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Gränslös
diskussion
Filosofiska funderingar om den
gränslösa värld vi nu träder in i
ägnade sig Lars Ramqvist och ett
par kända finska profiler - Elisabeth Rehn och Matti Sundberg åt när Ericson firade sitt utbyggda kontor i Jorvas nyligen

Sidan 3

Varsel klart
i Norrköping

m

Den 16 juni varslades 925 personer om uppsägning på Ericsson i
Norrköping. Varslen berör främst
produktionen av kretskort och
produkter för transport- och accessnät.

Sidan 5

Nyheter
i Singapore
På Asia Telecom visade över 400
utställare från 30 länder det senaste av vad telekombranschen
har bjuda.

Sidan

Telekommunikationerna är mycket väl utbyggda i Puerto Rico. Både det fasta och det mobila nätet håller hög standard
och har många abonnenter.
Foto: LARS ASTRÖM

En hälsning ifrån
Puerto Rico...
Den karibiska övärlden domineras inte längre av pirater. Därför erbjuder
den numera många trygga hamnar för turister och bofast befolkning. Här
som överallt breder mobiltelefonin ut sig. Och Ericsson med den. Från San
Juan i Puerto Rico styrs koncernens framgångar i denna del av världen.
Mitten

Trådlöst
på båten
Ericssons bärbara kontorstelefoner är inte längre enbart kontorstelefoner. Det finns många
exempel på hur man i olika företagsmiljöer använder trådlösa
DECT-telefoner för att öka effektiviteten och kundservicen.
Tysklandsfärjan Stena Germanica
är ett sådant.

MED j O u b n y t t : 32 sidor med nya jobb koncernen runt

Sidorna 20-21

Den digitala
revolutionen
ingen vågar tala
högt om.

Det är mycket hysch-hysch på
mobiltelefonmarknaden just
nu. Ju större tekniska försprång man kan skaffa sig,
desto tystlåtnare blir man. Och
det gäller i hög grad produktutveckling och produktionstest.

Att de ger tillgång till samtliga
kommunikationsstandarder
med en knapptryckning. Att
de utan vidare simulerar såväl
mobila sändare som basstationer. Att de gör generering av
komplexa moduleringsformat
till en barnlek.

Det är förmodligen därför
ingen gärna talar högt om vad
HPs nya digitala signalgeneratorer i ESG-serien kan åstadkomma.

Vad en ESG-ägare kanske helst
vill tiga om, är hur lekande lätt
det är att anpassa den till nya
produktions- och testrutiner.
Och ekonomiskt.

Vill du veta alla digitala hemligheter bakom nya HP ESG
överlämnar vi dem gärna
Ring HP Test- & Mätsystems
Kundcenter på 08-44422 77
eller faxa 08-444 25 25 så
ordnar vi en diskret kontakt.
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- Vore ett nytt Bosniendrama möjligt i Norden?
Frågan ställdes av
Elisabeth Rehn, välkänd
finländsk politiker, vid
en diskussion kring
temat "var går gränserna" som arrangerades
av Ericssons finländska
bolag i slutet av maj.
Diskussionen fördes
mellan Elisabeth Rehn,
koncernchefen Lars
Ramqvist och Valmets
koncernchef Matti
Sundberg, som gästade
Ericsson i
Jorvas
den 29
maj.
iskussionen blev
ett intressant tankeutbyte mellan
tre profiler som
annars sällan ägnar sig åt offentliga filosofiska utläggningar. På en
punkt var alla tre överens: De internationellt verksamma företagen har en nyckelroll i byggandet av en rättvisare och jämlikare värld.
- Ett Bosniskt drama på nordisk mark
är dessvärre ingenting som vi helt kan
utesluta, menade Elisabeth Rehn. Det
finns mörka sidor hos människan som är
svåra att kontrollera, varnade hon. Lars
Ramqvist gav uttryck för en mer optimistisk uppfattning:
- Min utgångspunkt är att intellektet
alltid kan kontrollera människan och
genom att sprida information mellan
människor bygger vi hinder mot händelser sådana som de i före detta
Jugoslavien.
Därmed klargjorde Lars Ramqvist sin
syn på Ericssons roll i de större sammanhangen: Som aktör på telekommarknaden hör företaget till de stabiliserande
och fredsbevarande faktorerna i världen.
Matti Sundberg nickade instämmande.
Men han varnade sedan för konflikter av
andra slag.
Europa på efterkälken
- Det finns idag en uppenbar risk för en
global marknadsblocksbildning. Vi får inte låta EU bli en alltför stark enhet.
Istället bör vi snabbt utveckla dialogerna
med Amerika och Asien. Blockbildningen är ödesdiger för våra affärer.
- Glöm inte att ta med Afrika i dialogen också, uppmanade Elisabetii Rehn.
Vi måste förstå att vi lever i en värld där
ingenting längre är långt bort.
-Jag tror att mindre, politiskt neutrala
länder kan ha en uppgift att fylla i utvecklandet av den globala dialogen!

