner för Access Networks produktportfölj.
Enheten ansvarar också for att ge Market
Units tillgång till ett Fast Track node för
beordring av Access Networks produktsortiment Dessutom svarar enheten
för implementering av e-Business aktiviteter, dels internt tillsammans med Market units, men även externt gentemot
slutkunder. Enheten har ett brett samarbete med andra enheter inom Ericsson' s
logistikflöde. Dessutom stödjer enheten
Access Networks Produktledning med
aktiviteter relaterade till produktväxlingar,
introduktion av nya och utfasning av
gamla produkter.
VI befinner oss i ett mycket expansivt
läge och söker nu Dig som tycker detta
verkar utmanande! Arbetsuppgifterna innebär bl a att arbeta med flertalet av de
aktiviteter enheten ansvarar för. Beroende på bakgrund, erfarenhet och intresse
kan en fokusering på något av de ingående verksamheterna komma att ske. Erfarenhet inom områdena Logistik, Prognoshantering eller e-Business är en fördel, men inget krav om rätt intresse och
övrig bakgrund finns.
Kontakta: Thomas Skogh, 08-719 5743
Vill Du hjälpa till att ta fram nya bredoch smalbands produkter? BU Access
Networks - NPI & Supply. Vi på NPI &
Supply är ett glatt gäng som ansvarar
för industrialisering av ENGINE Access
Ramp, som år Ericsson nya generation
för smal- och bredbands- produkter.
Vi är i ett mycket expansivt läge nu.
Nya produkter konstrueras i en strid
ström. Dessa produkter skall rampas
upp i volymproduktion så snabbt som
möjligt och för att klara detta, måste vår
ennet expandera. Vi söker nu två personer inom följande områden.

HW-order koordinering
•Ansvara för HW beordring mot underleverantörer inom utvecklingsprojekt
Driva riskorderfrågor, t ex föreslå / besluta när, hur stora och för vilkaprodukter
som riskorder skall ställas u t Arbetet bedrivs i huvudsak inom olika utvecklingsprojekt

Operativ Produktpaketering
• Utforma och dokumentera produktpaket i nära samarbete med Produkt- och
Systemledning. Deltaga i utformning av
krav- och modellspecifikationer mot DMN's säljverktyg samt acceptanstesta nya
versioner av verktyget I arbetet ingår
också att deltaga i utrullning av nya produkter till Ericssons marknadsenheter
globalt Kompetens inom datakomunika-

lenging job that gives you a very broad
knowledge. Business Intelligence, a
group of 6 Market and Business Analysts
within Market Strategy department or
Busines Unit BMOS (GSM-TDMA-GPRSEDGE) is looking for one more collegue.
• We need your high competence and
understanding of business logics, technology basics and Ericsson structure in
order to improve the already high-appreciated support and assistence we provide to our organisation. Understanding
business and technology, operators, suppliers and end-users, different organisations and their roles within Ericsson, you
will deliver to the organisation the so
needed value-added about what and
how to do things in order to perform
better than our competitors.
You will be in contmuos dialog with all
market and sales responsibles ror GSMTDMA-GPRS-EDGE worldwide, picking
up information, signals, rumours about
our competitors. You will use technical
competence exitent within the product
units to translate competitor offers comparable to Ericssons in Strenghts-Weaknesses-Threats-Opportunities that can
help business discussions towards our
customers (existing or potential).
You will be the super-spider in a global
network, getting a broad understanding
of the operators and end-users, and of
the vendor's business proposals and behaviours.
We expect you to enjoy working and
having fun in a young and dynamic
team, while delivering proffesional results to the organisation.

KONTAKTEN NR 4 2001

will have a unique opportunity to follow
and participate in the day to day business in Japan. As a Business Manager in
the Services area for the Japanese market you will ensure our business success
in Japan by working closely with the MU
and local area Service organization (GSRO Asia Pacific) in Kuala Lumpur.
The work will include frequent travel to
Japan and Kuala Lumpur.
•Your tasks will include the following:
Secure that business objectives are constantly driven and monitored in a way
that trie total business of Ericsson in Japan is a success. Assist the MU sales functions to drive sales in new and existing
service areas, influence based on the potential of the Japanese market the development of new services for WCDMA.
Bring successful new services and best in
class practice to the MU. Ensure that
Market Unit (MU) Services sales needs
are anticipated, met and corrective actions taken were these needs are unfulfilled.
Minimum 2 years experience of telecom or data industry services area, experience from Ericsson services and experience in services pricing. You have a positive attitude, good interpersonal skills
and Bachelor degree in business or engineering.
Contact: Leif Söderström, +46 8
7575647, +46 70 5679923, leif.soderstrom@era.ericsson.se.
Application: Ericsson Radio Systems AB,
Gunilla Åsberg, FJ/HS, 164 80 STOCKHOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se

Contact: Bogdan Sacuiu, +46 8 757 05
28, bogdan.sacuiu@era.ericsson.se.
ERICSSON BUSINESS INNOVATION AB
ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN
Application: Ericsson Radio Systems AB,
Ericsson
Wireless Tracking is a newly forBe at the heart of the future. Choose voi- KI/ERA/SM/H Lise-Lotte Ramneby, 164
med venture within Ericsson Business Ince, data and multimedia. ChooseCreati- 80 Stockholm, lisenovation, the internal venture capital
vity, openness and personal fulfillment lotte.ramneby@lme.ericsson.se
unit for Ericsson. We develop a wireless
Choose convergence, chooseENGINE tracking solutions to the transport and
choose Division Multi-Service Networks
logistics industry.
(DMN). DMN is looking formotivated in- ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
dividuals who are passionate about their
The system is based on an innovative
work. Join a visionaryteam devoted to
wireless short-range communication
Market
Analyst/Business
driving the evolution of next-generation
technlogy and include other core proDevelopment
networks, leadingthe way in a rapidly
ducts from Ericsson. The market potentideveloping market
ERA/FN/J has the responsibility to mar- al for Intelligent Transport Services is huket and sell CMS 30 and UMTS to the Ja- ge. The goal is to become a core busiHR - Compensations &
ness unit within Ericsson.
panese market CMS 30 currently accounts for over 8 million subscribers.
Benefits Specialist
UMTS will be launched in 2001, making
Global Key accont manager
• Is Compensation & Benefits your comJapan thefirstmarket in the world with
• Previous experience as Ericsson KAM
petence area and do you have some
3rd generation system in the world.
of complex system sales. Some technical
years experience? Do you think Compen•Your main duties will include: Collect
background. Experience from the transsation & Benefits are important issues to
compile and analyse market data from
port and logistics industry. Very good
be an attractive employer and do you haJapan to support product development
track record of sales bonus. Work indeve ideas? Do you like to work in an orgaof CMS 30 and UMTS in Sweden. Suppendently and effieciently towards high
nization in constant development and
port our local company NRJ and our Jagoals.
change? The Human Resources Unit
panese customers with vital information
Ability to coordinate ressources and
within DMN, supports business through
from the mobile-telephony market
follow up leads. In-depth knowledge of
the areas; Staffing, Leadership, Compearound the world. Actively use gained
or high ability to understand customer
tence Management, Compensations and
knowledge to suggest ana drive work to
needs and to actually transfer it to
Benefits. We are looking for two experiexpand business into new attractive arecontracts ("scoreO. Marketing sense for
enced HR Specialists to join our Comas. Participate in FN/J's workgroups to
business mechanism.
pensation & Benefits Team.
ensure that market intelligence is used in
As an HR Specialist you are to take part
all marketing and sales activities
Contact: Karl Bohman and Mats Jonsson
in the strategic work on how to Drive
The ideal candidate has a MSc in EngiCompensations & Benefits to support
neering or Business and a minimum of
Global product manager
DMNs challenging goals for the coming
five years experience working in the teleyears. Training of managers in Labor
•Ability to understand technical requirecommunication sector. You have worked
Laws and Compensation Policies is your
ments and customer needs and match
with
business
intelligence
and/or
markeresponsibility.
them together with existing or potential
ting
&
sales
and
can
combine
a
sense
of
You will also manage salary setting and
products and services. Structure, package
short-term business orientation with an
position-nomenclature processes and giand present "sellable" product offerings.
analytical mind. Fluency in English is reve professional support to local HR-OfnKnowledge or previous experience of the
quired.
cers and line managers, for part of the
Ericsson wireless product portfolio.
You have a desire to work with other
organization. Do you like challenge and
Experience from product management
cultures (Japanese) and are an outgoing,
have a passion for the Human side of
and marketing. Experience from the
independent
person
with
strong;
interBusiness? Do you want to be part of our
transport and logistics industry. Technical
personal and communications skills.
broadband business?
skills equivalent to Master of Science degree.
Contact Leif Söderström, +46 8
Contact/Application: Susanne Sundling,
7575647,
Sourdng manager
08 719 82 10, Laszlo Dagsberg, 08 719
leif.soderstrom@era.ericsson.se.
18 43.
• Long experience from supply and sourApplication: Ericsson Radio Systems AB
dng from subcontractors to Ericsson or
Gunilla Åsberg, ERA/FJ/HS164 80
other outsourcing companies. Ability to
STOCKHOLM, gunilla.åsberg@era.ericsERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
deploy the Ericsson network and inson.se.
house competencies to find synergies.
Overall perspecitve and understanding of
Senior Business Analyst the entire supply chain and its different
Tactical Business
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA consequneces on sourdng issues. ProWCDMA, PDC SYSTEMS,
ven experience from negotiations and
Intelligence
execellent negftiation skills. Ability to deIn the Marketing department of BU
Business Management
velop and execute outsourdng strategiGSM/TDMA/EDGE, we have the mission
es. Experience from the transport and loServices, Japan
to foresee and deliver what is required
gistics industry.
to make our customers successful with As thefirstmarket in the World to launch
Mobile Internet
3G networic you willfinda very stimulaContact: Gunilla Lindgren, Human ReWe support our Market Units by packa- ting environment in working with us.
sources Management Ericsson Business
ging, launching and marketing the reWe are a small group of people that
Innovation AB, HF/INN/H. S-126 25
quired solutions for customer success in are responsible for the Marketing and
Stockholm, Sweden, Office: +46 8 719
a very intensive and competitive market Sales activities for WCDMA and PDC
5606, Mobile: +46 70 581 4786.
A very visible position, a very chaltoward Japan. In our organization you

15

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 4 2001

ERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
SOLUTIONS AB, KISTA

Mobile Internet Marketing Service Network builder
The revolution is here. And it's called the
Mobile Internet Today's SMS and WAP
services give us a glimpse of the Mobile
Internet revolution. We need you to help
make it an everyday thing.
We are working together with the local
companies to promote and sell the Applications ana Solutions to our customers worldwide.
Our location is Kista. We have an opportunity for a technical, communicative
person to work in our demo studio
within our unit Product Marketing and
Sales Support
• Y o u will work in our studio demonstrating our products to our customers boon in Kista and abroad, and will be responsible to build the brand new environment based on our product USC 1.5
to make this possible. You will also be
responsible for the technical environment in our studio, which includes installation and configuration of new applications. We are working in the frontline
of mobile Internet so you will work with
our latest equipment such as R520 &
R380 etc
Good knowledge in UNIX, NT and
TCP/IP is necessary and good understanding of IP and data communication and
complementing products GSM.
In addition you should have sound presentation skills and enjoy marketing and
sales.
We are looking for open-minded,
team-oriented persons, easy to cooperate with. We expect you to be proficient in
English.
Contact: Mats Guldbrand, +46 8 585 32
595.
Application marked "K - Mobile Internet
Marketing - Service Network builder:
cool.jobs@bctericsson.se

cation Team, där vi utbyter erfarenheter,
skapar gemensamma planer och aktiviteEricssons kommunikationslösningar för ter och driver egna projekt på nordisk
Product Marketing Manager företag kombinerar och vidareutvecklar basis. Du bör vara drivande, initiativtagande och ha ett strategisk perspektiv.
avancerade metoder att utväxla inforEricsson is leading the Mobile Internet
Du har några års erfarenhet från Markrevolution. Turning the coolest new tech- mation genom röst data, video och
nadskommunikation och har bl a arbetat
framtida mobilt internet Kunderna är
nologies into everyday life-enhancers.
med kommunikationsplaner, viss probåde små och stora företag med lokala
And we're looking for like-minded people to help deliver this everyday revolu- såväl som multinationella nät Vi levere- duktion samt events. Ericsson-erfarenhet
tion around the wo rid. Our vision is of a rar också lösningar för Internetieveran- är meriterande. Din engelska är förstås
törer. På Region Norden arbetar vi med flytande.
world where effortless communication
indirekt försäljning via ett antal ledande
based on mobility and personalization
Kommunikationspartner som ingår i vårt Sales Partner
enhances quality of life.
Program. Våra marknader är de Nordis- koordinator
A world of new service opportunities,
ka länderna, Baltikum, Polen och Rysswhere imagination is the only Iimit. We
• V i söker också en person som centralt
land.
want to hear from people who share our
på regionen stödjer våra Marcom-aktivivision. People who believe anything is
teter både regionalt och lokalt samt anMarknadskommunikatör
possible. The Product Unit Service
svarar för vår partnertidning "CommitNetwork is responsible for the infrastruc- Sverige
ted". Du blir kontaktperson när det gäller
ture that connects the Internet and the
allt marcom-material inom regionen och
mobile systems with services and appli- • V i söker en duktig marknadskommunistödjer kommunikatörerna med material,
katör till Sverige med ansvar för markcations.
bilder. Direct Mails och pdf-filer. Du komnadsaktivteter från Ericsson Enterprise.
mer även producera vissa trycksaker från
• A s a technical Product Marketing MaDu kommer att arbeta nära våra channel
regionskontoret. I vårt partnerprogram
nager at the Sales Support you will work
managers och partners samt med regifinns en marknadsfond där Ericsson tilltogether both with our business manaonkontoret I Ericsson Sales partner Prosammans med partner ska genomföra
gers as well as product management in
gram finns en gemensam marknadsfond
marknadsaktiviteter. Din roll i det arbetet
order to support our local companies
avsedd för marknadsaktivteter, där du
blir att ge stöd till kommunikatörer och
and their customers in the best possible
ansvarar för att ta fram och genomföra
partners, ansvara för information och viss
way.
marknadsaktiviteter för våra partner och
produktion samt kontrollera att vårt varuYou will provide product support
mot slutkunder. Typiska Marcom-aktivitemärke efterlevs.
throughout the complete process from
ter är att stödja säljkanalerna i deras
Som koordineringsansvarig för "Comtender preparation until the conclusion
marknadsföring med bl a material, anmitted" ser du till att artiklar publiceras,
phase.ln order to succeed you need to
nonser och Direct mail, men även att
bilder finns och att tidningen distribueras
be result focussed and have strong persköta projekt på den svenska marknaden
till våra partners 4 ggr per år. Du sköter
sonal drive.
inom företagssegmentet
även kontaken med vår reklambyrå. Det
It is desirable that you have a good unDu har stöd från Nordenregionen men
är ett mycket utvecklande och utmananderstanding of Internet / Mobile Internet
det dagliga samarbetet sker med vårt
de jobb! Positionen är ny så det finns utand perhaps experiences from product
svenska marknadsbolag. Internkommurymme för dina egna idéer. Du kommer
management or product marketing. We
nikation är också en del av jobbet. Det
att ingå i Nordic Communicaiton Team,
would like you to be outgoing with good
kan t ex handla om att skriva vissa artikdär vi utbyter erfarenheter, skapar gecommunication and team playing skills.
lar eller att utveckla informationsvägar
It is likely that you hold an MSC or an
för att skapa en "vi-känsla" inom den nya mensamma planer och aktiviteter och
driver egna projekt på nordisk basis.
MBA and have at least 3 years of worsvenska enheten samt inom regionen.
Du bör ha viss erfarenhet av eller kunking experience.
Du ser även till att information om Enterskap
om trycksaksproduktion och bildprise publiceras på Intranet och Internet
hantering. Erfarenhet av webhantering är
Contact: Susanna Johansson +46 8 508
Jobbet är mycket roligt och utvecklanett plus, eftersom du blir back-up för vår
796 17 or Thomas Josephsson +46 8
de! Att arbeta nära kunden på en markwebredaktör.
Som person är du drivan719 72 13.
nadsenhet är både lärorikt och intressant
de, har bra ordningsinne och kan ha
och ger stort utrymme för egna initiativ.
Application marked "K - Product Markemånga bollar i luften. Ericsson-erfarenhet
Du kommer att ingå i Nordic Communiting Manager: cool.jobs@bctericsson.se
ERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
SOLUTIONS AB

ERICSSON ENTERPRISE - REGIONAL OFFICE
NORDIC KUNGSHOLMEN

Vill du jobba med ny teknologi inom ASIC, IP & Opto?
Generic Technologies är Ericssons koncernenhet för hårdvaruinASIC Verifiering
riktad forskning, förutveckling och design. Vi förser Ericsson med Det mest utmanande inom ASIC är att utveckla verifiering
nya teknologier och kompetens inom områdena Opto, Radio som innefattar bland annat HW/SW samverifiering, testSystemteknik och Mikroelektronik.
bänksdesign och emulering. Vi har bland annat emulatorn
Celaro.

ENHETEN FÖR
MIKROELEKTRONIK
är ett koncerngemensamt kompetenscentrum för avancerad
ASIC, RF-IC och AD/DA utveckling.

Configuration Management
Vi behöver en erfaren CMföratt i projektteam deltaga med
praktiskt arbete och medverka i utveckling av vår ASIC
konstruktionsprocess.
Kontaktperson: Christer Olofsson, tfn 08-757 57 88.

ASIC Konstruktion
Inom ASIC verksamheten utvecklar vi egna processorer/DSP
inklusive SW-verktyg samt C-kompilator. Vi utvecklar CPU
plattformar. De olika processorerna integreras i ASIC där vi
har ett totalansvar vilket innebär projektledning, verifiering
och CM.
För att klara den ökade efterfrågan behöver vi förstärka
vår organisation med följande tjänster:
Processor/DSP konstruktörer för arkitektur,
HW och SW inklusive Kompilator
Kontaktperson: Christer Olofsson, tfn 08-757 57 88.
Konstruktörer av CPU system för integrering i ASIC
Kontaktperson: Torbjörn Dahl, tfn 08-404 91 87.
ASIC konstruktörer för alla uppgifter för system på kisel
Kontaktperson: Hans-Olov Eriksson, tfn 08-404 34 42.

Kontaktperson: Hans-Olov Eriksson, tfn 08-404 3442.

RF-IC
Inom RF-IC området utvecklar vi kretsar för frekvensområdet
0-5 GHz för bland annat GSM/EDGE, TDMA, WCDMA,
Mini Link och HyperLan2. Vi utvecklar också avancerade
AD/DA IC för bredbandiga applikationer. För att klara de
växande uppgifterna behöver vi förstärka med följande:
Mixed Signal konstruktör för AD/DA utveckling
Senior RF-IC konstruktör för konstruktion i Bipolär,
BiCMOS samt GaAs teknologier

Konvergens, IP, Ethernet, WDM, nätarkitektur, protokoll
mm är ledord i detta arbete. Du har troligen erfarenhet från
radioaccessnät eller datanät och ett intresse för fiberoptikens
möjlighet.

Fiber i radiotillämpningar
Med detta menar vi ett nytt spännande falt där fiberoptiken
utnyttjas för att bygga radiobasstationer med en helt ny
arkitektur. Design/dimensionering av optiska länkar, inkluderande val av optiska sandar- och mottagarkomponenter,
optiska kablar och kontakter ingår i arbetet.

Optiskt byggsätt
Arbetet omfattar byggsätt för optiska internförbindningar i
routrar, switchar och radiobasstationer. Du kommer att arbeta
med passiva och aktiva optiska komponenter samt bakplanslösningar. Konstruktion av demonstrationslösningar, utvärdering av prestanda samt strategier för installation och
underhåll är viktiga ingredienser i arbetet.

Konstruktör radiosystem för att klara dialogen med
uppdragsgivare och arbeta med systemsimulering

Kontaktperson: Jan Söderström, tfn 08-585 344 19.