Funderingar om
en gränslös värld

En av de stora riskerna med blockbildningar finns i det faktum att kapital, kunskap och teknik idag saknar gränser. I
Europa håller vi oss med sociala system
som egentligen inget land har råd med.
På den globala marknaden möter vi länder som, åtminstone i ytterligare en generation, kan slåss utan det "handikappet", menade Lars Ramqvist. Inom
European Round Table of Industrialists
har var vi sett hur Europa kommit efter,
fortsatte han.
- Vi diskuterar mycket om hur europeisk industri ska klara sig den tid det tar för
Asien att bygga upp sina välfärdssystem.
Det handlar om en period på kanske
20-50 år in i framtiden. Att gömma sig
bakom murar av handelshinder är väldigt
lätt i en sådan situation, men det är förstås ingen bra lösning.
- J a g håller med om att sådana gränser
skulle leda oss på villovägar, eftersom de
skulle motverka globaliseringen, instämde Matti Sundberg. Istället borde vi arbeta för att jämna ut förutsättningarna att
arbeta i olika delar av världen.
- Det handlar till exempel om att öka
spridandet av information om vilka etiska
och moraliska normer som tillämpas på
olika håll. Här gör de stora bolagen samhället en tjänst genom att införa standardiserade affärsprinciper i de olika länder
de är verksamma. Det är en process som
av kulturella skäl ännu går att genomföra
fullt ut, men som sakta men säkert driver
utvecklingen åt rätt håll.
Företagen går före
Elisabeth Rehn hakade på Sundbergs
resonemang:
- Det är hemskt viktigt att regeringarna ser till att det finns ramar för företa-

gandet runtom i världen som också tar
hänsyn till de etiska och moraliska värderingar som nu växer så starkt på gräsrotsnivå. Samtidigt måste jag konstatera
att politikerna ofta ligger efter företagen
när det gäller att följa utvecklingen av exempelvis mänskliga rättigheter runtom i
världen. Många stora företag har ju dragit
sig bort från länder som inte sköter sig på
den här punkten.
- Inom Ericsson har vi en tjock bibel i
affärsetik som alla förväntas följa. Och vi
har våra gemensamma värderingar - professionalism, medmänsklighet och uthållighet - som ytterligare stöd för vårt agerande i de samhällen vi är verksamma i,
förklarade Lars Ramqvist.
- Vi har i själva verket inga alternativ.
Det fungerar aldrig på sikt att tumma på
etiska och moraliska principer. Det är de
flesta bolagen medvetna om idag, sa
Matti Sundberg.
IT - en dörröppnare
Debattledaren Petteri Väänänen, från
Finlands television, undrade om det inte
ändå fanns risk för ett A- och ett B-lag i
världen, nu när informationsteknologin
blir så väsentlig för samhällsutvecklingen.
Lars Ramqvist menade att egentligen är
detta en utveckling som driver åt andra
hållet - mot en rättvisare värld:
- Jag kan inte se hur teknik och IT
skulle kunna vara skadligt. På sikt tror jag
att alla på jorden får det bättre. Genom
att modern teknik gör avancerad informationsteknologi allt billigare, stöder utvecklingen tredje världen i det här avseendet. Jag ser tekniken som en dörröppnare till en bättre levnadsstandard i alla
länder.
Javisst, telekommunikationer har fak-

tiskt en jättestor
betydelse för freden. Det syns
mycket tydligt i
Jugoslavien. Där
är det brutna
kommunikationer
som banat vägen
för ensidig propaganda och missförstånd mellan
folkgrupperna.
Tillbaka till detta med den europeiska eftersläpningen
kom diskussionen avslutningsvis att kretsa kring Nordens förutsättningar i det
globala, gränslösa samhället.
- Norden är en utgård av Europa, hävdade Lars Ramqvist. Vi har fått blomma
under perioden efter andra världskriget,
men nu faller vi tillbaka. Vi har för mycket som talar emot oss i den gränslösa världen. Därför måste vi vara bättre än andra
länder i fråga om förutsättningarna för
att bygga sig en personlig framtid här.
Har vi skattesystem och annat som är
sämre för individen kommer vi ofelbart
att förlora kompetens till omvärlden,
fortsatte han.
- Vi måste ha det bästa erbjudandet i
fråga om skatter, utbildning och så vidare.
- Visst, vi får inte vara sämre än genomsnittet i Europa, instämde Matti
Sundberg. Han efterlyste förbindelser
från politikernas sida om att öka de nordiska ländernas konkurrenskraft. Finland
och Sverige delar problemen med politiker som talar mycket men åstadkommer
lite i praktisk handling på den här punkten, tyckte Valmetchefen.
LARS-GÖRAN HEDIN
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Ericsson levererar till
Telia i Danmark

• LM Ericsson A/S i Danmark har fått en order från svenska Telia,
som nu på allvar etablerar sig i landet. Kontraktet på den första
fasen i utbyggnaden av ett GSM 1800-system är värt 380 miljoner
kronor. Optioner på leveranser upp till en totalsumma av 1,2 miljarder ingår också i överenskommelsen. Kontraktet stärker
Ericssons position som ledande teleleverantör på den danska
marknaden. För att hantera det här projektet har det danska bolaget etablerat en separat organisation med ett femtiotal personer, för att inte störa relationerna med sin största kund,
TeleDanmark. GSM 1800-system erbjuder samma funktioner och
tjänster som "vanlig" GSM, men det fungerar i frekvensbandet
1800 MHz istället för 900 MHz.

Asia Telecom hålls vart fjärde år och är Asiens absolut
största telekommässa. I år var den större än någonsin.
Ericsson och alla andra i branschen var där. Över 400
utställare från 30 länder visade det senaste branschen
har att erbjuda de växande asiatiska marknaderna för
de cirka 40 000 besökarna.

Mobitex till Indonesien
• Ericsson ska leverera ett Mobitex-nät till den indonesiska operatören PT Massinfo Nusantara. I den första fasen av utbyggnaden
ska detta mobildatanät täcka Jabotabek, det vill säga storstadsområdet kring huvudstaden Jakarta. Totala kapaciteten blir 25 000
abonnenter. Den första utbyggnaden kommer att täcka Surabaya
och östra Java. Behovet av trådlös datakommunikation anses vara
stort i Indonesien. Från start kommer nåtet att erbjuda möjligheter
att skicka bl a e-mail, kortare datafiler och olika mätdata. Enligt
planerna ska nätet vara klart för kommersiell drift i slutet av året.

Utbyggnad av största kinesiska
personsökarnätet
• Guangdong Mobile Communication Company, GMCC, har beställt en utbyggnad av sitt personsökarnät för 31 miljoner kronor.
Ordern, som går till Ericsson, omfattar bland annat 230 sändare
för det landstäckande personsökarnätet i Guangdongprovinsen.
GMCC startade uppbyggnaden av nätet 1994 och gav då
Ericsson förtroendet att leverera utrustning för 188 miljoner kronor. Detta, det största provinsnätet för personsökning i Kina, erbjuder ett antal olika tjänster - inklusive automatisk personsökning, voice mail och meddelanden med kinesiska tecken.

Trådlös utbyggnad på Sumatra
• Ericsson har fått ett kontrakt på utbyggnad av det trådlösa lokalnätet (Wireless Local Loop) som tidigare levererats till den indonesiska operatören Pramindo. Utbyggnaden omfattar ytterligare 50 000 linjer av systemet DRA 1900. Pramindo driver fasta nät
på Sumatra. Företaget, som är ett konsortium mellan indonesiska
intressen och France Telecom, har licenser på att installera sammanlagt 516 000 linjer på Sumatra. Hittills har Ericsson fått order
på 200 000 linjer från flera olika indonesiska operatörer. Dessa order är i hög grad resultatet av att Ericsson bildat ett eget bolag i
landet, P.T. Ericsson Indonesia, med Mats H Olsson som vd.

Ny terminal för fast trådlöst
• Nu kan Ericsson erbjuda telekomoperatörerna världens mest
avancerade digitala D-AMPS standard - IS 136 TDMA - också för
fasta trådlösa telenät. Detta sedan koncernen lanserat en så kallad Single Line Terminal på Asia Telecom i Singapore. Den nya terminalen, med namnet SLT 8820, är en liten väggmonterad enhet,
24 cm hög och 31 cm bred, som rymmer tre separata abonnentutrustningar som telefon, fax och modem.

Mikrobasstation för makrotäckning
• Det nya "Maxite"-konceptet från Ericsson erbjuder tre gånger så
hög täckning som en traditionell mikrobasstation för mobiltelesystem. I en och samma enhet samsas hår den minsta sändar/mottagarenheten för GSM på marknaden, ett aktivt antennsystem och
en batteri-backup för två timmars reservström. Genom att använda Maxite kan operatörerna minska sina kostnader för att hyra
plats för radiobasstationerna, för installation, drift och underhåll
med så mycket som 55 procent över en femårsperiod.

Jun* Chai från Ericsson i Singapore och Sally Woo från Ericsson i Hongkong visade nya Ericssontelefoner och välkomnade besökare in i montern under utställningen Asia Telecom i Singapore.

Ericsson visar nyheter
på
Asia
Telecom
C
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ingapore är en väl
vald plats för Asia
Telecom. Dels därför att det var här
som det första Asia Telecom
hölls för 25 år sedan och dels
därför att Singapore är mycket
hett i telekomsammanhang just
nu. På bara 10 månader under
1996 fördubblades telekommarknaden i Singapore enligt
en färsk rapport från Internationella teleunionen, ITU
som också står som värd för arrangemanget.
Asia Telecom vänder sig enbart till fackbesökare vilket betyder att kvaliteten på den ge-

nomsnittlige besökaren är högre
än på andra stora internationella
mässor så som CeBIT. Flera ministrar och företagsledare i
branschen syntes bland besökarna. Ericsson var till exempel representerat med samdiga affärsområdeschefer.
Långa förberedelser
För att på bästa sätt utnyttja
mässan har förberedelser pågått
länge.
- Monterytan bokade vi för
över ett år sedan och monterns
utformning började vi att diskutera på allvar för ungefär ett
halvår sedan, säger Lars Bern-

Nya personsökare för aktiva
• Två nya personsökare för de nya FlexTM-näten i Asien har introducerats av Ericsson. PNF 108 är en numerisk personsökare och
PTF218 en modell med alfanumerisk kapacitet. Båda har snygg ergonomisk design, anpassade för att passa fickan, bältet eller
handväskan.

AXE-kontrakt i Irland
• Ericsson har tecknat kontrakt till ett värde av 780 miljoner kronor med den irländska operatören Telecom Eireann. Kontraktet
omfattar leverans av AXE- och ISDN-utrustning (Integrated Services Digital Network). Ericsson ska också, i ett partnerskap med
kunden, utveckla tjänster för utbyggnad och modernisering av
det irländska telekomnätet. Avtalet omfattar perioden 1998 till år
2002.

Sexhundra taxibilar i Singapore kommer under ett år att vara
Ericssonskyltade. Även ett antal bussar gör reklam för Ericssons
788:a-telef on. I Singapore är Ericsson helt dominerande på
mobirtelefonmarkanden med 60 procents marknadsandel.

ring från Ericsson Events som
varit sammanhållande för Ericssons deltagande i Asia Telecom.
- Mässan vänder sig huvudsakligen till Sydostasien och mycket
av förberedelsearbetet har gjorts
av det lokala bolaget i Singapore.
Bredden av lösningar
Den största delen av monterpersonalen kommer också från
Singapore och omkringliggande
länder så som Malaysia, Thailand och Indonesien. Från dessa
länder har Ericsson bjudit in
kunder för att visa på bredden av
lösningar som Ericsson erbjuder.
Parallellt med utställningen
pågick ett seminarieprogram i
ITU:s regi. Att telekombranschen allt mer uppenbart växer
samman med dataindustrin togs
upp på dessa seminarier. Det hela blev mycket påtagligt då programvaruföretaget Microsofts
grundare Bill Gates talade via en
videolänk under öppningsceremonin.
Ericsson bjöd också på egna föredrag under två välfyllda dagar
då flera personer från Ericsson
berättade om vad det är koncernen sysslar med. Detta arrangemang gick under
namnet
Corporate lectures och var mycket lyckat
Text och foto: PATRIK UNDÉN