Kontaktperson: John Lundquist, tfn 08-585 325 30.

Tjänsterna är placerade i Kista.

OPTOENHETEN
är ett centralt kompetenscenter som jobbar med fiberoptiska
lösningar för Ericssons systemprodukter, med ansvar att
driva och delta i förutvecklingsprojekt samt att sprida denna
kunskap inom koncernen. Vi har ett nära samarbete med
andra Ericsson enheter för att utveckla framtida teknologilösningar. Vi söker nu utvecklingsingenjörer och projektledare för följande teknikområden:

Skicka din ansökan märkt med respektive tjänst/område till:
cecilia.renefcldt@era.ericsson.se
Ericsson Radio Systems A B

ISM

Optiska accessnät för Mobilt Internet
Design- och arkitekturfrågor för accessnätslösningar optimerade mot mobila bred bands tjänst er ryms under denna rubrik.

Make yourself heard.

ERICSSON

•
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UMTS according to customers' requirements in terms of coverage, capacity and
quality demands. You will work closely
är en fördel. Din engelska är förstås flytogether with other network designers,
tande och kunskaper i de nordiska språsolution managers and marketing manaken är meriterande.
gers in order to design a UMTS network
that meets the customer's view.
Kontakta: Catharina Sparre, +46 8 579
The tasks within our group are the fol18659, catharina.sparre@ebc.ericsson.se.
lowing: Radio network design for UMTS.
Ansökan: charlotte.pelland@ebc.ericsTechnical sales support for UTRAN relason.se.
ted issues. Competence sharing (to other
parts of Ericsson). You will belong to the
Marketing, Sales and Business manageERICSSON ENTERPRISE AB, NACKA STRAND
ment unit in the Business unit WCDMA
Ericsson communications solutions for and PDC systems, which is a part of the
enterprise networks combine and impro- Mobile systems division in Ericsson. Our
ve advanced ways of exchanging inforinternal interfaces within Ericsson are
mation via voice, data, video and evolproduct units within UMTS and markeving future media. This requires a true
ting units all over the world. Our external
understanding of how businesses and
interfaces are Ericsson's customer interprofessionals interact - an understannationally.
ding that goes far beyond meeting just
We are looking for people with radio
the technological requirements. Our
network design competence preferably
customers include owners of small to lar- from mobile networks. Experience from
ge enterprise networks, local as well as GSM is an advantage. As a person, you
multinational. We also provide solutions should be a self-motivated, target orifor Internet service providers. We deliver ented with the ability to work both indequality of service over converged
pendently and in a group. In addition
networks. We provide staff with full onsi- you should be able to think in marketing
te and offsite mobility. We integrate
terms however your focus should be on
computer and telephony applications on the technical solution. Fluent English is a
the desktop. We enable coordination of requirement If you think you are ready
all business interactions over the media for the challenge do not hesitate to conof choice. In essence, we help businessestact us and we will tell you more. We offorge enduring relationships with custo- fer you a challenging and exiting job in a
mers
small group with edge competence and
an excellent possibility for a future interGlobal and Key Account
national career.
MARKNAD FORTS

Managers
• A s Global or Key Account Manager you
will improve and maintain high level of
customer satisfaction and be single point
of contact to designated customers. You
will develop innovative business solutions and include all Ericsson products.
You will be responsible for developing a
Customer Relationship Plan and for actions and follow-up. It requires that you
understand and address trie key drivers
and business issues and identify and develop excellent relations with key influencers and decision-makers within the
Key and Global Customers companies.
Your mission will be to increase sales into designated customers by expanding
the Ericsson products. You will report to
the head office and the regional offices.
The Key and Global Customer Managers
have to initiate, drive and conclude negotiations relating to Strategic Partnership Agreements, Key or Global Customer Agreements or Service Agreements.
We are looking for YOU with good
Ericsson knowledge and extensive experience in International Sales & Marketing
within the IT-sector. You should have
skills in leadership, teambuilding, negotiation and presentations. English, both
spoken and written, is of course required. Other languages can be qualifying.
Contact: Regarding the Global Customer
Manager position: Terry Burrows, +44
1444 256396, terry.burrows@etl.ericsson.se; Key Customer Manager position:
Pär Berup, +46 455 54919,
par.berup@ebc.ericsson.se or Stephane
Grasset, +46 8 422 00 34,
stephane.grasset@ebc.ericsson.se or Susanne Pettersson, Human Resources,
+46 8 422 01 02,
susanne.pettersson@ebc.ericsson.se.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Radio Network Design for
3G Mobile Networks
We are the newly established Marketing
and Business Management Unit within
WCDMA PDC Systems. We are responsible for all markets and handles sales of
WCDMA and PDC infrastructure to both
existing and to new accounts. The unit's
mission is to support the business unifs
market-share and financial objectives in
a focused and efficient way. The primary
interfaces are the Key Account Mangers
and New Account Managers teams in
the Market Units and the Global Account
teams. Are you interested in working
with the next generation of mobile
networks?
• T h e n this is your starting point to reach
the world of UMTS. As a Radio Network
design engineer you will be right in the
middle of the area. You will be responsible for designing Radio networks for

Contact: Ruben Bongiovanni, Manager
of Radio Network Design, +46 8 757 21
57, Ruben.Bongiovanni@era.ericsson.se
or Mari Rydqvist HR, +46 8 508 773 67,
Mari.Rydqvist@era.ericsson.se.

Transmission Network
Design for 3G Mobile
Networks
• A s a transmission network design
engineer you will be right in the middle
of the area. You will be responsible for
designing transmission networks for
UMTS networks according to customers'
requirements in terms of topology, flexibility, quality and capacity demands. You
will work closely together with other
network designers, solution managers
and marketing managers in order to design a UMTS network that meets the
customer's view. The tasks within our
group are the following: Transmission
network design for UMTS. RNC node dimensioning. Technical sales support for
UTRAN related issues. Competence sharing (to other parts of Ericsson). You will
belong to the Marketing, Sales and Business management unit in the Business
unit WCDMA and PDC systems, which is
a part of the Mobile systems division in
Ericsson. Our internal interfaces within
Ericsson are product units within UMTS
and marketing units all over the world.
Our external interfaces are Ericsson's
customer internationally.
We are looking for people with
transmission network design competence preferably from mobile networks. Experience from microwave radio network
planning as well as ATM, IP, SDH and
PDH is an advantage. As a person, you
should be a self-motivated, target oriented person with the ability to work
both independently and in a group. In
addition you should be able to think in
marketing terms however your focus
should be on the technical solution.
Fluent English is a requirement
Contact: Patrik Karlqvist, Manager,
Transmission Network Design UMTS,
+46 8 404 91 84 or
Patrik.Karlqvist@era.ericsson.se, Mari
Rydqvist, Human Resources, +46 8 508
773 67 or Mari.Rydqvist@era.ericsson.se.
Application: AnneMarie.Ahrsjo@era.ericsson.se
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Manager Customer Visitor Services

structure to both existing and to new accounts. The units mission is to support
BMOR's market-share and financial objectives in a focused and efficient way.
The primary interfaces are the KAM and
NAM teams in the Man\et Units and the
Global Account teams.
• W e are looking for a candidate with
proven management experience that will
run the Customer Visitor Services. The
team is responsible for planning the
agenda for customer meetings and
securing relevant speakers, depending
on the topic Customer visits are an important part of Marketing and Business
Management The mission is to give the
visitors a "Memorable Moment". Work related tasks are to secure and prepare
structure of agenda, presentations, demonstrations, executive meetings, choice
of venue, transport meals etc Naturally
shall all these tasks to be planned with
care, taking the cultural and business
aspects into consideration.
Marketing will primarily be responsible
for the overall message. The relevant Business Manager will be the host of the
meetings and will be your sounding
board during the planning phase. We
think you have three to five years of experience in the Industry. Experience from
close relations with customers are valued, a few years in a market unit is valued
as well. Naturally is experience from management essential. Knowledge of
languages is an asset as is, of course, a
thorough knowledge of Ericsson and its
organisation. This position will offer you
the possibility to work in a stimulating
international environment! Come and
join us!
Contact: Stefan Karlsson, +46 8 404 77
29, Stefan.O.Kaiisson@era.ericsson.se.
Application: Ericsson Radio Systems AB,
Anne-Marie Ahrsjö, KI/ERA/FN/HA, 164
80 STOCKHOLM, AnneMarie.Ahrsjo@era.ericsson.se.
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
SUNDBYBERG

Mobile Internet is about to enhance our
daily lives in lots of ways. Changing the
way we keep in touch. The way we access news, information and entertainment The way we shop, pay for things
and manage our money. All from a mobile. The opportunities for mobile operators have never been greater. Product
Unit Charging Solutions has the total responsibility of charging solutions both in
3G as well as 2G. Our portfolio consists
of both GSM based and TDMA based
PrePaid systems. Billing Gateway as well
as our third generation product called
Charging Control Node, that is the Charging product for UMTS. We now need to
strengthen our forces within marketing
and are looking for ambitious and creative people to join our Product Marketing
team.

Creative Value Argument
Analyst
• W e are looking for a creative value argument analyst who will: Lead the work
in identifying the value arguments for
our different products and releases and
features. Develop customer business cases that support the value arguments.
Ensure that the value arguments are widely spread in our market communication and to our sales personnel. Provide
the product management with input and
feedback on new features and development's business cases.
The person we are looking for have a
university degree in business and administration or similar. Are fluent in English
and have both a commercial competence as well as technical. You should understand value creation development
and business case modeling. Telecom
experience and especially from an operator is a plus. As a person we believe that
you have the ability to understand
technical features and translate them into commercial arguments. You are also
very analytical and creative and can find
new angles of approach.

Businessminded Technical

ERA/FN is the newly established Marketing and Business Management Unit
• W e need a business minded technical
within WCDMA PDC Systems (BMOR).
writer who can: Develop and design inFN is responsible for all markets ana
handles sales of WCDMA and PDC infra- ternal and external documentation and

KONTAKTEN NR 4 2001

presentations for the market introduction
of our products. Write press releases and
internal communication messages. Ensure that all our information is dear, concise, and consistent for example, by using
style guidelines and document templates. Create and modify our product documentation to meet customer expectations. Content- and copyedit and proof
read marketing and sales documents
and thus provide suggestions to improve
readability and ensure technical accuracyYou should have a university degree
(or equivalent experience) in technical
communication. You need excellent English skills (for writing and editing) and
you must be very familiar with Microsoft
Word and PowerPoint You should understand how text and graphics work together for maximum communication on
paper and the Web, so familiarity with
PhotoShop and FrontPage are big pluses.
And so is Knowledge of Ericsson s information development processes.

Structured Market
Introduction Co-ordinator
• We're looking for a market introduction co-ordinator who will ensure that:
Marketing takes an active role in the product development projects (as the person responsible for marketing). New product introductions are done professionally. Marketing material is produced for
each product release. All marketing tools
are updated with correct marketing information. Market messages for new releases are developed and co-ordinated.
To qualify for this job, you need a
technical or business degree from university. You must be fluent in English and
must have both technical and commercial competencies. Experience as a project
manager and knowledge from Ericsson's
development process is valuable. You also need to know the tools of your trade:
Microsoft Word and PowerPoint We assume that you are very creative, because
you will be the person who helps develop marketing messages.
You should be interested in both the
commercial and technical aspects of product development as you're where the
technical and marketing sides meet And
we hope that you're very ambitious and
outgoing, because this position is the
marketing interface to all projects.
Contact: Christina Bäck, Manager of Product Marketing, +46 8 7570034.
Application: job@epk.ericsson.se,
www.ericsson.se/sortwaretechnology.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Looking for Chalhnges? We are an successful marketing and sales team managing business on BMOGs direct markets.
We are working in Central and Eastern
Europe with complete GSM system tenders in countries, where Ericsson have limited local presence. To be able to cope
with future challenges within GSM, Datacorn Solutions andlater UMTS, we need
a hungry and professional

Sales Manager - SP/N
• Y o u are responsible for the commercial part towards our customers and perform business planning, tender work, negotiations and other customer related
activities. You have a MSC degree or similar and well-proven experience from
marketing & sales within the mobile telecommunication area. Good communication skills are required, as well as excellent written and spoken English. You are
prepared to travel.
Contact: Mikael Anckers, Manager Sales
Operations +46 70 561 43 37, mikael.anckers@era.ericsson.se, Kerstin Efraimsson. Human Resources +46 8 757 55 15,
kerstin.efraimssonn@era.ericsson.se

Sales Manager - SP/A
• W e are an aggressive marketing and
sales team hunting new business on
BMOGs direct markets. We are working
worldwide with complete GSM system
tenders in existing countries, where
Ericsson have limited local presence. To
be able to cope with future challenges
within GSM, Datacom Solutions and later
UMTS, we need a hungry and professional businessman. You are responsible for
the commercial part towards our poten-

KONTAKTEN NR 4 2001

17

JOBBNYTT

tial customers and perform business
planning, tender work, negotiations and
other customer related activities.
You have a MSC degree or similar and
well-proven experience from marketing&sales within the mobile telecommunication area. Good communication
skills are required, as well as excellent
written and spoken english. Other language skills are considered as an additional
qualification. You are prepared to travel.

mand of radio network design in the ten- new Business Unit GSM, TDMA and ED- ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
GE (BMOS) is responsible for securing
der phase. This means that you should
understand the products used in the ra- all business opportunities within the re- Senior Business Managers
dio network, may it be for GSM or UMTS, gion. Our mission is to support and secu- The Philippines, Australia and New Zeare our customers in successful migration land, GSM TDMA EDGE Systems. We are
and also make a radio network design
for tender purposes You are also invol- towards Third Generation (3G) systems, looking for Senior Business Managers
ved in the pre-sales phase discussing ra- thereby leading the way into Mobile Infor The Philippines, Australia and New
dio network planning with the customer. ternet
Zealand.
• Y o u have a background from radio
• In order to succeed in our mission, we
As a Business Manager you are renetworks. It could be from many diffeneed you, who have a solid background
sponsible of all marketing and sales actirent areas, but most important is that
in Mobile Telecom (GSM/WCDMA), years
vities towards new and existing custoyou would like to meet the customer,
of business experience incl. abroad, the
mers You will work with the complete
Contact: Håkan Svahn, Manager Sales
and create and design the best network
drive and format needed for our mission.
product portfolio of GSM, TDMA and EDOperations +46 8 404 8774, hakan.svafor the customer. Our customer is in
We will provide you with a challenging
GE systems.
hn@era.ericsson.se Per Uppström, Manafocus. There are often requests for jobs
and empowered position, with wide opThe work will be performed in close coger Sales Operations +46 8 757 21 76,
on very short notice and the customer
portunities for development
operation
with the KAM and NAM teams
per.uppstrom@era.ericsson.se
may change opinion quickly. It is imporAs a Senior Business Manager you will
in the local companies. Together with
tant that you can work under these cirbe the key focal point from the Business
the local teams you will set the business
Sales Manger looking for
cumstances. Take this opportunity to
Unit towards KAM/NAM and GAM orgatargets, develop the strategies for the
work
as
close
to
the
customer
as
possibnizations.
Challenges!?
market and work hard to secure that the
le. You will also meet with people from
As a Senior Business Manager your reWe are a successful marketing and sa- many different cultures and get excellent
objectives are met You act as the local
sponsibility includes among others; reles team managing business within Divi- opportunities to travel, often to interescompanies point of contact and their
sponsible tor the Consolidated profit lesion Mobile Systems direct markets We ting and exotic countries.
spokesperson at ERA.
vel for BMOS business within each defiare working with Africa and Middle East
• Requirements: Degree in Business
ned Customer Account Existing and New
and with the complete GSM system portEngineering or Administration. At least 5
Business, develop strategies and busiContact:
Håkan
Asplund
+46
8
7571843
folio, from tenders to support We are
year's experience from the cellular and
ness plans in co-operation with the MU's
hakan.asplund@era.ericsson.se.
eter
Linmainly working in countries, where Erics/or datacom industry. Experience from
(KAM, NAM and GAM) within the framederoth +46 8 4049308 peter.lindeson has limited local presence. We are
International Marketing and Sales. Be abwork of BMOS strategic planning.
now looking for a Sales Manager to join roth@era.ericsson.se. Kerstin Efraimsson
le to work independently as well as to
Agree upon and follow up the annual
+46
8
7575515
kerstin.efraimsson®our team.
support the local organisations. Fluent in
business objectives of the Customer Acera.ericsson.se
• Y o u will be responsible for the comEnglish both spoken and written. The pocount at the Market Unit Approve deviamercial part towards our customers and
sition requires frequent travelling.
Tools Support
tions on agreed contractual conditions
perform business planning, tender work,
and risks.
Business Management & Operations
negotiations and other customer related
The job requires visits and travelling to
Contact: Eva-Carin Thureson, +46 8 404
Direct
Markets.
One
of
the
fundamental
activities.
5335, Eva-Carin.Thureson@era.ericscomponents of an efficient Marketing & the Market Units within the region. You
Your attitude and personal qualificason.se.
Sales organisation is a well functioning have a master degree in engineering
tions are more important than formal
Application: Ericsson Radio Systems AB,
tools strategy. This not only requires ad- and/or business, with at least five- (5)
degrees. Experience from marketing &
year's experience from the cellular
Kf/ERA/SF/H Ingrid Pichler, 164 80
vanced tools themselves, but also the
sales within the mobile telecommunicaStockholm, ingnd.pichler@era.ericsbest possible implementation, training, and/or datacom industry.
tion area is appreciated. Good communiYou should be business minded with a
son.se.
and expert support of the tools. For this
cation skills are required, as well as expurpose, we are now looking for a Tools strong drive and possess leadership quacellent written and spoken English. You
Support person to strengthen our team. lities.
are prepared to travel.
You need to be fluent in English both
ERICSSON MOBILE COMMUNICATION,
• You will be responsible for developing
spoken and written. Fluency in French is
STOCKHOLM
and
implementing
our
Marketing
&
Sales
an advantage.
Contact: Henrik Moberg, Director Sales
tools strategy, coordinated with our proOperations +46 70 5936607, henrik.moMarketing Project Manager
cess management You will work in close
berg@era.ericsson.se, Kerstin Efraimsson,
Contact: R. Rönning +46 8 508 76490.
(TEMPORARY ASSIGNMENT)
cooperation
with
our
account
teams
in
Human Resources +46 8 757 55 15,
Application: Ingrid Pichler, Ericsson Rathe
home
organisation
as
well
as
at
the
To enjoy managing the most exciting
kerstin.efraimssonn@era.ericsson.se
dio Systems AB, SE-164 80 Stockholm,
local companies.
products in the world, you have to handSweden,
ingrid.pichler@era.ericsson.se.
Typical activities carried out by the
le the l'ifestyle...Sub Business Unit ComProcess Driver - SP/M
Tools Support person are: training and
Business Management & Operations
help-desk for our sales tools and IntraDirect Markets. In order to be competiti- net portal, requirement handling and
ve in today's communications market, it implementation of new tools, and active
is of utmost importance to continuously user support to our sales teams.
improve the internal efficiency of the orThe candidate should preferably have
ganisation. Key factors for achieving this experience from Marketing & Sales tools,
are well functioning processes ana effici- together with excellent communication
ent competence development
and cooperation skills. The position reFör this purpose, we are now looking quires personal drive and fluency in
for a Process Driver to strengthen our
Swedish and English. Experience from
team. You will be responsible for develo- the education area is a merit.
ping and implementing our Marketing &
Ericsson Utvecklings AB är ett fristående
Du som söker är gymnasieekonom med
Sales processes, and coordinating our Contact: Per Sjöberg, +46 8 757 3816
bolag inom Ericssonkoncernen. ViförserEricsson flera års praktisk erfarenhet av redovisning,
Marketing & Sales training.
och dess kunder med plattformsprodukterförtele- gärna som kvalificerad ekonomiassistent
Technical Manager - SP/A
You will work in close co-operation
kommunikation, telekommunikationstjänster och samt behärskar engelska i både tal och skrift.
with our account teams in the home orVi behöver ännu en Technical ManaMeriterande är om du har haft arbetsledande
ganisation as well as at the local compa- ger för GSM, FPRS, EDGE och UMTS. Till- utvecklingsstöd
nies.
sammans med en Sales Manager och
en Project Manager säljer du mobilteleEkonomienheten ansvarar för bokslut, ekoTypical activities carried out by the ProVill du veta mer, kontakta
fonsystemtillnya kunder.
cess Driver are:Continuous process imnomiska rapporter och fakturering till våra
Gunvor Hertz, tel 08-727 36 33
provements in co-operation with the
Din roll är att ha det tekniska ansvaret
kunder. På enheten finns idag 10 personer
e-mail: gunvor.hertzfeuab.ericsson.se
process management network within Diför näten, vi arbetar direkt mot operatösom arbetar i två team.
vision Mobile Systems, Process support
rerna, vilket är både roligt och utveckto our Business Management units, Conlande, men också krävande. Du ansvaSkicka din ansökan märkt med
duct training programs and workshops
rar i tekniska frågor och utför kundpre"Teamledare UAB/A/E" till:
for our account teams, Follow-up and resentationer, offertarbete, teknisk rådgivport process improvements results.
Ericsson Utvecklings AB
ning och löser olika problem.
The candidate should preferably have a
Att: Birgitta Friis
Du kommer att (1 ledningsansvar för ett
• För att lyckas tror vi att du är civilinguniversity degree in Business AdministraBox 1505, 125 25 Älvsjö
enjör och har erfarenhet från något av
team på fyra (4) personer som ansvarar för
tion or Economics, together with
följande områden: Telekommunikation,
e-mail: birgitta.friis@uab.ericsson.se
leverantörsreskontran
och
anläggningsreprevious experience of process developAXE, mobirtelefoni, radiokommunikagistret. Dessutom kommer du att ansvara
ment.
tion.
för valutaterminshantering, reconcilering,
The position requires excellent comDu är en drivande och utåtriktad permunication skills including fluency in
netting, bolagets försäkringsfrågor samt
son som är van att arbeta snabbt och
spoken and written Englisn, together
delansvarig vid bokslut. Du kommer även
självständigt och inte främmande för
with analytical skills and personal drive.
att ha kontakter med externa och interna
kommersiella frågor. Bra kunskaper i såleverantörer.
väl muntlig som skriftlig engelska är en
Contact: Per Sjöberg, +46 8 757 3816
förutsättning.
Du ingår i ett ledart earn på ekonomienVi erbjuder ett utvecklande och dynaheten och deltar i framtagande av nya rutiRadio Networks Specialist - miskt
arbete i ett trevligt team. Rätt perner och processbeskrivningar samt deltar i
son har stora möjligheter till en spänSP/X
projekt som kommer att startas under året.
nande yrkeskarriär.
ERA/SP is the Business Management
Du arbetar aktivt med gruppens utveckunit for Direct Markets, GSM, TDMA and
ling samtidigt som du själv arbetar operaKontakta:
Håkan
Svahn,
Manager
Sales
EDGE. ERA/SP/X is the technical marketivt.
ting and sales support organization ca- Operations, +46 70 3227593, hakan.svaDu är flexibel, positiv, utåtriktad och
tering for core network design and local hn@era.ericsson.se, Per Uppström, Mastresstålig. Du är också en lyhörd och inproduct management as well as contai- nager Sales Operations, +46 8 757 21
ner systems ERA/SP works with direct 76, per.uppstrom@era.ericsson.se.
spirerande ledare.
markets (mainly in Africa, Middle East
and Eastern Europe) and acts as a MarERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ket Unit
We need to strengthen the competenSenior Business Manager
ce in radio network design and radio
products for GSM and UTRAN. Your chal-Sales and Business Management for Europe, Middle East and Africa within the
lenge is to cope with the increased de-