KONTAKTEN NR 10 1997

Varsel i Norrköping
I måndags kom beskedet som många befarat skulle komma; ett stort antal personer varslas om uppsägning vid
Ericsson i Norrköping. Av de 1 400 medarbetare som i
mars aviserades kunna bli berörda av de effektiviseringar som sker inom Infokomsystems globala produktionsstruktur, omfattas 925 av måndagens varsel.

Ericssons nya lilla handdator som lätt
kopplas ihop med mobiltelefonen rönte
stort intresse på mässan i Singapore.

Ericssons
handdator
imponerar
Ericssons hade över 100 personer
på plats på Asia Telecom för att lotsa nyfikna besökare genom montern. Den kanske mest uppmärksammade produkten som visades
var Ericssons nya bärbara lilla medarbetare kallad MC 12
(MC= Mobile Companion).
En handdator som är anpassad för att enkelt kopplas ihop med mobiltelefonen.
Hopkopplad kan du med hjälp av MC 12:s
Windowsprogram surfa på Internet,
skicka fax, e-post och SMS. På egen hand
är MC 12 en mycket användbar handdator
med ett Windows-gränssnitt från Microsoft (Windows CE) som gör att du kan arbeta med dina ordinarie filer i till exempel
Word och Excel. Smidig när den behövs
och inte klumpig att bära på när du bara
behöver telefonen. MC 12 kommer att
släppas i september, troligen först i USA
och i Europa. MC 12 kräver inget modemkort utan har ett inbyggt programvarumodem som passar med Ericssontelefoner. Detta sparar både batterier och
pengar.
Färgglad variant
En färgglad ny variant av Ericssons minsting visades också. Modellen heter 768
och finns både för GSM-standarden och
för DCS. Telefonen liknar den nyligen
släppta 788:an men har en något enklare
menysystem och en annorlunda design
som vänder sig till de som använder telefonen på fritiden.
Utöver konsumentprodukterna visades
en rad andra lösningar. Bland annat
"Phone Doubler" som möjliggör för
abonnenten att vara uppkopplad på
Internet via modem men ändå kunna ta
emot inkommande samtal utan att först
koppla ner. Detta system provas nu av
Telia och förhandlingar med andra operatörer pågår.
Enheten för amerikastandard för mobilsystem visade en lösning för det trådlösa
kontoret. På kontoret fungerar mobiltelefonen via företagets telefonväxel och dessa
samtal kostar betydligt mindre än vanliga
mobilsamtal. När du lämnar kontoret blir
telefonen en vanlig mobiltelefon men är
fortfarande nåbar via företagsväxeln. På
detta sätt blir tillgängligheten större och
kostnaderna mindre. Dessutom blir det en
telefon mindre att hålla reda på. Systemet
finns färdigt och testas med operatören
AT&T hos en kund i Dallas just nu.
PL

Att antalet varsel blir färre än tidigare annonserats beror på att
Ericsson tror sig kunna hitta en köpare som tar över mönsterkortfabriken i Norrköping, samt på ett antal aktiva satsningar från
Ericssons sida. Sannolikt blir det färre än 925 som kommer att påverkas av varslet under det närmaste året.
- Det känns naturligtvis tungt att nu behöva lägga detta varsel i
Norrköping. Jag förstår att personalen är besviken och orolig - men
skulle vi inte göra detta nu skulle det tyvärr bli ännu mer drastiska
åtgärder längre fram, säger Anders Igel, chef för affärsområde
Infokomsystem.
I Norrköping var stämningen tryckt efter beskedet.
- Alla har vetat att ett varsel skulle komma, men det hindrar inte
att många mår dåligt nu när det verkligen händer, säger Anders
Engdahl på ISDN-enheten i Norrköping.
Av de 925 som varslas arbetar de flesta inom produktion av
kretskort och produkter för transport- och accessnät. Innan uppsägningarna verkställs ska de MBL-förhandlingar som pågår vara avslutade, vilket innebär att den första gruppen personal lämnar företaget i mitten av december 1997.
Sedan produktionsförändringarna i Norrköping startade i början
av året har flera initiativ tagits som underlättar omställningen för
Ericssons medarbetare och kommunen. Exempel på detta är etableringen av LM Ericsson Datas nya verksamhet i Norrköping,
samt att man planerar nyanställa i Linköping och i Kumla. Drygt
320 medarbetare har också fått olika typer av bidrag för studier, för
anställning på annan ort och ytterligare åtgärder.
Bakgrunden till varslet är bland annat den partnerrelation som
Ericsson Infokomsystem planerar inleda med två av världens ledande kontraktstillverkare, SCl och Solectron. Företagen ska gradvis ta
över en stor del av den globala produktionen av kretskort, vilket redan påbörjats: i förra veckan beslutades att Solectron övertar en av
Ericssons produktionsenheter i Brasilien, i San José dos Campos.
LENA WIDEGREN

Distributionscentret outsourcas?
• Ericsson Telecom och Ericsson
Radio har tillsatt en utredning
för att undersöka om distributionscentret i Huddinge, den så
kallade fysiska godshanteringen, ska outsourcas.
Ericsson söker en så effektiv
och flexibel lösning som möjligt
för centret, vars verksamhet på-

verkas av den snabba teknikutvecklingen och de kraftfulla förändringarna på marknaden. En
extern partner har större möjligheter att anpassa centret mellan
Ericsson och andra kunders behov, konstateras det i undersökningens förstudie. Centret sysselsätter 340 personer.
LW

Per Bengtsson flyttar...

Byter Kista mot
Manhattan
Per Bengtsson, informationsdirektör på
affärsområde Mobilsystem flyttar till
New York för att bli ansvarig för Ericssons
investerarkontakter i Nordamerika.
• När packar du väskorna och flyttar?
- Det räcker inte att packa väskoma utan vi flyttar med en hel container i augusti. Min fru och
min 14-årige son följer med. Jag ska efterträda
Lars Jonsteg, som efter sju år som ansvarig för investerarkontakterna i USA nu flyttar hem till
Sverige.
Ericssons kontor ligger på 100 Park Avenue intill Grand Central Station, inte så långt från Wall
Street. Att kontoret ligger i New York är naturligt
med tanke på New York-börsens stora inverkan
på Stockholmsbörsen. Så mycket som 39 procent
av Ericssons aktier har amerikanska ägare bland
annat tunga pensionsfonder.
- 1 samma lokaler finns också Ericssons amerikanska presskontor. Att arbeta med investerarkontakter är ingen ny uppgift för mig eftersom
det ingår som en del i mitt nuvarande jobb.
Många av de större amerikanska investerarna
kommer regelbundet till Sverige och det ska bli
intressant att se hur de arbetar på hemmaplan.
Nu i juni har Ericsson haft besök av en grupp på
drygt 120 utländska investerare och en betydande
del av dem är från USA
• Har du arbetat utomlands för Ericsson tidigare?

Järfälla drar ner
• Vid enheten Anläggningsproduktion inom Ericsson Business Networks i Järfälla har
fackliga förhandlingar nu avslutats om neddragning av
installationsverksamheten.
Varsel har lagts som berör 47
personer av totalt 108. De är
spridda över hela Sverige. Den
aktuella arbetsbristen berör
den del av verksamheten som
avser rena installationsarbeten.
- Vi ser ökande konkurrens
från ett flertal lokala aktörer
samtidigt som vi omorienterar
vår egen verksamhet i riktning
mot mer komplex systemintegration, säger Gustav Tideman,
chef för enheten Anläggningsproduktion. De moderna produkterna är allt mer kompletta
från början, varför installationsinnehållet minskar i kundleveranserna.
Efter omorganisationen vid
årsskiftet har dessutom alla installationsuppdrag från den

publika sidan flyttats från
Anläggningsproduktion.
- De berörda personerna har
stor kompetens att utföra såväl
montage- som förinstalitionsarbeten inom flera av koncernens
tillverkande enheter, säger Kurt
Trogen vid personalavdelningen. Många av de berörda personerna har stor erfarenhet från
andra delar av Ericsson i och
med att de tidvis lånats ut för
uppdrag till dessa.

- Nej. I de andra tjänster som jag haft inom
koncernen jag har rest mycket men inte varit stationerad i utlandet. Det ska bli intressant och en
fin upplevelse för familjen att bo i USA För min
del blir det också rätt mycket resande inom USA
eftersom jag ska besöka olika mäklarfirmor.
Förutom de dagliga kontakterna med Sverige
kommer jag att ha mycket samarbete med
Ericssons kontor både i Washington, Dallas och
Lynchburg.
• Vad är det viktigaste i kontakterna med
amerikanska investerare?

Efterfrågan är stor på den hår
typen av personal, varför det
bör finnas goda möjligheter att
skaffa nya jobb inom Ericsson
etter vid andra företag. En arbetsgrupp med uppgift att ge
stöd av olika slag åt de berörda
personerna har nu bildats. I
gruppen ingår representanter
från Arbetsförmedlingen, Jårfällahälsan. Career & Job
Centre, personalavdelningen,
ansvariga chefer och fackliga
representanter.

- Att ge korrekt och snabb information om
Ericsson. Många amerikanska investerare har
specialkunskaper i olika ämnen som till exempel
telekommunikation. Sverige ligger långt från
USA och det betyder att de inte har så stora kunskaper om Ericsson. De vill inte ha överraskningar som flr aktiekurserna att svänga kraftigt.
Därför är det viktigt att vi släpper börspåverkande
nyheter på rätt sätt och försöker undvika att rykten uppstår. Att skicka ut våra pressreleaser enligt
de regler som finns är absolut nödvändigt.
- Efter alla år på Ericsson, jag började här 1957,
har jag ett stort kontaktnär inom hela koncernen.
Det ger mig en bra bas för arbetet i USA och därför hoppas jag att jag kan behålla de goda kontakterna med Sverige. USA är inte längre bort än ett
telefonsamtal eller ett memo.

THORD ANDERSSON

GUNILLA TAMM

§T tylsti ffannttuftrdi
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Sista chansen!
Ericsson Sommarspecial

ti s
13 H
IJT

Arbetsstationer, servers och
uppgraderingar till och med
24juni 1997
Planera och beställ samtliga dina
system nu och lämna in din leverans
plan. Vi lagerhåller utrustningen och
gör utbytet när du önskar - juni till
augusti eller senare.
Sedan kan du njuta av sommaren
i lugn och ro!