Ge dig själv en
utmaning — byt jobb

Teamledare till
leverantörsreskontran

Make yourself heard.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
With a University Degree, Diploma in
Manager Marketing & Sales Unit, Custo- Communications or equivalent, you must
have an eye for detail and knowledge of
mer Management Solutions. Lead your
municators is a new fast growing product unit within Ericsson Mobile Commu- team successfully into the new millenni- print production processes, ft is likely
nications. Our mission is to achieve glo- um. Division Global Services is fast beco- that you will have English as a native
language and enjoy writing and produbal leadership in the market of Wireless ming recognized as the face of service
cing Powerpoint presentation material.
excellence in the new millennium.
Information Devices by providing competitive and compelling solutions to cor- As one of six divisions of Ericsson, our As part of a small team, you will also be
actively handling your share of other dayporate organizations and end-users.
role is to deliver exceptional customer
to-day communications projects in a liveWithin SBU Communicators, a desig- service as an integral part of the Ericsly department serving a large organizanated Marketing Communications team son offering.
tion. Initially based at Telefonplan, you
is responsible for all SBU market inforWe are now looking to expand in order will be part of Division Global Services'
mation - focused primarily on the introto face the very exciting challenges ahe- move to Sundbyberg during the first half
duction of new products to the market
ad - and you could be a key element in
of this year.
our success. To find out more about this
•Today, SBU Communicators' Marketing
new force in service solutions please visit Project Manager, Marketing
Communications group are looking for
our website at:
the right person to come to Sweden for a
Communications
http://globalservices.ericssonse
temporary assignment (one to two
•
A creative, ambitious, and experienced
years) and join our team as a Marketing
Marketing Communications communicator, you will enjoy working
Project Manager.
on a wide variety of communication proAs Project Manager, you will play a key
Team Leader
jects that involve proactivery making conrole in the development of marketing
tact with other divisions of Ericsson as
• A n experienced communications procommunication activities. The position
well as our offices around the world. You
fessional, you will be responsible for leainvolves managing, coordinating and serwill be expected to work on your own
ding a busy marketing communications
ving as a global point-of-contact for all
initiative as well as being part of a closeteam. As well as overseeing and coordiproduct-related marketing internal and
ly-knit team of communications profesnating the team's dairy workload, you
external launch activities. This includes
sionals who work across all communicawill also be expected to handle projects
responsibility for:
tions disciplines to promote the global
proactivery and effectively, leading by exProject documents (agency briefs, marservices offering.
ample.
ket introduction plans, P&Ds and compeIdeally you will have a University DeAs an interface between the team and
titor information). Product Marketing
gree in Marketing or Communication
management you will be expected to
(agency selection, storyline creation,
and at least three years relevant experiprovide recommendations on current
photo-shoot coordination, l&E kit and
ence. Your spoken and written English
work in progress and assist the manager
PIM material). Advertising (creative conwill be excellent Experience in telecoms
in assessing performance, and planning
cepts and media planning and budgeis an advantage. Initially based at Telethe overall development of team competing). Channel Marketing (POS, ambient
fonplan, you will be part of Division Glotence.
and web material). Documentation (for
bal Services' move to Sundbyberg during
Ideally, you will have a University Derelease in Global systems such as PRIM
the first half of this year.
gree and/or Diploma in Marketing, Meand GASK). Other related activities
dia or Communication. More importantly
(display products, packaging and PR).
Project Manager, Solutions
you will have proven leadership skills as
Most importantly, you will work as an
well
as
several
years
experience
within
integral part of our team coordinating
Marketing Communications
the field of Marketing Communications.
your own deliverables and bringing them
•Working
on the service elements for
You should have good overall writing
to market
GPRS, EDGE, UMTS, Mobile Internet and
and communication skills as well as exPreferably, you should have at least 2
other Solutions together with our colleacellent spoken and written English. Initiyears experience working with marketing
gues in the Mobile Systems Division of
ally based at Telefonplan, you will be
project management Be familiar with
Ericsson, you will be responsible for a wipart of Division Global Services' move to
the ins and outs of advertising agencies,
de range of communications projects
Sundbyberg
during
the
first
half
of
this
as well as have an eye for good graphic
and activities. You will contribute to comyear.
design, print quality and copywnting. Hamunications plans, ensuring all activities
ve a university degree. And, be enthusiare carried out, coordinated and tracked
Communications Planner,
astic, thorough and self-motivated. Fluuntil completion.
ency in English is required.
Marketing Communications
Ideally, you will hold a University Degree in Marketing Communications or a
• In this senior new role, you will need
Contact: Helene Hedin, Human Resourrelevant technical subject Experience
your considerable planning experience
ces, +46 8 58534463.
must have been gained in the high-tech
to deliver a global marketing communiApplication marked MPM: www.ericssector, especially telecommunications,
cations strategy for Division Global Servison.com/jobs/, Ericsson Mobile Commupreferably with services specific knowces. Reporting directly to the Marketing
nication, Att: Lena Svensson, S-164 80
ledge. Excellent communications and soCommunications Manager, you will plan,
STOCKHOLM, Sweden.
cial skills are a must Initially based at Tedevelop, coordinate and budget to ensulefonplan, you will be part of Division
re that our communications are correctly
Global Services' move to Sundbyberg
targeted, clear and inspiring. To make
ERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
during the first half of this year.
this happen, you will be encouraged to
SOLUTIONS AB
develop strong relationships and to liaise
at all levels throughout Ericsson, incluContact: Jackie Karlsson, Manager, MarMarket Support
ding overseas offices and other Ericsson
keting Communications, Division Global
divisions.
Portal and Service Network Solutions'
Services, +46 8 719 6032, iackie.karlsmain responsibility is to secure that their Your communication skills will be
son@era.ericsson.se or Helena Sandberg,
offerings have the necessary marketing tested at cross-divisional meetings, wheHuman Resources, Division Global Serviand sales material, as well as to provide re you will give presentations and be exces, +46 8 719 9131, helena.sandpected to argue a strong case for the dithe worldwide marketing and sales orberg@era.ericsson.se.
vision. As part of a small team, you will
ganizations with tender support and
Manager
also be expected to be a 'doer" - actively
customer visits.
handling your share of the day-to-day
Our Regional Office WE/ CEMEA now
We now need to grow stronger with
communications projects in a livery dehas a job opening within the Customer
skilled professionals in the later area, i.
partment serving a large organization.
Management area, as a Manager for
e. to work more dedicated with bid maYou should have proven experience in
Marketing and Sales Unit to be filled by
nagement and related sales support acbusiness planning as well as a good una sales oriented, entrepreneurial person.
tivities.
derstanding of how communications fits
• A s a manager you will be responsible
The work will be performed together
into the marketing mix. It is likely that
for building up our unit and business of
with Product Units, the Marketing and
^ou hold a University Degree or equivaIntegration, Customer Care & Billing soSales organization and the account
ent in Marketing Communications or
lutions, Services Provisining, Fraud soluteams in the Market Units worldwide. It
Business Management
tions and ISP to Telecom operators in the
will include customer contacts on a more You should also be a proactive, confiregion. We offer both internally develoor less freguent basis.
dent communicator with an excellent
ped systems and services, as well as
command of English {written and spo• T h e candidates for positions within
systems and services from external partken). A good knowledge of Ericsson is a
Market Support are individuals with at
ners that we have supply agreements
definite advantage. Initially based at Teleleast 2 years' experience from sales supwith. You will ensure through your marfonplan, you willbe part of Division Gloport and bid management
keting & sales manager in Die unit that
bal Services' move to Sundbyberg during
He, or she, should be well aware of the
customer buy-in for our systems and serthe
first
half
of
this
year.
tender process within Ericsson and be
vices together with our local account
prepared to participate in negotiations. A
teams and you will have an overall rePrint Media Coordinator
part of the role will be to build up and
sponsibility for following projects
maintain a tender template library and
• As part of a major Ericsson division
through till completion. You will work vedefine the bid process within our Soluwith a growing need for a wide variety of
ry closely together with Ericsson's parttion Area.
printed matter, you will primarily be reners, account managers and customers.
An out-turned, sales oriented personasponsible for liaising with our working
You must be able to travel.
lity with a great interest in people, their
agency and their team of writers to coorAs a manager, in addition to the geneneeds and behavior is essential, as well
dinate production and delivery of markeral requirements, you will have: Experias the ability to take own initiatives. Exting material. Among your duties, you
ence to be a manager in marketing and
perience from working abroad is a plus.
will ensure adherence to the Division's
sales position. Experience of billing
Language skills are also something that
graphical profile as well as ensuring that
systems or billing consulting for telecom
is valuable.
all material conforms to our Corporate
operators or from working for a telecom
Visual Language. You should have a
operator with billing systems. Experience
good grasp of technical information and
Contact: Johan Norborg, +46 8 508 76
in handling contract negotiations and in
be able to transform it into dear, easily
391.
outlining proposals. International markeunderstood
communications
literature
Application marked K - Market Support:
ting experience
and other material.
cool.jobs@bct.ericsson.se.
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Contact: Bengt Åkerström Manager Marketing & Sales, +46 8 719 39 97,
bengtakerstrom@era.ericsson.se or Dennis Uppström, Director Customer Manatement Solutions, +46 8 719 49 89,
ennis.uppstrom@era.ericsson.se

Marketing & Sales Manager,
Professional Services
An opportunity exists within our Regional Office for Europe, Middle East aria
Africa (EMEA) in the Professional Services division, for a Marketing and Sales
Manager.
• A s Marketing and Sales manager you
will own a corporate business sector and
be responsible for the development of
solutions to customers covering network
design and network performance improvement services. You will promote sales
to our existing customer base of telecom
operators and sen/ice providers in the
EMEA region, and support local account
teams around the region. You will be
focused on the continued growth of our
products and services and following projects through to completion. You will
work very closely with Ericsson account
managers, product managers and customers. A willingness to travel abroad is
essential.
The ideal candidate will be a sales-oriented individual, enthusiastic and serfmotivated, and with the maturity to
establish credibility with our customers
and build the foundation for a successful
relationship. Strong communication and
presentation skills are essential for this
position.
As a marketing & sales manager, in addition to the general requirements, you
will have: Experience of High-value Services in the Telecoms sector, preferably
Network Design and Performance Improvement Services. Experience in handling
contract negotiations and in outlining
proposals with customers. International
marketing experience.
Contact: Carl Aspenberg, Director
Network Design & Performance Improvement +46 8 719 47 46, CarlAspenberg@era.ericsson.se or Peter Ternström,
Marketing & Sales Manager Network Design & Performance Improvement +46 8
719 39 61, Peter.Ternstrom@era.eric5son.se.
Applications to all the above: Ericsson
Radio Systems AB, HF/ERA/GHS Eva-Marie Thehn, 126 25 STOCKHOLM, Eva-marie.Thelin@era.ericsson.se.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB

Through Telecom Management & Professional Services, Ericsson engages in business partnerships with operators all
over the world in order to establish and
manage their Telecom Operations in a
competitive and profitable manner. Our
Regional Office Europe (EMEA) now have jobs opening within the Telecom Management & Professional Services areas,
as a Service Account Manager, TMPS
working with Direct Markets (ERA/SP
markets).

Service Account Manager,
TMPS
• A s a Service Account Manager for TMPS you will be responsible for building
up our business of Customer Management Network Management Systems,
Network Design & Network Performance
improvement and Managed Services (i.e.
outsourcing services), to Telecom operators and Service providers, in Direct Markets within the EMEA region. To meet the
fast growing and challenging business in
Direct Markets we need to expand and
are looking for business minded, analytical and driving persons.
We offer internally developed systems
and services, as well as systems and services from external partners. You will ensure customer buy-in for our systems
and services together with our local account teams and you will have an overall
responsibility for following projects
through until completion. You will work
very closely with ERA/SP, Ericsson's partners, account managers and customers.
You must be able to travel extensively,
but our homebase is Kista, Stockholm.
As a Service Account Manager, TMPS in
addition to general requirements, you
need: Experience from the above men-
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tioned functions or related areas from
Supplier or Telecom Operators. Experience in handling contract negotiations and
in outlining proposals. International marketing ana sales experience.

•Want to join us? We're seeking a proResponsible for
ject manager who will support event and
Competence Management
seminar speakers with development of
presentation messages and content as
and Knowledge Networking
well as coordinate production of presenwithin DGS
tations with external agencies.
In addition to the event speakers, you
Contact: Karl Spånberg, Marketing & Sa• A s responsible for Competence Manawill also be working closely with the
les Director, +46 8 719 4749, karl.spangement and Knowledge Networking you
events group and BU/PU content contriberg@era.ericsson.se or Jan Andersson,
will drive the overall strategies and probutors. In short, your responsibility is to
General Manager, +46 31 7473878,
cesses for competence management and
ensure the event and seminar presentajan.a.andersson@emw.ericsson.se.
knowledge networking within the Divitions are of high quality in terms of mesApplication: Ericsson Radio Systems AB,
sion.
sages, delivery and visuals. You are a uniHF/ERA/GH Ann-Sofie Hörnan, TelefonWhy is Competence Management and
versity graduate, preferably in business
vägen 30, 126 25 Stockholm, annKnowledge Networking vftal for Division
and have hands on experience from
sofie.homan@era.ericsson.se.
Global Services? Because our business is
marketing communications of system soService; we sell our knowledge and comlutions. You are goal oriented and work
petence to our customers. Thaf s why the
efficiently within and among groups.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
most important management task is to
Your communication skills are excellent.
manage and support competence deveContact: Eva Andersson, + 46 8 764 18
lopment. We have an exciting challenge
Presentation Project
19, Eva.andersson@era.ericsson.se.
ahead creating a learning organization
Manager
Application: Presentation Project Manaand building up a Knowledge NetworMobile Internet will soon be an everyday ger, Ericsson Radio Systems AB, Ann-Britt
king culture, in which you will have an
reality. Communicating this is our reality,Stillberger, KI/ERA/H, Ann-brittstillbercrucial role!
today. We're a team or communications ger@era.ericsson.se.
In your role, you will also be reponsible
professionals, running marketing com- ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
for follow up and reviewing the Division
munications and branding activities for
ESP goals for Competence Management.
the business units within Division Mobile P E R S O N A L
Coordinate overall activities within SBLs
Systems. This means we are in the cenand regions through existing Competenter of Ericsson's cutting-edge: Mobile Ince ana Resource management networks.
ternet and Third Generation Systems.
Division Global Services is fast becomingBuild up a Knowledge Networking comrecognized as the face of service excel- munity with knowledge champions. SupOur group is highly international and
lence for the new millennium. As one of port existing KN projects. Implement
well mixed in age and gender. On any
six divisions of Ericsson, our role is to de-common tools for CM and support KNgiven day you may find us working on
strategy & branding issues, product in- liver exceptional customer service as an tool initiatives. You will have the prime
formation, PR, mummedia presentations, integral part of the Ericsson offering. We contact with Corporate for the Division
within the areas and drive our overall deweb projects, market research...anything are now looking to expand in order to
and everything to make Mobile Internet face the very exciting challenges ahead mands on Ericsson University and Ericsa reality. Our job puts us in contact with - and you could be a key element in our son Education.
success. To find out more about this new We believe you are business focused
colleagues and internal customers all
over the Ericsson world, and of course force in service solutions please visit our and have great interest in the organizational needs, and have a ability to bring
external agencies. We embrace creativi- website at: http://globalservices.ericsson.se
issues up to a comprehensive view. You
ty and fresh thinking in what we do.

like challenges and have the talent to
drive issues and projects. You have leader skills, like to cooperate and you are
communicative. Fluency in English is a
necessity. Are you the right person for
this job, please contact us immediately:
Contact: Heidi Mikalsen, Manager Competence Managment, 08/719 6226,
mailto:heidi.mikalsen@era.ericsson.se or
Göran Henriksson, Head of Human Resource & Organization, 08/719 5375, Goran.M.Henriksson@era.ericsson.se.
Application: Ericsson Radio Systems AB,
HF/ERA/GH Eva-Marie Thelin, 126 25
Stockholm, eva-marie.thelin@era.ericsson.se.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Personalchef
PERSONALCHEF TILL "JAPANVERKSAMHETEN" I KISTA. Till enheten PDC
Systems söker vi en personalchef. PDC
Systems ingår i BU 'WCDMA & PDC
Systems", avs andra och tredje generationens mobiltelefonsystem.
PDC Systems har ansvaret att utveckla
och sälja PDC-systemet till den japanska
marknaden. Japan är det land i världen
som kommit längst inom Mobilt Internet
och kommer vara det första land i världen att introducera ett 3G-system under
2001.
PDC-systemet som är den japanska
varianten av GSM kommer att leva
mänga är parallellt med det nya 3G
systemet Enheten för PDC Systems präglas av småskalighet god lönsamhet,
närhet till ledningen, möjlighet till överblick, helhetssyn och påverkan på beslut

Satsa på ett framtidsjobb! Idag.
Vi söker projektledare, designers, testare och trainers.
Ericsson Software Technology AB är en spjutspets inom Ericsson- Du bör ha en akademisk examen och kunna engelska flykoncernen. Vi har ca 900 anställda och samlar en mycket hög tande. Du bör ha jobbat med TTCN, ASN1, Unix, C+ + ,
kompetens vid vara kontor och utvecklingsenheter i Karlskrona,datakom och telekom samt kunna bedöma mjukvara.
Stockholm, Malmö, Kalmar och Ronneby. Värt huvudkontor finns Vi arbetar emellertid i projekt, så det är viktigt att du
i TelecomCity i Karlskrona.
har en hög social kompetens och en vilja att arbeta med nya
människor och grupper. Vi uppmuntrar uppfriskande rotation när det gäller arbetsuppgifterna, vilket ger dig möjligVi gav mobilnätet lokalsinne, lade grunden för de personhet att välja att arbeta och förkovras inom flera olika ämnesligt utformade mobila webbtjänsterna och utvecklade möjområden.
ligheten att ta betalt i realtid. Nu fulländar vi mobilt
Internet med våra specialiteter - charging solutions, mobile
positioning och telematics. Vårt TTCN Competence Center
står inför en spännande utmaning: genom att integrera
samtliga testningsaktiviteter, leverera en komplett testmiljö
Till kontoren i Malmö och Karlskrona söker vi dig som har
och finslipa utbildning och support ska vi halvera ledtiderna!
erfarenhet av funktionstestning, systemtestning och verifieVi behöver därför utöka våra styrkor.
ring i stort. Du ansvarar för att ta fram testspecifikationer,

Vi ser helst att du har en akademisk examen och ett stort
intresse för att utbilda andra. Det är av yttersta vikt att du
kan engelska, och att du har en god presentationsförmåga.
Det är en fördel om du har erfarenhet av TTCN/ASN1, telekom och datakom, och om du dessutom har sysslat med
teknisk utbildning. Vi arbetar i projekt, så det är viktigt att
du har en utvecklad social kompetens och att du vill samarbeta med nya människor i grupp.
Vi uppmuntrar en viss rotation när det gäller arbetsuppgifterna, vilket ger dig möjlighet att välja att arbeta och
utvecklas inom ett flertal olika områden. Som trainer kan
du välja att jobba i Karlskrona eller Malmö.

Testare

Projektledare
Vi söker erfarna personer med goda ledaregenskaper till
kontoren i Malmö och Karlskrona. Som projektledare är du
tids-, kostnads- och kvalitetsansvarig, från stan till mål. Du
bör ha en civilingenjörsexamen eller annan högskoleutbildning i bagaget, samt några års erfarenhet av projektledning
och av verifiering av mjukvara. Tidigare jobb inom Ericsson
är en merit, liksom kunskaper i TTCN, ASN1, Unix och
C+ + . Du bör vara flexibel och målmedveten, för du ska
bygga upp och inspirera ett framgångsrikt team.

Designer
Vi vill ha erfarna och självgående mjukvaruutvecklare till
designteamet inom TTCN till kontoren i Malmö och Karlskrona. Ditt uppdrag blir att hantera de olika stationerna i
vår kvalificerade testmiljö, där vi förser standardiserade
telekom- och dataspråksignaler med TTCN-översättning.
Utvecklingen, som innebär exklusiv samköming av produkter, sker i en Unix/C++-miljö. Samtidigt som du arbetar med din design, har du täta kontakter med testteamet.

testinstruktioner, test-script och planering och genomförande av testning av de verifieringssystem vi levererar till
Ericssons utvecklingsprojekt.
Du arbetar parallellt med ditt test team och design teamet.
I din roll är det viktigt att du har erfarenhet av testing, telekom och datakom. Har du dessutom erfarenhet av TTCN,
ASN.l och UNIX är det en merit, annars lär du dig det
med vår hjälp.
Du ska kunna förstå existerande mjukvaruprodukter och
kod. Du bör ha en akademisk examen och kunna engelska
flytande. Vår utvecklingsmiljö består av UNIX, C, C+ +
och Java. Som person tror vi att du har god problemlösningsförmåga, är noggrann och öppen.

Kontaktperson Malmö:
Jim Nilsson, tfn 040-66971 89
Kontaktperson Karlskrona:
PeO Olsson, tfn 0455-39 53 59
Sänd din ansökan till job@epk.ericsson.se

Ericsson Software Technology AB
Human Resource and Administration
Box 518, 371 23 Karlskrona

Trainer
Ju mer TTCN används inom vår globala koncern, desto
större är utbildningsbehovet. Och kurserna måste urvecklas
i takt med våra världsledande produkter. Vi söker en person
med gedigen erfarenhet från arbetslivet, som både kan agera
lärare och se till att vårt utbildningsmaterial ständigt är
uppdaterat. Kurserna ger du huvudsakligen på engelska, i
en mängd olika länder.

Make yourself heard.

ERICSSON
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• V i kan erbjuda Dig: ett brett arbete
som spänner över hela HR-området, ett
arbete med såväl dagliga operativa frågor
som mer långsiktigt strategiskt arbete,
möjligheter till internationella kontakter
genom samarbete med framför allt vårt
bolag i Japan.
Vi söker Dig som: har flera års erfarenhet av arbete med HR-frågor, har beteendevetenskaplig utbildning eller motsvarande. Hör av Dig så kan vi berätta mer!
Kontakta: Katarina Ljunggren, +46 8
7571831, +46 70 5848566,
katarina.ljunggren@era.ericsson.se, AnnCharlotte Haglund, +46 8 58534455,
+46 8 70 5191296.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
Gunilla Åsberg, ERA/FJ/HS, 164 80
STOCKHOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se

JOBBNYTT
tion i samband med internt arrangerade
utbildningar samt daglig personaladministration. Beroende på ditt intresseområde och din kompetens kan du vara
med och utforma rollen som HR Administratör.
Lämplig bakgrund kan vara sekreterare
med någon form av påbyggnadsutbildning eller erfarenhet av arbete inom Human Resources. Du jobbar strukturerat
och självständigt och har lätt för nya kontakter. För denna tjänst är bra språkkunskaper i Engelska och Svenska av största
vikt Vi kan erbjuda en utmanande position i en ständigt föränderlig Ericssonvärld. Teamet präglas av en öppen atmosfär med glimten i ögat blandat med en
mycket profesionell inställning till vår arbetsuppgift. Ar du intresserad och vill veta mer, ring oss gärna på följande telefonnummer.
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contractor and systems integrator to
the business management process (we
Ericsson; designing, developing, impleprovide the tools, such as Cockpit and
Balanced Business Scorecard). Support menting and maintaining top quality sothe management team as it identifies fu- lutions. We plan to turn to external marture directions, creates a new vision, and kets, which will increase our possibilities
develops strategies into short- and long- to build a highly skilled and extremely
competitive range of professionals. If
tenn goals anaobjectives for the Name
product unit Facilitate policy implemen- you're a talented professional and wish
tation throughout all levels of the opera- to be on the leading edge of creating
and managing first-rate solutions, you
tion (working with an end-to-end perspective).Take responsibility for quarterly should senously consider this opportunity!
follow-up on results. Ensure that our
strategic intent objectives, and results
In our unit System Handling, we are toare communicated throughout the orga- day approximately 60 professional peonization (via personnel presentations,
ple, all very dedicated. We provide
the intranet and other communication
systems for business support proceschannels). Drive development of our
ses/activities used by development units.
management system (in dose co-opera- A system consists of online method protion with our management team).
ducts, tools and training products.
• T o qualify for the job, you need: An MS
We aim to cover our costumer's whole
in engineering or in business administraneed of deplyoment and support by protion and economics (or equivalent). PC
active-, project-, operative- and technical
skills (MS Office). Ericsson experience.
support Are you interested to get a dyFluency in English. It's a plus if you have
namic and challenging work in a posititechnical knowledge and experience.
ve and creative atmosphere with focus
And it wouldn't hurt if you've been woron people and technique?
king with: Process development Opera• W e are looking for one more Product
tions development (for example, driving
Manager to work with Ericsson's SW bagoal-setting processes). Motivating peosed platforms for design environments.
ple. Project management
You will be a member of our Product
We think you're the kind of person
Management Team and co-operate with
who: Is mature and motivated. Takes lots
customers and subcontractors World Wiof initiative. Maintains a broad perspectide
within Ericsson. Travelling and regular
ve, while working with nitty-gritty details.
contacts is a natural part of the work.
Knows what it takes to be great team
A suitable candidate should have explayer. Understands what good leadercellent communication skills and at least
ship entails. Uses your well-developed
2-3 years of experience of SW-design in
social skills. Likes to work in small teams.
UNIX environments and a Master deLikes to have fun and work hard.
gree in in Computer Science or equivalent
Contact: Madelene Axelsson, +46 8
You need to be fluent in English,
58534853.
because we have many international
Application: job@epk.ericsson.se, Ericscontacts. To enjoy working with us and
son Software Technology AB, Human Reto succed in this position you need to
source Administration, Box 518, 371 23
have an analytical mind, create relationKarlskrona
ships, like independent work and new
challenges.

Kontakta: Petter Hagander, Mgr HR &
Comp. Dev., 070/519 21 36, Marianne
Magnusson, Strategic Competence Development, 08/719 52 92.
ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN
Ansökan: petter.hagander@etx.ericsBe at the heart of the future. Choose voi- son.se.
ce, data and multimedia. Choose Creativity, openness and personal fulfillment.
Choose convergence, choose ENGINE ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
choose Division Multi-Service Networks KISTA
(DMN).
DMN is looking for motivated individu- Personalchef
als who are passionate about their work.
Join a visionary team devoted to driving Communicators
the evolution of next-generation
• V i söker en personalchef till Sub Businetworks, leading the way in a rapidly
ness Unit Communicators, en framdeveloping market
gångsrik och utmanade verksamhet där
vi bl a utvecklar och marknadsför SmartHR - Compensations &
phones. Du kommer att ingå som aktiv
medlem i ledningsgruppen och rapporBenefits Specialist
tera direkt till chefen för enheten.
• Is Compensation & Benefits your comDina arbetsuppgifter spänner över hela
petence area and do you have some
personalområdet såsom rekrytering, leyears experience? Do you think Compendar- och kompetensförsörjning, lönefråsation & Benefits are important issues to
gor, förhandlingar samt förändringsarbebe an attractive employer and do you hate i organisationen. Detta innebär att Du
ve ideas? Do you like to work in an orgakommer att hantera både dagliga operaERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
nization in constant development ana
tiva frågor och mer långsiktiga strategiska
change?
frågeställningar.
Product it System
The Human Resources Unit within
Du har många års erfarenhet av persoDMN, supports business through the areManagement inom PDC
nalarbete och gärna en beteendevetenas; Staffing, Leadership, Competence
skaplig utbildning i botten. Du tar aktiv
Development för Japan
Management, Compensations and Benedel i utvecklingen av verksamheten, har
fits. We are looking for two experienced
Vill du byta arbetsplats, arbetsuppgifter,
gott omdöme, tycker om att arbeta självHR Specialists to join our Compensation
organisation, möta nya människor, lära
ständigt och är van att ta initiativ. Efter& Benefits Team.
känna en annan kultur, etc? Det finns en
som verksamheten är internationell och
mängd anledningartillatt anta nya utAs an HR Specialist you are to take part
vi har engelskspråkiga chefer att det vik:
in the strategic work on how to Drive
~ien såväl
tigt att Du kan uttrycka Dig flytande på
Compensations & Benefits to support
engelska i tal och skrift
rinns
DMNs challenging goals for the coming
många utmanande arbetsuppgifter som
years. Training of managers in Labor
ger nära kontaktertillden japanska
Kontakta: Lena Andersson M, personalLaws and Compensation Policies is your
marknaden, olika utvecklingsprojekt,
chef BU New Businesses, 08/7572081,
responsibility.
marknadsorganisationer, utvecklinglena.m.andersson@ecs.ericsson.se.
You will also manage salary setting and
scentra och andra system- och produktAnsökan:
position-nomenclature processes and giledningsenheter inom Ericsson.
http://inside.ericsson.se/jobs/SE.html.
ve professional support to local HR-Ofn• Arbetet kräver att du har förmåga att
cers and line managers, for part of the
driva egna och andras idéer, första markorganization. Do you like challenge and
nadskrav och kunna omsätta dessa till
ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
have a passion for the Human side of
realiserbara produkter, aktivt koordinera,
Business? Do you want to be part of our
prioritera ocn synkronisera utvecklingen
Personalman
broadband business?
av nya produkter. Du behärskar det eng•Arbetsuppgifter: Arbetet är mycket
elska språket väl och kan hålla möten
självständigt och bedrivs i nära samarbeoch presentationer på ett engagerande
Contact: Susanne Sundling, 08 719 82
te med cheferna i linjeverksamheten. Arsätt Vi strävar efter att vara en lagom
10, Laszlo Dagsberg, 08 719 18 43.
betsuppgifterna spänner över hela det
stor enhet vilket innebär att ett stort anApplication: susanne.sundling@personaladministrativa området med
svar läggs på varje medarbetare.
etxericsson.se, Laszlo.dagsberg@tyngdpunkt på rekrytering, kompetensetx.ericsson.se.
Vi är just nu inne i ett spännande skeoch organisationutveckling, förhandlingde för vårt PDC system i Japan. Försäljar, lönefrågor och allmänt personalarbeningen slår nya rekord och vi har en stark
te.
ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM
marknadsposition där vårt CMS 30
Kvalifikationer: VI söker dig som har
system star för merparten av våra försäljhögskoleutbildning inom personalområHR-administratör
ningsframgångar. Snart kommer paketdet och har arbetat några år med motdata för PDC att introduceras. Det finns
Produktenheten IP MULTIMEDIA med ak- svarande arbetsuppgifter. Du ska ha en
mycket mer att berätta.
tiviteter i Älvsjö, Oslo, Helsingfors samt utpräglad förmåga att samarbeta med
Dallas är ansvarig för utvecklingen av IP andra människor, vara självständig och
Kontakta: System Mangement Radio:
Multimedia- och IP Telefoni system inom upprätthålla en hög integritet Dessutom
Lotta Voigt +46 8 757 14 93. Product
Ericsson.
bör du vara utåtriktad, lyhörd och flexiManagement Radio: Ray O'Callagher, +
bel.
Våra lösningar ingår som komponen46
8 404 84 59. System Management
ter i ENGINE samt UMTS. Våra produkter
Switching:
Hans-Åke Johansson, + 46 8
utvecklas för en marknad som känneKontakta: Ann-Katrin Jangren, Personal757 27 53. Product Management Swittecknas av högt tempo och snabb
chef, 08-727 3122.
ching: Hans Nilsson, +46 8 585 319 58.
tillväxt, vilket sätter prägel på hela vår
Ansökan: Ericsson Utvecklings AB, BirgitSystem Management Characteristics: Anverksamhet
ta Friis, Box 1505,125 25 Älvsjö.
ders Gärtner, +46 8 757 18 76.
• V i l l Du bli vår nya HR-administratör
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
och teammedlem? I teamet finns idag en
Gunilla Åsberg, ERA/FJ/HS, 164 80
PRODUKTLEDNINC
HR Manager och en person som jobbar
STOCKHOLM, gunilla.asberg@era.ericsmed strategisk kompetens utveckling. Vi
son.se
behöver assistans i rekryteringsarbetet,
ERICSSON
SOFTWARE
TECHNOLOGY
AB,
vad gäller registrering och administration
SUNDBYBERG
av ansökningar, annonsering och kontakERICSSON GLOBAL IT SERVICES
ter mot externa leverantörer av rekryterOperations
Development
ings- och annonstjänster.
Product Manager System
Andra arbetsuppgifter kommer att vara
Manager
Handling
till exempel kontrakts- och betygsskrivWork with an exciting, quality-conscious
ning, introduktions och avgångssamtal
We deal with Process & Application conmanagement team. We need an operamed medarbetare, statistik, administrasulting and we are today the prime
tions development manager to: Drive

Contact: Thomas Lindegren, +46 8 568
615 65, Jan Salomon, +46 8 568 615 82.
Application marked K-Product Manager
System Handling: recruitment@edtencsson.se, no later than March 15, 2001.
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS, KISTA

Senior Project Manager
Sub-Business Unit Communicators is a
new growing unit within Ericsson Mobile
Communications. Our mission is to achieve global leadership for products and
solutions within the wireless information
area.
We now are looking for highly motivated Senior Project Manager to ensure
professional and successful market introductions of our product and solutions offerings.
You will work within the Program Management unit with the responsibility to
plan, form and run main terminal projects and act within the scope of the project directivetoensure the right product
at the righttime,tothe right quality, at
the right volume and tne right cost as
defined.
You will also have responsibility for
getting requirements and ensures decisions in time for best efficiency together
with the Global Product Manager and take decisions regarding deviations to the
Product Requirement Specification
(PRS).
• A s an active and business oriented
project manager towards the development-, production -and marketing projects you will contribute to us taking a leadership within the Communicator area.
You will act as a mentor for the project
members and can also be assignee) to
run process & quality improvement projects. Since we are dealing with products
based on all available mobile standards
within digital mobile telephony and data,
the assignment will offer several opportunities tor contacts with partners and
Ericsson companies all over the world.
The position requires technical as well
as commercial competence. The successful candidate will be able to strengthen
our project management competence on
a global basis. The competence needed
contains a mix of explicit knowledge derived from formal education, tacit knowledge and skills derived from experience,
and innate behaviours which deliver su-
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perior performance. You are curios about
new technology, possess a highly developed knowledge and understanding of total project management and the opportunities that technology offers. You also
like to operate within an ever-changing
environment in a rapidly growing market In order to accomplish solid results
you should enjoy travelling, building of
relationships on a high level and working
in an international environment
As a person you are creative, dedicated
and team oriented. Suitable background
include a university degree (MSc or similar) within technology. You also possess excellent skills within the area of tele- or data communications, preferably in
connection to thin clients and short life
cycles. Since the assignment contains a
variety of contacts around the world, fluency in English is required.

You have a minimum of 3 years' experience of the field, marketing of service
products. You have preferably at least an
associate degree in marketing. Good verbal and writing skills, ability to work in a
matrix organization, be a self-starter, creative. Ana you must have the ability to
listen to customers and convert their
needs into sellable products. Travel: 2550%.

Contact: Joakim Niléhn, Dir. Program
Management, SBU Communicators,
+468-585 30522, Mob +4670-545 0007.
Application:
http://inside.ericsson.se/jobs/SE.html.