\

\

Har du inte fått vårt senaste
utskick? Skicka ett e-mail till
er i res pons @ os.cma.se

ena
CMA OPEN SYSTEM AB

Göteborg: F O Petersons Gata 24,421 31 Västra Frölunda
Telefon 031-89 66 00, Telefax 031-49 39 88
Stockholm: Sandhamnsgatan 63, Box 27812, 115 93 Stockholm
Telefon 08-666 08 00, Telefax 08-662 17 20

Vi sätter en middag på att ingen kan leverera Sun-datorer snabbare.
Ringer du före lunch garanterar vi leverans av
komplett system samma dag i Stockholm. Göteborg, Malmö/Lund och dagen efter i övriga landet.
Det här kan bara den leverantör lova. som har
Sveriges största lager av de senaste Sun-datorema

och tillbehören. Skulle du mot förmodan hitta
någon som är snabbare än Dimension, ring före
lunch så bjuder vi på middag.
Dimension i Stockholm 08-445 24 00,
Göteborg 031 -750 20 00 och

Lund 046-14 4310. Du är också välkommen att
höra av dig med e-mail till sales@dimension.se
och besöka oss på vår hemsida,
www.dimension.se

DIMENSION
Sveriges snabbaste leverantör av Sun-datorer.
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Postens paketrörelse för företag ökar kraftigt.
Med hjälp av
mobil datakommunikation från
Ericsson ska servicen förbättras.
Via knapptelefon
och Internet kan
kunden snabbt få
besked om var
paketet befinner
sig i distributionskedjan.

osten Logistik
AB är en av de
tre största godstransportörerna
i Sverige och
omorganiserar
nu för att få ett
snabbare paketnät. Ett led i det nya
tjänsteutbudet är en beställning på
1 500 handdatorer med modem till
åkeribilarna. Ericsson Mobile Communications, Sverigedivisionen, är systemintegratör för lösningen.

Strategisk order för mobildata. Lennart
Nilsson, ansvarig säljare/projektledare
frän Ericsson Mobile Communications
och Gunilla Karlbom, projektledare
Posten Logistik.

iMMnnir
Siemens får order
från Australien
• Nu har Siemens fått sin första
order på televäxlar från
Australien. Kunden är den privata operatören Spectrum
Network Systems Ltd. Siemens
ska svara för planering, leveranser och installation av de
växlar som den australiske operatören beställt. Växlarna har
hittills levererats till 300 kunder
i 94 länder. Sammanlagt 130

Mobildata håller
koll på kollin

Snabbare besked om paketets väg. Leif Norell, fordonsansvarig på Poståkeriet Kallhäll, ser säkerheten som en av många fördelar med den nya tekniken. Till höger Håkan Lindhagen på Ericsson Mobile Communications som jobbar med installation
och utbildning.

Foto: NILS SUNDSTRÖM

Med en bärbar scanner ska chauffören
läsa av streckkoden på företagspaket som
lämnas och hämtas hos kunden.
Information om var och när paket lastas
och lossas skickas till en stordator via
Mobitex- eller GSM-modem och kan
hämtas via Internet eller knapptelefon.
- Information om paketen är inte bara
ett styrmedel i vår produktion utan också
en service för kunden, till exempel för
postorderföretag, att använda i sina processer, säger Janerik Johansson, tillförordnad vd för Posten Logistik.
Bolaget hanterar årligen 47 rrrirjoner
paket och har i dag olika tjänster för att
ge kunden information om var ett visst
paket finns.
- Det nya systemet ger en fullständig
kontroll över paketets väg, en track &
trace-kedja med snabb information från
kund till kund, säger Janerik Johansson.
Säkrare hantering
Programvaran i systemet kommer från
Oracle svenska AB. I utrustningen ingår
förutom en handdator från amerikanska

miljoner linjer är i order eller
installerade hos dessa.

Samarbete o m ny
mobilgeneration
• De ledande leverantörerna
av IS-95 CDMA-system, Lucent,
Motorola, Nortel och Qualcomm låter tillkännage att de
ska samarbeta i arbetet med att
utveckla specifikationer för
nästa generation av mobilsystem. Det handlar om
Wideband CDMA, baserad på
IS-95, den standard som dessa

Symbol och ett Ericsson-modem en bärbar kvittoskrivare och magnetkortläsare
som gör det möjligt för kunden att betala
med kort. Det underlättar postförskottshanteringen för chaufförerna, som
i dag tar emot betalningen kontant eller
med check.
- Vi har testat olika system för att utveckla våra tjänster. Den här lösningen
håller kraven på täckning i hela landet,
ökad säkerhet och att utrustningen ska
vara lätthanterlig. Även när chaufförerna
bär vinterhandskar ska det vara lätt att
knappa in uppgifter på handdatorn, säger
Gunilla Karlbom, trafikchef och projektledare på Posten Logisrik.
Viktig beställning
Beställningen är strategiskt viktig för
Ericsson Mobile Communications Sverige AB förklarar divisionschefen Ola
Elmeland.
- Det här är vår första större order av
mobildata som inte bara gäller Mobitex
utan även GSM. Vi ser detta som ett
tecken på att det nu börjar ta fart på mo-

företag nu levererar CDMAsystem efter. Den Widebandlösning företagen ska utarbeta
blir kompatibel med IS-95, till
skillnad från den lösning för
Wideband CDMA som Ericsson
nu utvecklar åt japanska NTT.