Projektledare/Verksamhets
utvecklare till Supply

Contact: Mike Minchillo,+1 516 677
1153 (New York), emxmm@am 1 .ericsson.se.
Application marked K - Services Product
Manager: cool.jobs@bctericsson.se.
PROJEKTLEDNING
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

• Befattningen innebär att driva och
medverka i förbättringsarbeten av verksamhetssystem internt och hos våra
komponentleverantörer med speciellt fokus på viktiga EMS leverantörer. Detta inERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
nebär att planera, genomföra och följa
SOLUTIONS AB
upp våra nuvarande och kommande
EMS leverantörers mätmetoder och kvaServices Product Manager
litetssystem med fokus på logistik och
We are now looking for a Services Pro- processkapabilitet Vidare vill vi att du säduct manager to be located in Kista in
kerställer att utvalda leverantörer förstår
our Integration and Verification Services och kan uppfylla de mål som sätts upp.
unit This is an exciting opportunity to
Projekten kan vara av skiftande karakenter the cutting-edge world of Wireless
tär
och berör även våra egna processer,
Web.
där målet skall vara att tydliggöra samt
• You will be responsible for managing
säkerställa att mål som kapabilitet, kapathe service portfolio and coordinating
citet och kostnad uppnås med fokus på
with regional sales centers for the protid. Möjligheterna att påverka/förändra är
motion of service sales.
stora i denna expansiva bransch vilket
You will also be working within our Tokräver stor flexibilitet Eftersom procestal Project-organization in the developsäkring/kvalitetsarbete alltid är en satsment of new services, including methoning för framtiden, är det av stor vikt att
dology, pricing, etc
snabba segrar inte får ta överhand över
Other responsibilities include enhandet långsiktiga förbättringsarbetet
cing of existing sen/ices, to lead cooperaVI vill att du även tar ansvar för kvalition in service development between detetsstatistik, såväl intern som extern,
partments within services/ product line,
samt för redovisning och drivande av en
define and develop marketing materials.

professionell uppföljning av uppställda
mål. Du kommer att medverka som vår
representant i samband med världsomspännande outsourcingprojekt samt att
utveckla verksamheten genom extern/intern benchmarking.
Vi vill att du har lägst teknisk gymnasieutbildning med erfarenhet av produktionsmiljö, inköpsverksamhet, kvalitetsuppföljning samt även av verktyg/metoder för kvalitets/processäkring. Revisionserfarenhet av ISO 9000/14000 eller
motsvarande är värdefullt för detta jobb
liksom även kunskap om Ericssons
system (CAP, CM, PRIM, GASK, ELIZA,
e t c ) . Du är teknikorienterad och har god
datorkunskap (Excel, Power Point, Word)
Du är analytisk till din läggning och har
förmåga att gå till botten med problem,
d v s att kunna hitta "the root cause" och
presentera lösningar, såväl på detaljnivå
som i större perspektiv/sammanhang,
med andra ord "helikoptersyn".
Då vår leverantörsbas är global, har du
täta kontakter med våra kunder och kollegor i andra delar av världen varför du
måste vara van vid olika internationella
miljöer samt givetvis behärska engelska i
tal och skrift. Du bör också vara beredd
på en del resor.

av utvecklingsprojekten som tar fram radionodens CPI och här har vi också vår
CM/TA verksamhetPä enheten finns för
närvarande 13 medarbetare.
• Som projektledare kommer du ha nära
samarbete med linjen, men även med
våra uppdragsgivare som finns både inom ocn utom vår egen produktenhet
Lämplig bakgrund är att du har projektledarerfarenhet alternativt projektkoordineringsefarenhet och du får gärna ha arbetat med Customer Product Information (CPI) tidigare.
Nyfiken!?
Kontakta: Sture Blom, 08-764 11 02,
sture.blom@era.ericsson.se.
Ansökan:
lngegärd.pettersson@era.ericsson.se
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Project Manager - PDC
Systems Maintenance

Japan is the world leader in mobile internet PDC Systems is the part of Ericsson responsible for developing and supplying the Japanese market with mobile
systems.
Kontakta: Björn Fredriksson, 08-404 78
We have been very successful in
14, Pia Bolmgren Svensson, personal,
growing
our business. In Stockholm, we
08-585 341 35.
are a team ofapprox. 100 people, but
Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
we co-operate with Ericsson design comKI/RSA/H/HR Personal, Box 11,164 93
panies in Europe and, of course, the
STOCKHOLM, Jobb@rsa.ericsson.se.
Ericsson company in Japan.
•Your job will be to establish and manage the maintenance of the CMS 30
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
system in a project form. Your job will be
to drive the design units in Europe to fulProjektledare
fil the customer's expectations on system
PROJEKTLEDARE SOKES TILL SRN/ZP. maintenance and error correction. HaCPI and Implementation Methods & Pro- ving the highest quality is of paramount
ducts, Radio, SRN/Z, är en PDU (Product importance to our customer and us.
Development Unit) och vi utarbetar CPI
You will: Set goals for product mainte(Customer Product Information), verktyg nance. Secure result by working together
och installationsmateriel.
with design centres. Secure continuos
Just nu händer mycket spännande inimprovements through Root Cause Anaom CPI-området och vi söker en projekt- lysis is performed and to drive other
ledare med placering pä vårt projektmeasures to improve product quality.
kontor. Frän projektkontoret leds den del

We need you to meet tremendous demands
for radio site RF products!
Ericsson Radio Access AB (RSA) bas a widely recognised, • Project Managers
broad expertise in the field of cellular system. We are responsible
• Radio System Engineers
for the design of antenna near products and power amplifiers
• Radio designers
within the radio base stations of all Ericsson's mobile telephone
systems all-round the world, e.g. GSM, CDMA, TDMA and• RF Filter designers
WCDMA. The main part of our operation is situated in Kista, • Verification Engineers
and we currently employ around 1,400 people.
• Mechanics Designers
We are setting up a new exiting segment within
Ericsson Radio Access AB, Marketing and Radio Site
Products (RSP). We launch this segment to meet the
tremendously increasing market demands for add-on RF
products and feel this will significantly improve and
enhance our capacities. We focus on marketing, development and production of add-on antenna-near products,
highlighting Tower Mounted Amplifiers, Filters, Inbuilding combiners and other distributing systems for all
Ericsson mobile systems (PDC, GSM, TDMA, CDMA,
WCDMA).
In a totally new development concept, project- and
configuration managers, mechanical-, radio-, RF-, systemand verification engineers will be working in the same
unit. The RSP Development is involved in major as well
as in customized projects. International outsourcing projects will also be a part of the project mix.
We are now looking for people who are interested in
this new exiting organization. The positions stated below
are open - so do not hesitate to contact us, you will not
regret it!

To succeed in these vital above-mentioned positions, we
believe your core strength is found in the following key
areas: You will preferably be graduate engineers, or equivalent, with previous relevant experience. We see that you
are meticulous, well structured, progressive and interested
in sharing your knowledge. You will also preferably be
proficient in both spoken and written Swedish and
English. You will be goal-oriented and also be able to
bring new ideas to practice. We also want you to find it
easy to communicate and co-operate with others. You are
interested in our technical area.

Applications should be sent to:
Ericsson Radio Access AB
KI/RSA/HPS Personal
Box 11, SE-164 93 Stockholm, SWEDEN
Jobb@ rsa.ericsson.se
Ericsson is the leading communications supplier, combining innovation in mobility and Internet in creating the new era of mobile
Internet. Ericsson provides total solutions covering everything
from systems and applications to mobile phones and other communications tools. With more than 100,000 employees in 140
countries, Ericsson simplifies communications for customers all
over the world. Please visit http:/lwww.ericsson.comlpressroom

Within Ericsson, RSA is known as an unconventional yet
results-oriented company. And that's how we want to stay. Our
culture is based on succeeding with the 'impossible', doing things
that have never been done before. We describe ourselves as being
quick in our work, fleet-footed, down-to-earth, close to our customers and inventive. We are genuinely passionate about what
we do.
Contact people: Patrik Sivermalm, tel +46 8-757 35 96
Pia Bolmgren Svensson, Personnel, tel +46 8-585 341 35

Make yourself heard.

ERICSSON
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two major locations are New York and
VAR MED OCH SKAPA DEN NYA BRED- Stockholm and with a regional presence
BANDSVÄRLDEN! Inom Access Networksin Asia Pacific, North and Latin America
utvecklar vi bredbandslösningar främst as well as in Europe.
baserade på det befintliga telenätet sk
Our mission is to develop and proviADSL-system. Vi söker nu en totalprojekt-sion services and competencies increaledare som skall leda ett av våra tosing the values of Internet Applications
talprojekt för utveckling av integrerade ana solutions while increasing customer
bredbands/smalbandsystem.
satisfaction, solution services profitability
and revenue.
Contact: Clas Jönsson, +46 8 4048144,
TotalprojektJedare
Clas.jonsson@era.ericsson.se or Christo• A s Customer Project Manager you will
fer Geijer, +46 8 7571854, Christofer.geiorganise and co-ordinate the activities of
• Du kommer att verka i utvecklingsprojer@era.ericsson.se.
the Solution Support Organisation and
jekt där designcentra i flera länder arbeApplication: Ericsson Radio Systems AB,
its sub-contractors. This involves taking
tartillsammans. Bredbandsteknologin
Gunilla Åsberg, FJ/HS, 164 80 STOCKresponsibility for Customer projects in all
ställer krav på spjutspetsteknologi inom
HOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se
project phases, from sales phase to imbåde hårdvara och programvara. Som toplementation, acceptance and hand-over
talprojektledare har du uppgiften att
to support You will develop and mainmed våra specialister ochexterna leveERICSSON R A D » SYSTEMS AB, KISTA
tain throughout the life of a project a
rantörer säkra framtagningen av sådana
close working relationship with the
system som skall möjliggöra helt nya
Project Manager with Focus
Customer (and end-user if appropriate).
bredbandstjänster bade till hemmen och
You have either a minimum of 2 years
till företag. Våra totalprojekt sträcker sig
on Sales
as a Project Manager in the Telecom Infrån tidig utredningsfas över till konstrukWe are the newly established Marketing Contact: Per Swedberg 08-579 18 068,
dustry or a college degree in a relevant
tion och test Totalprojekten täcker också
per.swedberg@ese.ericsson.se.
and Business Management Unit within
subject The position requires strong inindustrialisering för att klara snabb utieWCDMA PDC Systems. We are respon- Application latest 010315: Louise Lunter-personal skills and you must have an
verans av vorymprodukter.
sible for all markets and handles sales of dqvist Ericsson Sverige AB, Lindhagensg
ability to motivate people and manage
Den vi söker som totalprojektledare
WCDMA and PDC infrastructure to both 80, 126 25 Stockholm or UMTSJOB®concurrent projects in different stages of
bör ha erfarenhet av projekt av liknande
ese.ericsson.se
existing and to new accounts.
implementation.
bredd ochomfattning.Du skall ha lätt att
arbeta samman med andra och kunna
The units mission is to support the buskapa en lagkänsla också hos medarbetasiness unit's market-share and financial
Contact: Göran Petersson, +46 8 585
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS, KISTA
re som deltar i projektet på enheter i
objectives in a focused and efficient way.
32893, Sven Johansson, +46 8 75759 70.
andra länder. Den nya bredbandsvärlden
The primary interfaces are the Key AcApplication marked K - Customer ProProject
Configuration
kännetecknas av snabb utveckling av nya
count Mangers and New Account Manaject Manager: cool.jobs@bctericsson.se.
tjänster.krav från nya operatörer som
gers teams in the Market Units and the
Manager (CM)
kommer in på marknaden samt krav på
Global Account teams.
Sub-Business Unit Communicators is a snabb industriali-sering och installation
ERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
• The UMTS race is on! How can we denew growing unit within Ericsson Mobile av system i stora volymer. Detta gör att
SOLUTIONS AB
fend the leading position within UMTS?
Communications. Our mission is to achi- totalprojektledaren måste kunna arbeta i
How can we secure that Ericsson offer
eve global leadership for products and
nära kontakt med marknad, produktled3G Total Project Managers
winning solutions and at the same time
solutions within the wireless information ning och produktion.
keeping a wealthy future business with
area.
Are
you looking for an exciting challenge
Som totalprojektledare organiseras Du
limited risk? We at "Bid Management
in
project
leadership in the 3G environ• W e are now looking for a highly motii Access Networks Projektkontor. Det ger
and Sales Support WCDMA PDC" have
ment and enjoy working with cross-funcvated business oriented Project Configumöilighet
till
erfarenhetsutbyte
med
the great task to make this happen. Totional, multi-cultural teams? Our Unit
ration Manager to ensure a professional
andra projektledare och även möjlighegether with MU's, PU's and other internal
has the responsibility to secure the geand successful CM function within our
ter
att
påverka
utveckling
av
processer
expertise we work proactively with preneration shift to 3C and to ensure the timain projects.
och vertyg för projektledare.
tender activities and bid and negotiamely provisioning and introduction of
You
will
be
a
part
of
the
Program
Mations support We see to that Ericsson
our 3 C Program products.
nagement
unit
and
work
with
the
comKontakta: Lars Gunnar Liljestrand, 08produces state of the art bids and that
plex
structures,
shared
data
and
commuOur total projects cover the entire
7196458, lars-gunnar.liljestrand@the total process for getting new UMTS
nication
issues
within
or
between
project
range
of product deliverables, including
etx.ericsson.se,
HR-konsult,
Hans
Lindbusiness is successful and constantly imareas.
R&D (product development, l+V, FOA)
berg, 08-7195029, Hans.lindberg®proved.
Key responsibilities include identify, orand non-R&D (marketing, supply, supetx.ericsson.se.
As a consequence of this great task we
ganize and controlling changes to the
port, services, etc). We are currentiy
need to strengthen our Project Manageitems in an evolving systems. The posiseeking several 3C Total Project Manament capabilities. Our job is to secure
tion also involves setting up and maintaigers for our Stockholm-based office.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
that we offer complete, correct and attning traceability throughout the life cycle
• Y o u will be responsible to establish,
ractive deployment solutions. Also we
of the system in order to ensure that reProject
Manager
PDC
manage and drive total projects from
shall support the Market Units in the prequirements have been met in the 'as detender phase so that they are prepared
Tollgate 0 to Tollgate 5 and report prosigned' and 'as built' configuration of the
Systems
Maintenance
for the UMTS challenge when it comes.
gress to the 3G Program Operative Steersystem.
Japan is the world leader in mobile inAnother area is improvement of cost caling Group. You will build and lead a
Mode
of
operation:
Draws
up
and
externet PDC Systems is the part of Erics- team of sub-project managers from the
culation and risk management for the inecutes
the
CM
Plan
.
Drives
the
baseline
son responsible for developing and sup- various SCSA LDC and line organizations
creasingly complex and demanding rollestablishment process. Controls the
plying the Japanese market with mobile as well as co-ordinate with external proout projects that we face.
structure and content of the product/
systems. We have been very successful duct/ business units, market units and
This position requires experience togetproject archive. Co-ordinates Change Rein growing our business. In Stockholm,
her with personal drive. We believe you
customers.
quests and Trouble Reports. Participates
we are a team ofapprox. 100 people,
might have a background as deployment
You have the ability and experience to
in Product Change Control Management
but
we
co-operate
with
Ericsson
design
Project Manager and that your interperbuild
and lead cross-functional/multi(PCCM). Communicates PCCM decisions.
companies in Europe and, of course, the
sonal and communication skills are exCo-ordinates audits. Handles administracultural teams. You are an Ericsson SeniEricsson company in Japan.
cellent If you think you are ready for the
tion of internal deliveries and releases.
or Project Manager or have at least 3+
challenge do not hesitate to contact us
•Your job will be to establish and manaSince we are dealing with products bayears of provisioning project manageand we will tell you more.
ge
the
maintenance
of
the
CMS
30
sed on all available mobile standards
ment experience. Creativity, result and
We offer you a challenging and exiting
system in a project form. Your job will be
within digital mobile telephony and data,
people-oriented,
good in English, busijob in a small group with edge competo drive the design units in Europe to fulthe assignment will offer several opporness-oriented and ability to cope and letence and an excellent possibility for a
fil
the
customer's
expectations
on
system
tunities tor contacts with partners and
ad during tough situations are key attrifuture international career.
maintenance and error correction. HaEricsson companies all over the world.
butes we require. Travel will be necessaving
the
highest
quality
is
of
paramount
The position requires a solid CM experyimportance
to
our
customer
and
us.
You
Contact: John Gagnerud, Manager of
rience. The successful candidate will be
Contact:
P. de Gourville, +46 8404 5612.
will:
Set
goals
for
product
maintenance.
Project Managemen, +46 705 762046,
able to strengthen our Configuration MaApplication marked K - 3G Total Project
Secure
result
by
working
together
with
John.Gagnerud@era.ericsson.se, Mari
nagement competence on a global basis.
Managers: cool.jobs@bctericsson.se.
design centres. Secure contmuos improRydqvist, Human Resources, +46 8 508
The competence needed contains a mix
vements through Root Cause Analysis is
773 67, Mari.Rydqvist@era.ericsson.se.
of explicit knowledge derived from forperformed ana to drive other measures
Application: Annemal education and skills derived from exto
improve product quality.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
Marie.Ahrsjo@era.ericsson.se.
perience.
You are a good leader. You are able to
Division Global Services, formerly EricsYou also like to operate within an everencourage others and make other share
son Services, is fast becoming recognichanging environment in a rapidly
your commitment to the customer. You
ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
zed as the face of service excellence for
growing market
nave a technical university/collage dethe new millennium.
In order to accomplish solid results you
Ericsson Sverige AB är Ericssons markree and a few years of experience from
should
enjoy
building
relationships
on
a
nadsbolag i Sverige. Våra kunder ligger i
As a key Business Unit in the Network
esign or maintenance of advanced telehigh level and working in an internatioframkant när det gäller områdena tele-,
Operators & Service Providers segment
communication
systems.
datakommunikation och IP, vilket ställer nal environment As a person you are
our role is to deliver exceptional custohöga krav på oss som snabb leverantör creative, dedicated and team oriented.
mer service as an integral part of the
Contact:
Clas
Jönsson,
+46
8
4048144,
Suitable
background
include
a
university
av tjänster, produkter och lösningar inEricsson offering.
Clas.jonsson@era.ericsson.se or Christodegree (MSc. or similar).
om dessa områden.
We are now looking to expand in order
fer Geijer, +46 8 7571854, Christofer.geiYou also possess experiences from the
Vi erbjuder också avancerade konsulto face the very exciting challenges ahejer@era.ericsson.se.
area
of
teleor
data
communications,
ttjänster för framförallt mobilt internet
ad - and you could be a key element in
Application: Ericsson Radio Systems AB,
preferably in connection to thin clients
Våra kunder är operatörer, samt såväl
our success. To find out more about this
Gunilla Åsberg, FJ/HS, 164 80 STOCKand
short
life
cycles.
privata som offentliga organisationer
new force in service solutions please visit
HOLM,
gunilla.asberg@era.ericsson.se.
Since the assignment contains a variety
och företag i Sverige. Bolaget består av
our website at:
cirka 600 medarbetare med starkt kund- of contacts around the world, fluency in
http://globalservices.ericsson.se
English
is
required.
fokus och huvudkontoret ligger på
ERICSSON INTERNET APPLICATIONS AND
Kungsholmen, Stockholm.
Project Manager
SOLUTIONS
Contact: Joakim Niléhn, Director Pro•
A critical part of managing a project is
gram Management SBU CommunicaManager Project
Customer Project Manager
working to tight time limits. This also
tors, +468-585 30522, Mobile +4670Management Group
545 0007.
Solution Support Organisation Solution means working for periods of 2 - 6 monApplication:
Support Services within Internet Applica- ths anywhere in Europe, Middle East or
• Customer project management group
http://inside.ericsson.se/jobs/SE.html.
tion (IAPP) is a worldwide operation. The Africa. As the project manager for O&M
implements Ericssons products to operaPROJEKTLEDNING

FORTS.

You are a good leader. You are able to
encourage others and make other share
your commitment to the customer. You
nave a technical university/collage degree and a few years of experience from
design or maintenance of advanced telecommunication systems.

tors on the Swedish market Today our
group consists of 25 project managers
and one manager.
The competence in the group varies
from project co-ordinators to senior project managers. The scope of projects also
varies from small SW-implementations
to large rollouts e.g. GPRS.
We are now looking for a person who
would like to share the leadership with
the present manager and together develop project management at ESE.
Your background is somebody who has
an interest in and experience or management and project management
You also need experience and knowledge about the Telecom and/or IS/IT industry. A good sense of humour is not a
disadvantage. We can guarantee a minimum of travelling.
Does this sound interesting? Do you
want more information?

ERICSSON TELECOM AB

§

or Network Planning and Optimisation,
you will be responsible for a number of
essential functions in order to guarantee
the successful operation of the network.
These include: Securing all operation
staff and providing on-going management Sourcing and securing premises,
tools and support systems. Establishing
operational procedures. Ensuring budgets and time constraints are met Providing customer interface/liaison. Reporting control and responsibility.
In order to carry out these functions
and lead a project team, you will ideally
have the following: Expenence of cellular
or fixed network projects. 3-5 years experience of personnel management Extensive experience of liaision with customers. Ability to work on a customer site
or in a remote location. Negotiation experience. University degree, BSc or MSc.
Fluency in English (spoken and written)
as well as knowledge of another languageContact: L De Swart, Lindsay.de.swart@era.ericsson.se. +46 8 719 20 19.
Application: Ericsson Radio Systems AB,
HF/ERA/GH Ann-Sofie Hörnan, 126 25
Stockholm, Ann-Sofie.Homan@era.ericsson.se.

dividuals who are passionate about their
work. Join a visionary team devoted to
driving the evolution of next generation
networks, leading the way in a rapidly
developing market
Our new product ENGINE Access Ramp
enables operators to offer broadband
access to both business and private
customers. Help us to develop a Design
unit for the ENGINE Access Ramp!

Manager

• We need a manager for the Control
System Development unit This unit is responsible for developing the control
system for the broadband parts of the
ENGINE Access Ramp.
The task includes everything from requirement analysis to test of software,
software implemented in C using
VRTX/Spectra environment and in Erlang/C using an OTP/Unix environment
The unit consists of around 40 people
and should have two managers but today has only one. Therefore we are looking for you to join Staffan Pernler (the
existing manager) in the challenging task
of creating a unit to inspire and develop
our software designers.
We think you have: Good knowledge of
leadership and probably some years experience as manager. Technical education
with a University degree. The right
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
attitude to motivate and inspire your
Ericsson Radio Systems AB will, as otherteam members. Let us talk about your
companies within Ericsson, implement future!
the SAP/R3 based Human Resources
Management System HRMS. The impleContact: Hans Lindberg, 08-7195029,
mentation shall take place during
hans.lindberg@etx.ericsson.se, Birgitta
2001/2002.
Högberg, 08-7196435, birgitta.hogWe are now looking for a qualified Pro- berg@etx.ericsson.se, Michael Andersject Manager, who can take the respon- son, 08-7195240,
sibility to lead the HRMS implementation michael.andersson@etx.ericsson.se.
at ERA from Prestudy through Realization to System in full operation, including
local training and support preparations. ERICSSON SVERIGE AB

Project Manager
• HRMS Implementation at ERA. The
Project Manager responsibilities include
Preparation and maintenance of the time plan, project budget and project orgamsationCommunication of project status to the Steering Committee, Project
Sponsor and the project teamStreamlinmg the issue resolution processTogether with a System Project Manager from
SAP Centre, the Project Manager will be
responsible for the delivery ofthe project
The Project Manager will focus on the
business side (HR-processes) of the project and the System Project Manager will
concentrate on the system side. The Project Sponsor is the Vice President of Human Resources and Organization at ERA
and the main stakeholders are from Division Mobile Systems and Division Global
Services at ERA.
The wanted skills are: Documented
project management skills, ie leadership,
time management multi-tasking, oral
and written communication, negotiation
skills, change management etc Knowledge of the Ericsson business processes
in general and HR-processes in particular. Good knowledge about the local
company ERA and/or Divisions DMS and
DGS. The ability to work effectively with
all levels of management as well as providing detailed guidance to project team
members.
We believe this assignment will provide
challenging opportunities for the right
person, working cross-company and
cross-divisions, thereby giving excellent
overview and insight into a very dynamic
organization.
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Ericsson Sverige AB är Ericssons marknadsbolag i Sverige. Våra kunder ligger i
framkant när det gäller områdena tele-,
datakommunikation och IP, vilket ställer
höga krav på oss som snabb leverantör
av tjänster, produkter och lösningar inom dessa områden.
Våra kunder är operatörer, samt såväl
privata som offentliga organisationer
och företag i Sverige. Bolaget består av
cirka 600 medarbetare med starkt kundfokus och huvudkontoret ligger på
Kungsholmen, Stockholm.

Solution Manager
Bredbands Access
• Under detta och kommande år kommer bredbandsutrullningen i Sverige att
fortsätta i hög takt. Bl.a. kommer under
året licensienng att ske för punkt till multipunkt Bredbands radio anslutning, LMDS.
Inom MU Sweden söker vi därför solution managers/produkt managers med
primärt ansvar for våra Minlink BAS (vår
produkt för LMDS) samt Engine access
ramp produkter. Även andra access teknologier som IP-ethernet access och
trådlösa LAN ligger inom ansvarsområdet.
Som Solution manager/produkt manager ansvar för du för marknadsföring och
tekniskt försäljningsstöd av dessa produkter på den svenska marknaden. Arbetet bedrivs i tätt samarbete med account
managers och även Ericssons produkt
enheter för dessa produkter. Tätt och
kontinuerlig kundkontakt är dominerande inslag i arbetet Vi söker dig med några års erfarenhet av teknisk säljstöd eller
product management inom dessa eller
besläktade områden.

tware updates to our customers (operators). Also the delivery of software
upgrades is one of our main responsibilities. We work very dose with me product units in order to gain early competence with new products before they reach the markets.
• Now we can offer you the opportunity
to join a traineeprogram at Ericsson Sverige AB. The program will give you the
basics within the Wireless product area
that will make it possible for you to take
on a position within the support unit.
The program consists of both theoretical
training as well as on the job training.
Some travelling will be required.
The length ofthe program will be approximately 5 to 6 months. Your background is preferably technical engineer,
3 years university study or similar, and
with a genuine interest to play a role in
the fast growing mobile area.
Contact: Support Manager Anders Karlsson + 46 8 57918427, Birgitta Detterman
+ 46 8 57918436 or Gordana Landén +
46 8 57918122.
Application Trainee, latest 010312: Louiseiundqvist@ese.erics-son.se, Ericsson
Sverige AB, Louise Lundqvist Lindhagensg 80,126 25 Stockholm.
ERICSSON SVERIGE AB

Engineers & Technicians
• Nordic Service Unit wants you! In January 2000 Finland, Sweden, Denmark and
Norway established a common organization for Customer Services, the Nordic
Service Unit (NSU).
We are approximately 330 employees,
and provide the Nordic market with high
quality services to Operators. -NIC is looking for Engineers & Technicians who
want to work in Copenhagen, Stockholm, Grimstad or Jorvas.
The Nordic Integration Center, NIC,
provides integration sen/ices for our
customers and is operative in Sweden,
Norway, Denmark and Finland. Some of
the main challenges we see in the future
will be to shift our competence into 3G
networks (UMTS).
We are building new competence in
aim to give faster response towards our
customers and are searching for potential, future professionals to join our team.
We are looking for persons who like the
challenge of providing services in a world
that is constantly changing.
We expect you to have technical
education, initiativeness, speak one Nordic language and have good communication skills in English. We appreciate if
you have teamwork and social skills, willingness to develop your competence
and customer orientation.
If you have test and integration experience it is an advantage. We offer you
broad view of products, the possibility to
influence your work, international working environment and opportunities to
develop your competence.
Contact: Integration Manager Seren
Damgaard, +45 33 88 39 94 or Mobile:
+45 20 40 39 94.

Datacom IP Technicians
FOR STOCKHOLM

• A r e you interested in exiting and new
technology and want to have customer
contact? men this is the job you are looking for.
We work with installation, configuration, implementation, commissioning,
test ana customer support in a working
environment inspiring with active, dynamic and very competent colleagues. We
Contact: +46 8 4045142, Carl-Gustaf-Leisupport Network Management Systems
Kontakta: Anders Blomgren 070nar@era.ericsson.se, +46 8 7572539, thoand Datacom IP solutions in the Nordic
5720487.
mas.knutsson@era.ericsson.se, +46 8 719
Countries.
Ansökan: Louise.lundqyist@ese.erics5375, Coran.M.Henriksson@era.ericsson.se.
You will be working in an international
son.se, SE/ESE/HR Louise Lundqvist EricApplication: Ericsson Radio Systems AB,
and professional environment As a
son Sverige AB, 126 25 Stockholm.
KI/ERA/H, 164 80 Stockholm, Annmember of the Nordic Service Unit traBrittStillberger@era.ericsson.s
Trainee program @ Ericsson velling and communication in the Nordic
region will be a natural part of the job
Sverige AB
and will provide opportunities of develoGSAf, GPRS, UMTS, 2G, 3G, WAP, EDGE, ping international relations and
ERICSSON GLOBAL IT SERVICES
HSCSD...How often have you wondered networks. We expect you have a BSc. or
THE FUTURE IS HERE - ENGINE Access whafs really behind all of these fancy
equivalent which makes you able to
Ramp. Be at the heart of the future.
abbreviations? At the Wireless support
support technical systems on a high leChoose voice, data and multimedia.
unit within Ericsson Sverige AB we work vel.
Choose creativity, openness and perso- with the systems behind. The support
If you have competence within especinal fulfilment
unit is a part of the Nordic service unit
ally UNIX (Solaris and HP-UX or SYBASE,
Choose convergence, choose ENGINE - which means mat our customers are
SQL, TCP/IP, IP-network configuration,
choose Division Multi-Service Networks located in all ofthe Nordic countries.
Internet solutions or telecommunication
(DMN). DMN is looking for motivated inWe provide technical support and sof- in general, you will soon be able to do

tasks on your own. If you like to help others and work in a highly technical level
you can be the person we are looking
tor. It is crucial for yours and our success
that you are committed and feel responsible for the tasks you are doing.
Contact: Country Managers: Mikael Adolfsson, +46852063088 or Anders Nilsson,
+46857918444.
Application for positions in Sweden,
Norway or Finland, latest 010315, labeled Integration: umtsjob@ese.ericsson.se, Ericsson Sverige AB, Att: Louise
Lundqvist Lindhagensg 80, 126 25
Stockholm. Positions in Denmark: LM.
Ericsson A/S, Sluseholmen 8, DK-1790
IGabenhavn V, Att: Seren Damgaard.
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB-,
KARLSKRONA

Charging - External
Provisioning Manager
Ericsson is the leading communications
supplier, combining innovation in mobility, Internet and Multi-services, creating
and driving a new era of Mobile, Personal and Broadband Internet
Our mission is to understand our
Customers' opportunities and needs,
and provide best-in<lass communication solutions in a timely manner. With
more than 100.000 employees in 140
countries, Ericsson simplifies communications for people all over the world.
• W e are searching for a motivated and
experienced colleague to work with external provisioning within our Unit. The
Unit is responsible for non-Ericsson products within the product unit Charging
Solution. We are responsible for design,
which is given to a specific office or unit,
is held by whoever has designed the product or is responsible for its maintenance and for its continued developments,
including the functions, characteristics
and documentation of the product. Ensure that the product satisfies the requirement specifications and other controlling documents.
You will be the Single Point Of Contact
(SPOC) both internally towards PU Charging products and externally
towards and in between the different
3PP Vendors. The main mandates are to
co-ordinate interactions with 3PP vendors, gather and document ball of the information that is relevant to the product
unit Charging Solution. It also includes
implementation of the development process among the 3PP vendors. You should
preferably hold a M.Sc. and have experience from project management and development processes within Ericsson. Other Ericsson experience is also preferable. Very good knowledge of written and
spoken English is required.
Contact: Jonas Nilsson +46 455 395367.
Application: Job@epk.ericsson.se.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Systemingenjörer för RBSSKer
Inom produktenheten Radio Base Stations utvecklar vi nästa generations GSM
och TDMA basstationer som möjliggör
multimedia tjänster och mobilt internet
baserat på den senaste tekniken. Våra
basstationer är idag installerade i över
80 länder där Kina, USA och Storbritannien är våra största marknader. -Vi kombinerar en stark teknisk kompetens med
ett brett marknadskunnande. För att nå
bästa möjliga resultat strävar vi efter att
arbeta i team och ta till vara goda resultat
• V i söker nu systemingenjörer till GSM
Site Solution. Vi analyserar och föreslår
lösningar för hela siter, baserade på produktpaket inom Site Solution. Site Solution konceptet innebär att kunna konfigurera och leverera färdigverifierade
standardlösningar för de vanligaste behoven, med mycket korta ledtider. För att
kunna göra det, måste vi standardisera
och verifiera hela siter, från AC-distribution till antenner. Utredningar, kravspecar, verifieringar och koordinering/cositing med andra system är därför viktiga
aktiviteter. Att delta som RBS sitens företrädare i olika utvecklingsprojekt ingår
också.
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Eftersom arbetet spänner över sä stort
område, kommer många olika erfarenheter till nytta, t ex från shelterverksamhet eller andra radiostandarder.
Erfarenheter från systemarbete, implementation eller konstruktion uppskattas
särskilt, liksom kunskaper om RF/antenner, filter och transmission.
Kontakta: Stig Nyström, SRB/XTC, +46 8
757 2292, Christina Norrbom, SR/H, Personal, +46 8 508 79558.
Ansökan:
lngegard.pettersson@era.ericsson.se.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Inom PU Radio Base Station (GSM TDMA
EDGE Systems) i Kista utvecklas basstationer som dagligen används av miljontals användare i såväl Sverige som hela
världen. GSM växer idag kraftigt i antal
abonnenter och inom Ericsson styr och
bidrar vi till denna tillväxt genom att
kontinuerligt tillföra ny teknik.
Nu öppnar sig nya möjligheter för GSM
som kommer att bli det första mobila
systemet för multimedia. Inför detta accelererar vi vår utveckling inom områden som Data Com, TCP/IP, Network
Operation samt migration till olika standarder.

Teamledare mjukvaruarkitektur
• För detta arbete söker vi nu till avdelning System Management en teamledare
för att leda ett nybildat team bestående
av kvalificerade mjukvaruarkitekter. Teamet ansvarar för att utveckla basstationens mjukvaruarkitektur, dvs det ramverk
bestående av regler, principer, budgetar
etc med vilket vi styr utvecklingen av
basstationens mjukvara.Som teamledare har du i uppgift att
skapa ett väl fungerade team som tar ansvar och driver utveckling av mjukvaruarkitekturen. Du skall dessutom svara planering och rapportering till såväl projekt
som linje.
Du skall ha goda kunskaper inom
mjukvaruutveckling och ett genuint intresse av att leda andra människor i sitt
arbete. Tidigare erfarenheter av teamledning eller projektledning är meriterande.

Mjukvaraarkitekt
• För detta arbete söker vi nu till avdelning System Management en mjukvaruarkitekt eller en mycket erfaren
mjukvarudesigner.
Du kommer att arbeta i vårt team av
kvalificerade arkitekter och tillsammans
med dessa utveckla basstationens
mjukvaruarkitektur, dvs det ramverk bestående av regler, principer, budgetar etc
med vilket vi styr utvecklingen av basstationens mjukvara.
Du skall ha mycket goda kunskaper inom mjukvaruutveckling, gärna kombinerat med ett sinne för pedagogik.

staff of specialists. In addition to that, we
have a close co-operation with an Ericsson ASIC design house in Rome. We are
now looking for designers to our site in
Kista.
Typical functionality that we cover is
CPU systems, digital signal processing,
radio control systems, timing systems
and transmission systems.
We work with leading edge methodology, tools and CMOS technologies.
Tasks have a big span, covering architectural issues, design with VHDL and
synthesis tools, floorplanning, verification
by means of simulations and with real
hardware, evaluation of tools, methods
and vendors. Sounds interesting?

Application
Support
Responsible
• Can you help us run our ASIC development environment?- Our department is
responsible for development of digital
application specific integrated circuits
(ASIC) for radio base station products
within the GSM, TDMA and EDGE standards.
Are you a team-worker who likes to
help people and be the "oil" in the
machinery? Are you a curious person
who loves to throw yourself over the latest version of the software and check it
out?
Do you have good knowledge of UNIX
and some experience of ASIC development? -In that case we have a job for
you!
We need to employ an ASA (Application Support Responsible). The tasks have a big span, covering responsibility for
the tools and development environment.
You will be the main point of contact
between tool vendors, designers, project
management, line management and
purchasing in issues regarding our development environment
You will continuously work with improving and optimising the development
environment, making it as user friendly
as possible for the ASIC designers. We
use state of the art tools from Mentor,
Synopsys, Avant!, Logic Vision and Verisity just to mention a Few.
You will also be responsible for our
ASIC prototype verification lab, which
starts with helping us to build it up. You
will evaluate, plan and make forecasts
for future investments in new tools and
workstations to optimise our performance.
Contact: Linus Ericsson, ERA/SRR/AC,
+46 8 757 34 35, linus.ericsson®era.ericsson.se.
Application:
ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

creativity and selfmotivation will be your
most important assets. An interest in EBusiness will make the job extra rewarding.
Contact: SRB/XTC, Stig Nyström, 08-75
72292, stig.nystrom@era.ericsson.se,
SR/H, Christina Norrbom, personal, 08508 79558,
Christina J(.norrbom@era.ericsson.se.
Ansökan: ingegard.pettersson@era.encsson.se.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ERICSSON
RESEARCH

Manager, Patent Unit
Research

Ericsson Research is now searching for a
Patent Manager. The Patent Manager is
the head of Patent Unit Research. This
unit is responsible for the patenting process within Ericsson Research. Planning,
selection, filing, prosecution and maintenance of patents as well as other professional patent services are important
parts of this process. The responsibilities
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTAalso include providing local patent support for research activities in Kista, as
Main Test
well as managing the worldwide activities of the patent unit
Co-ordinator
Today, our patent engineers are involCMS30Phl1ved in me research process, thereby supBusiness Unit PDC Systems is responsib-portingthe creation of important pale for providing the Japanese market
tents. This work will continue and should
with PDC and WCDMA systems.
be further developed in the future in orOur major customers are operators
der to strengthen the patent portfolio
such as Japan Telecom/J-Phone Group and thereby giving Ericsson freedom to
and NTT DoCoMo, the world's largest
develop products and services on shortcellular operator. PDC is the leading Ja- term and long-term basis. Ericsson Repanese standard with over 45 million
search cooperates with universities
subscribers.
worldwide, and Patent Unit Research is
responsible for the relations regarding
• Y o u are going to be responsible for the
IPR.
overall test co-ordination for CMS30
Ph 11. One early activity is to do the ove• The person we are looking for has a
rall test analysis in order for the design
deep understanding of patents and a
projects to prepare for function test and
good knowledge of the telecommunicatoprepare for system test etc.
tions industry, as well as technical expeOther important activities are to plan,
rience in telecommunication systems.
drive and follow up the deliveries of the
Experience from research is an advantadifferent test activities in the project and
ge as well as experience from legal
also to handle related questions.
agreements.
The work is handled in close co-operaThe work requires international contion with the Phi 1 project management
tacts both with Ericsson Research branteam and with the subprojects. The posiches and with Patent Law Firms worldwition includes working in a geographically
de. -Good people management skills
spread organisation so must have good
and self-esteem is most important in this
communication skills. Experiences of test
role. Communication, leading change
leading, TCM and function/systems test
and result orientation are key competenis and advantage.
cies.
Contact:Clas Jönsson, +46 8 4046563,
Clas.jonsson@era.ericsson.se or Mats Lönegren, +46 8 58530634, Mats.lonegren@era.ericsson.se.
Application: Ericsson Radio Systems AB,
Gunilla Åsberg, FJ/HS, 164 80 STOCKHOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Technical Consultant Cellular IN-Building
Solutions