Lucent visar
upp CDMA
• Lucent utvecklar nu en ny variant av IS-95 CDMA för frekvensbandet 1800 MHz i en ansträngning att skapa IS-95 lösningar för flera marknader.

bildatamarknaden i Sverige och transportnäringen är en stor IT-beroende
kundgrupp. I vår produktportfölj finns
även lösningar för person- och godsövervakning samt trafikledningssystem. Användandet av den här tekniken ökar effektiviteten hos företagen och har en positiv inverkan på miljön, säger Ola
Elmeland.
Första provinstallationerna
Hur många enheter i beställningen från
Posten Logistik som blir GSM-baserade
beror på den upphandling av transportentreprenörer som nu pågår.
- Vi har nu börjat med de första provinstallationerna i Poståkeriets bilar och
startar utbildningen av instruktörer från
Posten till hösten, berättar Lennart
Nilsson, ansvarig säljare/projektledare
för Ericsson Mobile Communications.
Det nya mobildatasystemet ska Posten
Logistik ta i bruk vid halvårsskiftet 1998.
Även andra affärsområden inom Posten
är intresserade av tekniken.
NILS SUNDSTRÖM

Sedan tidigare finns sådana
system för 850 och 1900 MHz.

Diego, har lösts genom förhandlingar mellan parterna.

I tvist om
CDMA-patent

Nortel säljer mer
GSM till Kina

• Patenttvisterna kring CDMA
duggar tätt i USA. Nu är det
Motorola som anklagar
Qualcomm för patentintrång i
bland annat konstruktionen av
flera olika CDMA-telefoner.
Tidigare är det Ericsson och
Qualcomm som stämt varandra
för patentintrång. En av dessa
tvister, inför en domstol i San

• Kanadensiska Nortel har
framgångar med GSM i Kina.
Nyligen tog företaget hem
utökningsorder från två av de
kinesiska provinserna, Tianjin
och Hebei. I Tianjin byggs GSMnätet ut för att ge plats för
sammanlagt 360 000 abonnenter och i Hebei får nätet kapacitet för 160 000.

BESÖK MAXIMS HEMSIDA PA

http://www.maxim-ic.com

DUBBEL DC/DC-OMVANDLARE
FÖR TELEFONER
FÖRSÖRJER BÅDE EFFEKTSTEG
OCH ÖVRIGA KRETSAR
Lagbrusig omvandlare med 95% verkningsgrad ger 800mA från 1-3 celler
MAX1705 och MAX1706 har både en högeffektiv pulsbreddsmodulerad DC/DC-omvandlare
och en 200mA linjär regulator som ger dubbla utspänningar från exempelvis 1-3 NiCd- eller
NiMH-celler eller från 1 litiumcell. Omvandlarutgången driver en effektförstärkare i telefonen
medan den linjära regulatorn ger lagbrusig spänning till resten av telefonen. Genom att kretsarna har fast switchfrekvens på 300kHz ±14% hålls störningar på ett minimum. Eller så kan du
använda en extern klocka och synkronisera switchningen mellan 200kHz och 400kHz.

• Inspänning 0,7-5,5V
• Garanterad start vid 1,1 V
• Omvandlarutgång
(2,5-5,5V inställbart)
• Linjär regulatorutgång
(1,25-5,OV inställbart)
• Shutdown-ström 1pA
• Tryckknapp TILL/FRÅN
• Utvecklingssats MAX1705 EV
ger snabbare konstruktion

INPUT
0.7V min
1-3
NiCd
or
NiMH
or
1 Li-lon

i

i

OUTPUT 1
3.5V to 5.5V
up to 6<X>mA
3C0kHz

">£-

STEP-UP

LOW-DROPOUT
LINEAR
REGULATOR
/HyiXIWI
MAX1705/6

OUTPUT 2
1.25Vto5.0V
up to 200m A

T

RADIO
BASEBAND

T

~T

SAME S I Z E !
MORE FEATURES!

8-PIN SO

16-PIN QSOP

Kombinationen med en högeffektiv DC/DC-omvandlare och en linjär
regulator med låg dropout ger hög spänning till effektförstärkaren och
lagbrusig spänning till resten av mobiltelefonen.

GRATIS! Design Guide för strömförsörjning • inom 24 timmar! „ * ,
Innehåller datablad och kort för gratisprover
!ji,

FINNS
MAXIM* DATABLAD
PA CD-ROM

rrlHjVfHgBJl +_

>ki>JXiyvi
Tel. 08-760 01 42 Fax. 08-760 01 41

Elektronik AB

i®$

"33-v^

BOX 8100, 163 08 SPÅNGATel. 08-795 96 50, Fax 08-795 78 83
AA/i'XXJVi

is a registered trademark of Maxim Integrated Products. 0 1 9 9 7 Maxim Integrated Products.
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Patent är ett vapen
Avdelningen för patent- och varumärken är ingen dammig dokumentationscentral. Patent är ett affärsverktyg
och ett strategiskt vapen. Den nye chefens vision är att
Ericssons patentavdelning ska bli den självklara plats dit
duktiga patentingenjörer söker sig. Här vill man också ta
ett samlat grepp för patent, varumärken och mönsterskydd. Med större andel konsumentprodukter blir just
samspelet mellan dessa verktyg viktigare.
- Uppfinningen är som en råvara, sedan gäller det för oss att
skapa ett bra patent tillsammans
med uppfinnaren och med kunskap om strategier, marknader
och konkurrenter. Patentarbete
är en konst i sig, säger Hans
Holmgren.
Det är inte utan att det märks
att han är djupt engagerad i
Ericssons patentarbete. Sedan
oktober förra året är Hans
Holmgren ny chef för koncernens patent- och varumärkesavdelning. Han är övertygad om
att Ericsson till sekelskiftet ska
vara bland de bästa när det gäller
att hantera patentfrågor.
Stort ämne
- Det blir lätt att folk bara talar
om patent. Ämnet är ännu större. Vi måste se till helheten, menar Hans Holmgren. Vi ska också arbeta mer med varumärken
och designskydd. Det är olika sidor av samma sak. Med större
andel konsumentprodukter är
det till exempel lätt att se hur
designfrågor blir allt viktigare.
Helheten med patent, varumärken och design blir uppenbar.
På engelska har man ett samlingsbegrepp för detta. Man talar om IPR, Intellectual Property Rights.
- IPR är ett afFärsverktyg och
det ska behandlas som ett sådant. Vi är ingen dokumentationscentral, säger Hans Holmgren.
Patent som aldrig togs ut
Faktum är att hela Ericssons
verksamhet bygger på ett patent
som aldrig togs ut. Alexander
Graham Bell tog av någon anledning aldrig patent på telefonen i Sverige. Det gav Lars
Magnus Ericsson möjligheter
att utveckla sitt företag till att
inte bara syssla med reparation
utan även konstruktion av kommunikationsutrustning.