77me for another step in your career? Do
you want a job where You: Get more
personal responsibility. Can develop an
extensive international contact network.
Can become an expert on mobile inbuilding solutions for 2G and 3G. Will
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
work together with motivated and enthusiastic colleagues-.
Configuration
We are a small unit at Strategic ProManager,
duct Management within Product Unit
Radio Network Systems, responsible for
Kontakta: Martin Schmekel, 08-757
RBS Site Solutions
business development of In-Building So2596, martin.schmekel@era.ericsson.se.
Our unit RBS Site Solutions within Pro- lutions & Applications based on dedicaduct unit Radio Base Stations, is respon- ted in-building radio networks and centsible for product management and
ralized services.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
system management for Site Solutions: • W h e n working with business developWithin our Product unit Base stations we CPI, Methods, Antenna systems. Instaldevelop next generation's base stations lation equipment, Site Transmission, Site ment for Cellular In-Building Solutions,
enabling multimedia services and mobi- Power supply, Test-instruments and Toolsspecial attention is given to solutions
and services related to the in-building rale internet based on the latest technolofor implementation of GSM systems deli- dio network and the evolution to 3G.
gyvered from Ericsson globally.
This position as one of our Technical
Our base stations are today installed in
Consultants will require in-depth know• We are now looking for a Configuraover 80 countries world-wide with Chiledge of our mobile radio products and
tion Manager for RBS Site Solution
na, USA and England being our largest
solutions.
equipment. The work will primarily be to
markets.
You will get an extensive contact
configure Ericsson products from proWe combine a strong technical compe- ducts supplied by subcontractors.
network as you will be involved in many
tence with a wide commercial knowleddifferent activities required to verify ana
As Configuration Manager you will be
ge. To achieve best possible result, we
further develop our design guidelines
responsible for our products in Prim, Golf
strive to work as a team benefiting from etc and have your main contacts within
and product portfolio for Cellular In-Buileach other's excellent result We are loo- our own RBS Product unit but also with
ding Solutions.
king for
You have a masters in science and hathe WCDMA Product unit
ve been working in the industry for a
We think you are a person who has an
Co-Workers for ASIC
number of years. You have experiences
open mind and has easy to get in confrom mobile radio and are eager to learn
tact with other people, likes to work in a
Development!
more. We are especially interested in
team and can achieve good results whi• W o u l d you like to participate in devepersons with GSM data and/or 3G radio
ch are in line with the Ericsson goals.
lopment of some of the most advanced
background.
We believe you are an engineer with
digital application specific integrated circompetence and experience from the
cuits (ASIC) in the world?Contact: Michael Bjärhov 08-404 42 03,
RBS Site area. Familiarity with Ericsson
Our department is responsible for demichael.bjarhov@era.ericsson.se, Hans
documentation methods and systems
velopment of digital ASIC for radio base
Falk, Human Resources 08-757 14 02.
are important
station products within the GSM, TDMA
Application: Elisabetgrahl@era.ericsDesign process experience and/or site
and EDGE standards.
son.se, Ericsson Radio Systems AB,
installation experience will be of great
Today we are in total 35 persons diviSV/HS, Elisabeth Grahl, 164 80 STOCKadvantage.
ded into two sub-units in Kista and a
HOLM.
But since this is a new activity, vour

Contact: Vice President, Research, Håkan
Eriksson, +46 8 585 305 50, hakan.eriksson@lme.ericsson.se or Patent Applications Manager, Lena Lundholm-Carlsson,
+46 8 404 95 84, lena.lundholm-carlsson@era.ericsson.se.
Application labeled Patent: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/T/H Pär Hööglund, 164 80 Stockholm, par.hooglund@era.ericsson.se.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Meet the Future Today-. Our challenge is
to develop the technology needed for wireless systems to come. We laid the technology foundation for GSM and WCDMA
and are now going one step further. We
do research with a focus on software-defined radio, a concept that will shape the
future of wireless communications. We
work with everything from ideas to implementation and make use of tools and
techniques that have not yet appeared
on the market
Do you want this to be your challenge
too? Together with other skilled and
open-minded people you will do tilings
that have never been done before. Your
creativity and initiatives will help us invent the wireless systems of the future.
You will work in an international team
with contacts both within and outside
Ericsson. To increase our lead in software-defined radio we need competence in
the following areas:

System Architecture
• A software-defined radio should be
able to serve different applications and
different standards, even those not yet
defined. We want you to work with new
technology concepts and architectures to
enable software-defined radio. This requires a good understanding of wireless
system architectures and standards as
well as an insight into implementation
platforms.
You have an M.Sc degree or higher
and good knowledge about wireless
communication systems. An understanding of implementation issues is to your
advantage, but not a must

Digital Signal Processing
• T o build the signal processing platforms of tomorrow, we need to understand, develop and implement the algorithms of 2nd, 3rd, 4th generation of wireless standards. You will work with algo-
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rithms for equalization, space-time processing, coding and decoding. We expect
you to act as mentor in a team responsible for digital processing implementation for future generation base stations.
The team enables new technologies for
signal processing and works with state of
the art components.
You have an M.Sc degree or higher and
have professional experience in the design of signal processing algorithms. You
are flexible, ready to take responsibility
and initiative. It is to your advantage if
you have experience in digital signal processing implementation.

DSP SW Implementation
• W e invent new signal processing platforms that will support coming generations of wireless standards. We need to
exercise these platforms by developing
and implementing signal processing algorithms for them. You will implement
signal processing algorithms and analyze
platform performance. Our implementations rely on a component-based
HW/SW architecture and we work with
advanced simulation and test environments.
You have an M.Sc degree or similar.
You have a background in signal processing and an interest in technology development Knowledge in computer engineering is to your advantage.

Implementation
Architectures
• New and challenging requirements put
a strong focus on the implementation
platform. Our platforms contain traditional components such as microprocessors, DSPs, and memories, but we also
work with entirely novel technologies.
You will architect new platforms and deal with HW and SW implementation issues with a particular focus on signal processing.

We expect you to act as mentor in a
team responsible for new implementation architectures and techniques. The
team enables new ways to implement
radio base stations and works with state
of the art tools and components.
You have an M.Sc degree or higher
and professional expenence from embeddea systems design and HW/SW implementation. An understanding of signal
processing platforms is essential.

HW/SW Implementation
• Cost and performance requirements
push our implementations to the limit of
what can be done. You will work with
implementation of our systems in traditional HW and SW as well as technologies such as re-configurable hardware.
You have an M.Sc. degree and an interest in implementation on embedded
computing platforms. Experience from
either HW or embedded SW implementation is to your advantage, but not a
must

SW Design &
Implementation
• A large part of our systems are implemented in SW. This includes everything
from applications to middleware and HW
drivers. You will design and implement
SW for software-defined radio platforms.
We work with object-oriented analysis in
UML, component-based design and implementation in languages like C or C++.
You have an M.Sc. degree in Computer
Engineering or similar. Experience from
design or implementation of real-time
systems is to your advantage, but not a
must
Contact: Beatrice Philibert, +46 8 404
78 05, beatrice.philibert@era.ericsson.se
or Jonas Plantin, +46 8 404 79 12, jonas.plantin@era.ericsson.se.

Radio Technology
• A software-defined radio approach will
create new possibilities to implement radio functions. Many of these radio functions, like filtering, up-conversion and
down-conversion can be implemented in
either the analog or the digital domain.
This kind of work requires a good understanding of wireless system requirements on the physical layer and the ability to specify radio architectures from these requirements.
You have a PhD, Tech.Lic or M.Sc degree in Electrical Engineering or similar
with an interest in radio architecture and
radio technology. Experience from RF design and analog or digital circuit design is
to your advantage but not a must
Contact: Mats Johansson, +46 8 404 75
66, mats.e.johansson@era.ericsson.se or
Leif Bertholdson, +46 8 757 04 27,
leif.bertholdson@era.ericsson.se.
Application to all the above: Ericsson
Radio Systems AB, KI/ERA/T/HS Cecilia
Renefeldt, 164 80 Stockholm, cecilia.renefeldt@era.ericsson.se
ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA

Laboratorietekniker till
WCDMA

gjort VI säger om oss själva att vi är flynänta, snabbfotade, jordnära, kundnära
och uppfinningsrika. Det handlar verkligen om passion för det vi gör.
Vår stora utmaning inom WCDMA är
nu att utveckla och producera antennära
produkter för tredje generationens mobiltelefonsystem, som till exempel linjära
effektförstärkare MCPA (Multi Carrier Power Amplifier). Vi söker en laboratorietekniker som kan rigga för kyla och värmemätningar på våra enheter.
• I arbetsuppgifterna ingår kalibrering av
enhetens instrument, hantering av
elektroniska installationer samt att utföra
prototypbyggen. Du ansvarar även för
beställning av verktyg, instrument och laboratorieartiklar. Lämplig bakgrund är
gymnasie-/högskoleingenjör med långvarig erfarenhet av mätteknik. Du är
praktisk och självgående. VI tror att du är
en initiativrik och noggrann person med
stor social kompetens och uthållighet
Har du lätt för att samarbeta, kommer du
att trivas hos oss!
Kontakta: Jan Angseryd, 08-404 69 81,
Bim Ahlström, personal, 08-757 16 74.
Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/H/HR Personal, Box 11, 164 93
STOCKHOLM, Jobb@rsa.ericsson.se.ERICSSON GLOBAL IT SERVICES

Ericsson Radio Access AB (RSA), har en
välkänd och bred kompetens inom tråd- System tester
lös kommunikation. Vi år verksamma in- We deal with Process & Application conom radioaccess system för trådlös telefo- sulting and we are today the prime
ni, basstationer, antennära produkter
contractor and systems integrator to
och transmissionssystem för analoga
Ericsson; designing, developing, impleoch digitala nätverk. Huvuddelen av vår menting and maintaining top quality soverksamhet finns i Kista och vi är idag ca lutions. We plan to turn to external mar1400 anställda. Inom Ericsson är RSA
kets, which will increase our possibilities
känt som ett okonventionellt men resul- to build a highly skilled and extremely
tatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att competitive range of professionals. If
vara. Vår kultur bygger på att vi klarar
you're a talented professional and wish
det "omöjliga", det som ingen förut har

Do you want to work for a company which
helps people around the world communicate?
Configuration Manager,
RNC-WCDMA

If this sounds interesting, and you would like the
challenge, do not hesitate to contact me.

Ref.No: FR/H1928
We now have a vacant CM position for the subproject that is developing pans of the traffic functions
in the RNC node. Our subproject is part of one of
Ericsson's most important ventures developing new
systems and products for Ericsson's broadband
mobile telephony systems, third generation UMTS.
Main tasks are to:
• Co-ordinate and steer CM activities within
the project
• Support and advise the project leader in
CM matters
• Develop and maintain CM plan for the projects
• Release the products
• mprove the used CM procedures
You will work with document structuring, base line
control, CCB handling and co-ordination of CM
work with CMs in other development units both in
Sweden and abroad.
As our CM person you have to be independent,
keep good order, be a positive person. Good cooperating and communicating ability is highly
valued. It is an advantage if you have experience of
product handling.

SW Designer, RNC - WCDMA
Ref.No: FR/H1929
At Product unit Wideband Radio Networks we are
developing the radio network for third generation
mobile telephony systems, based on WCDMA and
ATM technology. In this radio network, we are working with software development for the Radio
Network Controller (RNC) node. Here you will
have the opportunity to work with and develop the
central products in the 3G system for steering and
controlling the radio network, as well as communications with the telephony and data network. We
currently have a number of experimental systems in
operation around the world, and we are now moving
forward in the development of our commercial system.

and who want to be involved in the development of
third generation mobile telephony systems.
If you are also innovative, goal-oriented, equipped with social skills and have the ability to work
independently and in a group, we belive that you
will enjoy working with us.
Contact person:
KI/ERA/FRY/BHC
Nariman Rahimi, tel +46 8 757 32 30
nariman.rahimi@era.ericsson.se
Please send your application, marked with the Ref. No for
the position you would like to apply for, to:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/FR/HS Inger Holmgren
SE-164 80 STOCKHOLM
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

Our primary task is the development of software
for RNC, which demands the very latest in the choice of new technology. We are working with modern
software technology such as C+ +, UML, RosRT and
ObjecTime. We maintain close co-operation with
design centers in Sweden and abroad.
We are looking for co-workers with a university
degree in engineering, who have a few years experience of software development for integrated systems
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T E K N I K FORTS.
Operational Development The main
part of our operation is situated in Kista,
to be on the leading edge of creating
and we currentiy employ around 1,400
and managing first-rate solutions, you
should seriously consider this opportuni- people.
ty!
• Y o u will be part of a team of line maIn our unit System Handling, we are to- nagers who will jointly shape the development work for the GSM product line.
day approximately 60 professional peoThe work as manager of the Filter Design
ple, all very dedicated. We provide
Unit will include Motivating and develosystems for business support processes/activities used by development units. ping the employees. Developing design
methodology. Being responsible for the
A system consist of online method propersonnel's skills development within siducts, tools and training products.
mulation work. Being responsible for
We aim to cover our costumer's whole recruiting and the allocation of work
need of deplyoment and support by proThe successful candidate will be a graactive-, project-, operative- and technical duate engineer or equivalent You will
support There is an open position for a ideally have experience in the mobile tesystem tester to participate in testing of lephony industry, as well as experience
the different developmentplatforms for
of project management or general matelecommunication SW before delivery
nagement
to Design Centers within Ericsson.
Experience as a hardware designer is
• As a system tester you will work in a
an advantage. In order to succeed as
system test team within a project and
Unit Manager, your personal characteriscorporate with other test teams and subtics and experiences are important Typicontractors within Ericsson, performing
cal managerial skills such as sensitivity,
the system test requirements and verifiperseverance, driving force, the ability to
cation as well as trouble solving.
co-operate and interest in people are all
A suitable candidate should have exhighly valued in this position. We also recellent communication skills, be techniquire you to be proficient in both spoken
cal oriented and have at least 2 years exand written English and Swedish.
Serience in SW testing and design in the
NIX environment. Deep knowledge in
Contact: Christer Bardland, +46 8 757
UNIX shell script programming and the
25 81, Lena Skansjö, Personnel, +46 8
programming languages C and C++ is
508 78 263.
necessary. Also knowledge in Perl, WebApplications: Ericsson Radio Access AB,
and PC/NT technology is a good qualifiKI/RSA/HPS Personal, Box 11, SE-164 93
cation. Due to the kind of work there are
Stockholm, SWEDEN, Jobb@rsa.ericspossibilities to do some worldwide busison.se
ness travelling.

Contact: Rolf Lundström +46 8 568 629
40, Jan Salomon +46 8 568 615 82.Application, latest 010315: recruitment@edtericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN

Division Global Services, formerly Ericsson Services, is fast becoming recognized as the face of service excellence for
the new millennium. As a key Business
Unit in the Network Operators & Service
ERICSSON GLOBAL IT SERVICES
Providers segment our role is to deliver
THE FUTURE IS HERE - ENGINE Access exceptional customer service as an inteRamp Be at the heart of the future. Choo- gralpart of the Ericsson offering. We are
se voice, data and multimedia. Choose
now looking to expand in order to face
creativity, openness and personal fulfil- the very exciting challenges ahead - and
ment Choose convergence, choose
you could be a Key element in our sucENGINE - choose Division Multi-Service cess. To find out more about this new
Networks (DMN). DMN is looking for
force in service solutions please visit our
motivated individuals who are passiona- website at: http://globalservices.ericste about their work. Join a visionary
sonse
team devoted to driving the evolution of
next generation networks, leading the
Technical Consultants
way in a rapidly developing market Our
• Occasionally, if an operator chooses
new product ENGINE Access Ramp
not to run their own network, they may
enables operators to offer broadband
buy different services from Ericsson, for
access to both business and private
customers. Help us to develop a Design example the operation and maintenance
Test unit for the ENGINE Access Ramp!- of the network service or network planning and optimisation services. This
Weneeda
means they are provided with a complete organisation with tools and working
Manager for the Design
processes. This process can continue For
Test Unita short or long tme.
The role of technical consultant is a key
• T h i s unit is responsible for integrating
function in providing operation and
and verifying the broadband parts of the
maintenance solutions for our custoENGINE Access Ramp. The unit consists
mers. The technical consultant provides
of Testers, Trouble-shooters and SW Denot only technical expertise in the latest
signers and requires good knowledge of
Ericsson products and services, but also;
telecom and/or datacom networks (ATM
works closely with the customer to transand TCP/IP).The unit is rather new and is
fer knowledge to their people, learns
still under development, which means
new products and systems to cope with
that you will continue the work to recruit
changing technology, works in a range of
people, define interfaces and responsibienvironments depending on the size of
lities for the unit- Help us to create a
the project and where it is located.
unit for intelligent testing! The ideal person for this role will ideWe think you have: Good knowledge of
ally already have: Basic knowledge or
leadership and probably some years exunderstanding of telecoms or datacoms.
perience as manager. Technical educaFluency in English, spoken and written.
tion with a University degree. The right
Enthusiasm to leam new products and
attitude to motivate and inspire your
services. Flexibility to travel in Europe,
team members.- Let us talk about your
Middle East and Africa. Ambition for self
futureldevelopment An interest in starting or
deveiopting a technical career.
Contact: Hans Lindberg, 08-7195029,
hans.lindberg@etxericsson.se, Birgitta
Network Operations
Högberg, 08-7196435, birgitta.hogberg@etx.ericsson.se, Michael AndersManager
son, 08-7195240,
• T h e key to achieving success in manamichael.andersson@etx.ericsson.se.
ging the network operation involves having the skill to combine: management
of people and service quality, provision
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
of leadership, working closely with submanagers to achieve specific goals, fiUnit Manager for niter
nancial responsibility and reporting, dealing with customers, both internal and
Design for GSM
Ericsson Radio Access AB (RSA) has a wi-external.
In order to do all of the above, you will
dely recognised, broad expertise in the
ideally have the following qualifications:
field of cellular system. We are respona university degree, either an M.Sc. or
sible for the design of antenna near proB.Sc. level within telecommunication.
ducts and power amplifiers within the
radio base stations of all the commercial (This requirement may be decreased for
mobile telephone systems all-round the a candidate with a long experience),
good knowledge of general telecom and
work, e.g. GSM, CDMA. WCDMA and

mobile telephony systems - this may be
through technical support or network
implementation activities, experience
from managerial work with work forces
of 20-100 persons for several years, fluency in English, spoken and written.
Contact Lindsay.de.swart@era.ericsson.se, 08-719 20 19.
Application: Ericsson Radio Systems
AB.HF/ERA/GH Ann-Sofie Hörnan 126 25
Stockholm, Ann-Sofie.Homan@era.ericsson.se
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN

Tender Support

KONTAKTEN NR 4 2001

nätet för våra UMTS kunder. Dimensioneringen utförs med en del beräkningsverktyg för att se hur mycket hårdvara
som växlarna och transmissionsnätet behöver för att klara av den mobila trafiken.
För UMTS arbetar vi både med
kretskopplade nät och paketbaserade
nät Detta gör att vi behöver er som har
kunskaper från IP, ATM eller SDH nät VI
behöver både dig som har tidigare erfarenhet från dimensionering av växlar,
krettskopplade nät och signalering i dessa system som t e x SS7, eller du som
kan ATM eller IP med tillhörande protokoll, MPLS, router och switchkonfigurering. Kunskaper om UMTS eller GPRS nät
sätter vi naturligtvis extra stort värde på.
Du kommer att få vara med och forma
en mycket kompetent verksamhet så vi
tror att du gör klokt i att ta chansen.

Here is the big opportunity to be a part
of the Regional Integration Center (RIC)
concept! RIC CONCEPT Network Rollout
Service Delivery Ericsson Services strate-Kontakta: Mårten Malmberg 0703762135.
gy is to build up Regional expertise
(RIC's) in order to secure service delivery Ansökan: Louise Lundqvist, Ericsson
Sverige AB, Lindhagensg. 80, 126 25
for all Market Units (MU's) when business are at hand and to cut peaks, shor- Stockholm eller UMTSJÖB@ese.ericsson.se.
ten lead-times, support competence
build-up and to provide sales support
RIC's are supporting the Market Units
with the introduction of new technologi- ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB
es, products and services such as GPRS,
Designer BGw
UMTS and the new telecom platforms.
Example of other systems/products are: Världen är på väg in i nästa generation
IP-BSS, GSM evolution, Engine, Tigris, av det moderna samhället Vi tror på att
WAP gateways, routers etc
utveckla kommunikationen mellan människor på alla kontinenter. Mobilt Inter•Willingness to travel within the Europe,
net är så mycket mer än applikationer Middle East and Africa (EMEA) region is
det är det geniala medlet för en god glorequired. We believe that you have a
balisering.
strong customer focus and the ability to
demonstrate high effectiveness within a
Vi söker kreativa designers till BGw i
team environment The Tender Support
Ronneby. Som designer på Ericsson Sofwill be working with tenders, contract
tware Technology jobbar Du främst med
negotiation and pricing tasks together
att utveckla våra produkter, vi använder
with Service regional Offices and Market
alltid den senaste teknologin: standarUnits at Ericsson. Please note that Engdplattformar för utveckling med C++,
lish is the Ericsson business language.
UML och ClearCase. Ett designprojekt
startar med förstudier av krav från proContact: Ove Puisto, +46 8 719 4452,
duktiedningen och avslutas när det överOve.Puisto@era.ericsson.se.
lämnastillandra delar av vår Charging
organisation. Arbetet som designer inTest Configuration
kluderar kravstudier, design av system,
Management
nya funktionalitater, testning och impleTechnology office within Division Glo- mentering.
bal Services is responsible for drive and • V I SÖKER dig som har mycket goda
ensure the implementation of an efficikunskaper i C++, objektorientering och
ent Time to Market process and to ensu- modellering. Det är en merit om du har
re that systems ana solutions are supminst tre erfarenhet av systemdesign och
ported in the offering of services.
utveckling i C++. Meriterande är kunskap
om relationsdatabaser och operativ• T o the Solution lab team we are loosystem, liksom erfarenhet från stora utking for a Test configuration Manager,
vecklingsprojekt Erfarenhet av utveckling
who will be a part of the team responav realtidssystem och/eller distribuerade
sible for our internal lab, which is supsystem är en också en merit Du är en
porting the projects within our organisaperson med god problemlösningsförmåtion. We are working in the following
ga, som är noggrann och utåtriktad. Du
areas: NGN; e.g. Engine, LMDS, ATM/IP
trivs att jobba såväl självständigt som i
and 3G, i.e. GPRS, UMTS and Applicateam. Ericsson Software Technology AB
tions e.g. IP backbone and Ipsec/IP-VPN.
är ett världsledande företag inom segYour responsibility will be to handle ormentet Mobilt Internet Verksamheten
dering and maintenance of our test
omfattar charging solutions, positionerequipment plan availability of the labs,
ing, telematik och mycket mera. Företabuild test environment improve and deget är ungt och expansivt med mer än
velop our TCM activity. We are looking for
900 anställda. V/1 har kontor i Karlskrona,
a person with technical background with
Ronneby, Malmö, Sundbyberg och Kalexperience in TCM and/or IP networks
mar. Den utmaning vi nu står inför är att
and mobile system.
möta de krav som ställs på våra produkter för betalningar inom Mobilt Internet Contact Bengt Fröberg, +46 8 7195112,
en av världens mest expanderande och
bengtfroberg@era.ericsson.se or Helena
utmanande marknader.
Sandberg, +46 8 719 9131, helena.sandberg@era.ericsson.se.
Kontakta: Björn Smith, 0457-77527.
Application: Ericsson Radio Systems AB,
HF/ERA/GH Eva-Marie Thelin, 126 25
Technical Writer
Stockholm, Eva-marie.Thelin@era.ericsEricsson Software Technology AB utson.se.
vecklar produkter och tjänster med den
senaste tekniken inom mobiltelefon/', företagskommunikation och programvaruERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
teknik Vi är ett ungt och expansivt föreEricsson Sverige AB är Ericssons marktag med ca 900 anställda. Huvudkontonadsbolag i Sverige. Våra kunder ligger i
ret finns i Karlskrona men vi har också
framkant när det gäller områdena tele-,
kontor i Ronneby, Malmö, Sundbyberg
datakommunikation och IP, vilket ställer
och Kalmar.
höga krav på oss som snabb leverantör
På affärsområdet Operations finns
av tjänster, produkter och lösningar inEricsson Softwares världsledande proom dessa områden. Vi erbjuder också
avancerade konsulttjänster för framför- dukt Billing Gateway(BGw). BGw år
kopplingen mellan operatörens nät (fast
allt Mobilt Internet Våra kunder är operatörer, samt såväl privata som offentli- eller mobilt) och de administrativa
ga organisationer och företag i Sverige. system som används. BGw samlar in,
Bolaget består av cirka 600 medarbeta- bearbetar och distribuerar informatiore med starkt kundfokus och huvudkon- nen som skapas av nätet för att sedan
toret ligger på Kungsholmen, Stockholm. skicka dettillolika system som fakturering, statistik säkerhet och lagring. Första
Core Network Designers till installationen av BGw gjordes 1995.
Idag finns vi i 70 länder och BGw anStockholm
vänds av 90 operatörer.
• Som Core Network Designer arbetar
• V I söker en Technial Writer. Ditt jobb
du med dimensionering och övergripanblir att självständigt skapa den dokumende konfigurering av växel- och backbonetation som användaren behöver. Efter-
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Kontakta: Björn Eriksson, 08-757 39 51,
to make their smartphone or communi- • Chefsrollen innebär ett personalansvar
Joakim Hanusek, 08-757 16 01 Eva Antcator a device mat satisfies their indivi- om ca 5-10 personer, varför kommunikaholm, personal, 08-404 24 58.
dual needs. The Sub BU Communicators, tionsförmåga och ett genuint intresse av
a part of the BU New Businesses within att se andra människor utvecklas är
Gruppchef
Ericsson Mobile Communications AB are mycket värdefullt Vi ser gärna att Du är
now looking for a position within Custo- drivande och målmedveten och att Du
Processkoordinering till
har en god förmåga att motivera Dina
mer Services.
Kistafabriken
medarbetare. Eftersom tjänsten är nyin• This is an opportunity for you to work
rättad har
• Som chef kommer du att ansvara för
with the latest in Mobile Internet technoDu stora möjligheter att själv påverka
en grupp bestående av 14 produklogy and with the World as your market
hur verksamheten skall utvecklas och betionstekniker inom befattningarna proYou have (3 years or more) experience
drivas. VI vänder oss till Dig som har
cessägare, processutvecklare samt ytfrom telecom or IT, preferably from a
mycket god teknisk kunskap, gärna med
montageberedare. Gruppen arbetar incustomer services environment You haerfarenhet från GSM området Samarom områden som layout produktivitet,
Kontakta: Mats Hagman, 0457-77513.
ve completed an upper secondary engibetsförmåga, goda kunskaper i engelska
ledtider, processberedning samt ytmonneering course (gymnasieingenjör) or
och en väl utvecklad servicekänsla är ett
Trainer
tageberedning.
higher. You have a high ability to comkrav!
Vi söker dig som har teknisk utbildning
municate om English and Swedish and
• NU SÖKER VI DIG som vill jobba som
å högskolenivå samt erfarenhet av arhave
good
interpersonal
and
analytical
trainer inom BCw. Som trainer kommer
ete i personalledande befattning. Som
Kontakta: Conny Axaeus, 08-75 71595
skills. We offer you a work in a professiodu att utbilda kunder samt Ericsson perperson är du resultatinriktad, flexibel och
or Christina Norrbom, personal, 08-508
nal customer services environment at a
sonal på Billing Gateway (BGw). Utbildnar lätt för att motivera och engagera di79558.
global level with the opportunity to traningarna kommer att hallas både i Ronna medarbetare.
Ansökan: lngegard.Pettersson@era.ericsvel. You will have responsibility tor one
neby och hos kund, vilket innebär en del
son.se, Ericsson Radio Systems AB, Att:
or more communicator products and
resande. Har du en passion för utbildProcessutvecklare till
SR/H la Pettersson, 164 80 STOCKwork very close with the product owner,
ning och en gedigen pedagogisk bakHOLM.
development
and
selected
partners
ingrund är detta högt värderade meriter.
Kistafabriken
ternally and externally. You will be the
Att du talar och skriver engelska mycket
• Som processutvecklare kommer du att
technical expert and will secure the probra är viktigt eftersom de kurser vi ger är
arbeta med produktionstekniska uppERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ducts support ability, provide pre-sales
på engelska. Du kommer även att vara
drag inom områden som produktivitet,
support,
prepare
and
provide
helpdesk
med i våra utvecklingsprojekt för att ta
ledtider och kvalitet. Arbetet bedrivs till
Main Test Co-ordinator
training and helpdesk support - diagnofram och uppdatera det kursmaterial för
stor del i projektform och du fungerar då
sis and resolution of our customer's monästa version av BGw. Detta gör du med
CMSSOPhll
som projekt- eller objektledare. Du komre complex problems.
kollegorna i training och technical writer
mer även att arbeta med processberedBusiness
Unit
PDC
Systems
is
responsibteamet
ning, dvs produktionsförberedelser vid
le
for
providing
the
Japanese
market
Har du dessutom en teknisk kompeContact: Jens Greve, +46 70 316 48 56.
införande av nya tillverkningsprocesser.
with
PDC
and
WCDMA
systems.
Our
matens tillräcklig för att förstå Telecom, nätApplication:
Vi söker dig som har teknisk utbildning
jor
customers
are
operators
such
as
Javerk och charging är det ett plus. Erfarenhttp//inside.ericsson.se/jobs/SE.html.
på högskolenivå med inriktning mot propan Telecom/J-Phone Croup and NTT
heter av Unix och programmering är meduktionsteknik samt erfarenhet av proDoCoMo, the world's largest cellular
riterande. Det är även viktigt att du trivs
duktionstekniskt arbete inom tillverkanoperator.
PDC
is
the
leading
Japanese
med att resa och att jobba
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, PRODUCT
de industri. Har du även erfarenhet av
standard
with
over
45
million
subscrisjälvständigt.Vill du jobba med ett vinUNIT RADIO BASE STATIONS
projektledning är detta en merit Som
bers.
nande koncept och tillsammans med
person är du drivande, har lätt för att savärldsledande personal, riktad mot Erics• Y o u are going to be responsible for the
FOA koordinator marbeta och kan kommunicera väl i tal
sons framtidssatsningar?
test co-ordination for CMS30
och skrift.
systemverifieringsavdelning overall
Ph 11. One early activity is to do the oveVår avdelning integrerar radiobasstatio- rall test analysis in order for the design
Kontakta:Mats Hagman, 0457-77513.
Kontakta: Per Nerelius, 08-764 15 85.
ner för GSM och verifierar dem med av- projects to prepare for function test and
Ansökan till: job@epk.ericsson.se, Ericsseende
på
miljöoch
radioprestanda,
to
prepare
for
system
test
etc.
Other
imson Software Technology AB, Human ReRobottekniker till
samt funktion.
portant activities are to plan, drive and
source Administration, Annika
Kistafabriken - 2-skift
Larsson.Box 518, 371 23 KARLSKRONA
Vi utför också typprovning och kvali- follow up the deliveries of the different
test activities in the project and also to
• Som robottekniker svarar du för att fötetstestning på vara produkter. Detta
rebyggande och avhjälpande underhåll
görs både i egna ocn externa laboratori- handle related questions.The work is
handled in close co-operation with the
ERICSSON BUSINESS INNOVATION.
utförs med inriktning på maskinparken
er och arbetet sker huvudsak i projektPhi 1 project management team and
STOCKHOLM
som består av robotar som ingår i tillform. Vi söker en FOA koordinator för
with the subprojects.
verkningslinan för MCPA (Multi Carrier
nya versioner av RBS 2000 makroThe position includes working in a geoTechnical Project Manager - basstationer.
Power Amplifier). Du kommer även att
graphically spread organisation so must
arbeta med äldre skruvrobotar som finns
•Ansvarsområdet
inkluderar:
KoordinerMideye Venture
have good communication skills. Experii tillverkningen.
ing av FOA ( First office application) dvs.
ences of test leading, TCM and funcMideye is a venture at Ericsson Business
Vi söker dig med teknisk utbildning och
acceptansprov hos kund. Ta fram tidplation/systems test is and advantage.
Innovation, acting as a small startup
erfarenhet av elektronik, styr- och reglerner tillsammans med lokalbolag och
company within Ericsson. For our office
teknik samt maskinteknik. Du är intressekund. Projektleda genomförande av FOA
in Stockholm we are now looking for a
rad av att analysera och felsöka i avanceContact: Clas Jönsson, +46 8 4046563
och fältprover. Beställning av basstatioTechnical Project Manager.
rade maskiner (robotar) samt har vana
Clas.jonsson@era.ericsson.se Or Mats
ner. Vi söker dig som är en positiv, initiafrån PC-arbete. Som person är du flexiLönegren, +46 8 58530634, Mats.lonegAfter a couple of weeks of on-the-job
tivrik person som är bra på att skapa
bel, serviceinriktad och initiativrik för förren@era.ericsson.se.
training in Madrid, we would like you to kontakter och gillar att arbeta i en dynabättringar. Du har lätt för att arbeta både
Application: Ericsson Radio Systems AB,
perform several of the following tasks:
misk organisation. Du bör ha några års
självständigt och i team.Tjänsten innebär
Gunilla Åsberg, FJ/HS 164 80 STOCKBe responsible for customer installation erfarenhet basstationer inom venfiering
tvåskiftsarbete.
HOLM gunilla.asberg@era.ericsson.se
& integration projects. Discuss/recomeller systemkonstruktion.
menaLAN infrastructure topology (including Web/Application Servers, Firewalls
Kontakta: Leif Larsson, 08-404 90 55.
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
and Access Servers) with our customers. Kontakta: Mikael Rosén, SRN/GC, 08Kontakta för samtliga tjänster: Eva Ant585
30772
eller
Maria
Göthe,
personalBe responsible for operating the central
holm,
personal, 08-404 24 58.
Cruppchef for Factory Infra
functions of the Mideye system. Handle man 08-585 33987.
Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
Ansökan:
ingegard.pettersson@era.ericscontacts with suppliers, consultants and
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93
Structure till Kistafabriken
subcontractors-Technical Sales Support son.se.
STOCKHOLM Jobb@rsa.ericsson.se
Kistafabriken är Ericsson Radio Access
Trade fairs presentations and demos.
ABs produktionsenhet Vi finns i Kista
• Requirements: Hands-on experience
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
och sysselsätter omkring 800 personer
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
of several of the following: Solaris, Winav totalt ca 1400 anställda vid Ericsson
dows NT, Oracle, Java, Web Servers, FireSektionschef
Radio Access AB. Fabrikens huvudsakli- Project Manager, GSM
walls, RADIUS. Experience of managing
ga verksamhet är tillverkning av delar till
Dags för nya utmaningar? Vi vill göra
complex installation & integration proAntenna-Near Products
radiobasstationertillmobilnät
vår verksamhet ännu båttre och söker
ject Prepared to do international travel.
därför ytterligare en sektionschef. CSM- • Som chef kommer du att leda en
We are now looking for a Project Manasystemet utvecklas i allt snabbare takt
ger who can manage, run and organise
grupp inom produktionsteknik som arbeContact: Mårten Sundquist Strategic Promot 3:e generationens mobiltelefoni och tar med hård- och mjukvaruplattformar
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Mobilt Internet!
Produktenheten bredbandiga radionät (PU-WRN) inom tionen med kunskap i objektorienterad analys och
Ericsson Radio Systems utvecklar tredje generationens design, då ska du söka denna tjänst!
mobiltelefonsystem. Systemet kallat UMTS, baseras på
Du bör ha flera års erfarenhet av att utveckla
Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA),
objektorienterad mjukvara i C+ + och Java. Det är
som är världsstandard för den nya typen av radionät.
även bra om du har arbetat i stora utvecklingsprojekt
WCDMA- teknologin erbjuder dataförbindelser upp till med höga krav på struktur, robusthet, karaktäristik
2 Mbit/s och öppnar vägen för helt nya mobila tjänster och skalbarhet.
såsom video, mp3, e-mail etc. Utvecklingen drivs frän
Sverige och är inriktad mot att ta fram nya växlar och Välkommen för mer information till:
basstationer samt ett web baserat driftstödsystem för över- maj.bystedt@era.ericsson.se
vakning och styrning av mobiltelefonnätet. Hos oss utveck+46 8 585 31412
las programvaran till den nya radiobasstationen (RBS).

Vill du tillhöra framtiden och
jobba med spetsteknologi?
Vi erbjuder allt från systemdesign till programmering och integration & verifiering av mjukvaran.
Vårt arbetssätt är objektorienterat baserat på Objec
Time/Rose RT med programmering i C+ + och Java.
GUI-design är också en viktig uppgift för utveckling av drift- och underhållsprogramvaran.
Vi arbetar i små team om 5-6 personer. Huvudkontoret ligger i Kista, men då vi även bedriver verksamhet i Umeå och Holland kan en del resor förekomma. Flexibilitet, egen drivkraft och samarbetsförmåga är personliga egenskaper vi värdesätter
eftersom vi arbetar i en mycket dynamisk miljö.
Förmåga att kommunicera på engelska är ett krav.

System- och
Programvaruutveckling
Refnr.FR/H1701
Du har möjlighet att vara med och utveckla trafikfunktionerna i ObjecTime/Rose RT och C+ + . Alternativet är drift- och underhållsfunktionerna som
utvecklas med hjälp av Rose, Java och Corba. Här
finns även möjlighet att jobba med GUI-design.
Du bör tycka om alla faser i utvecklingsarbetet,
från systemdesign till programmering och verifiering. Det är bra om du har erfarenhet av mobilsystem, realtidssystem, objektorienterad analys och
design i UML, ObjecTime/Rose RT, C/C++ samt
Java och Corba.
Välkommen för mer information till:
maj .bystedt@era.ericsson.se
+46 8 585 31412

Expert på objektorienterad
programvaruutveckling
Refnr-.FRIH1702
Om du vill jobba med systemdesign och programmering och samtidigt vägleda och stödja organisa-

Systemledning

Projektledning
Refnr-.FR/H1705
Vi behöver en projektledare för stora utvecklingsprojekt. Arbetet omfattar planering och uppföljning
under hela produktutvecklingsfasen.
Arbetsmiljön är mycket dynamisk med ett brett
kontaktnät där bra kommunikativ förmåga är en bra
egenskap.
Viktigt för det här jobbet är erfarenhet av att
kunna leda stora projekt med stor personlig drivkraft. Värdefullt är även om du har kunskap om projektledningsmodellen PROPS samt inkrementell
utveckling av mjukvara.

Ref nr:FR/H 1703
Inom systemledningen söker vi ett antal medarbetare. Systemledningen arbetar parallellt med projekt
och produktledning och har det övergripande
tekniska ansvaret för systemutvecklingen.
Du kommer att jobba med övergripande mjukvaruarkitektur, systemegenskaper samt vägleda
systemingenjörerna i deras arbete att välja systemlösningar. Du kommer även att få delta i teknikutredningar, beslut om mjukvaruarkitektur och
funktionalitet, kravhantering samt arbete med
systemregler.
Du måste ha ett visionärt synsätt, vara innovativ
och lyhörd för nya idéer och trender. Ur tekniskt perspektiv bör du ha god kunskap om mobila system,
komponentbaserad mjukvaruutveckling, webrelaterade teknologier samt inbyggda system för Internet.
Är du en lagspelare, tålig med självdisciplin, kreativ,
har lätt att lära och bygga kontaktnät, duktig på
engelska samt har en akademisk examen.

Välkommen för mer information till:
pontus.tibbling@era.ericsson.se
+46 8 585 338 30
Välkommen med din ansökan märkt med Kontakten +
R/H nummer för den tjänst du söker till:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren
164 80 STOCKHOLM
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

Välkommen för mer information till:
anders.forsberg@era.ericsson.se
+46 8 404 5182

Integration och verifiering
Refnr.FR/H1704
Gillar du att få tekniska saker och ting att fungera,
är du förmodligen rätt person för integrering och
verifiering av mjukvara. Vi erbjuder dig att jobba
med ett stort mobilt realtidssystem, där erfarenhet
av Java och C/C+ + är värdefullt och där du lär dig
spjutspetsteknologi inom mobilt internet.
Det är bra om du är en öppen person som trivs
med ett stort kontaktnät och är problemlösare med
logiskt tänkande till naturen.
Välkommen för mer information till:
martin.gotze@era.ericsson.se
+46 8 585 308 09

Make yourself heard.
ERICSSON