Patent - ett
franskt ord
Patent betyder öppet brev eller kungörelse. Det har kommit till svenska språket från
franskans "patervte", en substantivering av "I ett re patente" (öppet brev).
Ursprungligen kommer ordet från latinets "pate're",
vara öppen.
För att symbolisera detta
sitter det ofta ett sigill på
framsidan av patentbrevet
istället för att sigillet försluter kuvertet.

Trots detta faktum så var Lars
Magnus själv bara måttligt intresserad av patent. Enligt en
nekrolog i Stockholmstidningen
1926 så lär han ha sagt att patent
tar man bara på säkerhetsnålar
och byxknappar. Lyckligtvis för
dagens Ericsson så är nu inställningen en annan.
900 patent 1996
Enbart under 1996 lämnade
Ericsson in nästan 900 patentansökningar på nya uppfinningar. Det är nytt rekord, och för
första gången nämns nu patentvolymen i årsredovisningen.
- Men det handlar inte bara
om kvantitet utan även om vilka
patent Ericsson lägger ner arbete och pengar på. Det handlar
om en aktiv förvaltning av patentportföljen.
- Vi ska bara betala för strategiska och lönsamma patent. Det
behövs därför en kontinuerlig
översyn över patenten, en aktiv
portfölj förvaltning. Med bra patent kan man blockera konkurrenter och skapa handlingsfrihet. Patent ska användas som
aktiva verktyg, säger Hans
Holmgren.
Patentverksamheten
växer
snabbt. Under de senaste två
åren har Hans Holmgrens avdel-

Patenten blir fler
• Statistiken intill avser fösta kvartalet och vad som kallas prioritetsgrundande patentansökningar. Det
innebär i korthet att det bara är en
ansökning per uppfinning. Denna
ansökan görs i ett land och får sedan
ligga till grund för ansökningar som
görs för samma uppfinning i andra
länder efter det att den första, prioritetsgrundande, ansökningen
gjorts. Efter att en prioritetsgrundande ansökan lämnats in kan 20 till
50 ytterligare ansökningar göras i
andra länder för samma uppfinning.
Medelbehandlingstiden från inlämnad patentansökan till beviljande av
densamma är cirka 25 månader. Det
vill säga det råder en eftersläpning
på drygt två år.

1

inlämnade
Beviljade

Efter att patentiongenjörer tillsammans med uppfinnaren bestämt vilka patent som är intressanta
att satsa på tar patenthandläggarna vid. Då är det Joakim Wihisson och hans kollegor som tar hand
Foto: PATRIK LINDEN
om formuleringen och den juridiska processen för patentet.

ning fördubblats och idag är
man över femtio personer.
Många tjänster köps också in
från externa patentbyråer i flera
länder. Det är inte utan att avdelningen behöver bli ännu större.
Idag har Ericsson en portfölj
med cirka 15 000 patent och patentansökningar att ta hand om.
Patentverksamhet
kostar
pengar, men det är en nödvändig kostnad, menar Hans Holmgren.
- Om man satsar så stora summor på forskning och utveckling
som Ericsson gör, måste man

också satsa på patent. Att inte
göra det vore som att lämna halva skörden kvar på åkern, säger
han. Patentkostnaderna kan
också ses som priset för att få
finnas på marknaden.
Ligga steget före
Hans Holmgren är inte missnöjd med hur dagens Ericsson
ser på patent.
- Det är Ericsson som är företaget att jobba för om man vill
arbeta med dessa frågor; ett
spetsteknikföretag med en företagsledning som intresserar sig
för patentfrågor och som är berett att satsa. Vi har fortfarande
en bit till världsklass. Där ska vi
vara vid sekelskiftet, säger Hans
Holmgren.
Av de patent som Ericsson har
används de flesta inom koncernen. Ericsson säljer licenser
även till andra företag. På samma sätt betalar Ericsson andra
företag för att kunna använda
deras patent.
- I överenskommelsen med
andra företag kan vi "byta" rätten att använda varandras patent,
förklarar Hans Holmgren. Då
gäller det att ha en stark patentportfölj och vara en bra förhandlare. I så fall kan vi hålla kostnaderna nere. Målet är att skapa intäkter. Men patent ska inte ses

Hans Holmgren är sedan i höstas chef för patent och varumärkesavdelningen på Ericssons moderbolag. Han är övertygad om att Ericsson kommer
att vara i världsklass i sitt patentarbete vid sekelskiftet.

som en självständig affärsverksamhet, även om vi i vissa fall tjänar pengar på att sälja patent.
Det viktiga för oss är att komma
in så tidigt som möjligt i en utvecklingsprocess för att kunna
skräddarsy en patendösning eller något annat skydd som idén
eller produkten behöver.
PATRIK LINDEN
Fotnot: Vill du läsa mer om koncernens patentavdelning eller komma
i kontakt med dem som jobbar där
så finns det information
på den interna hemsidan,
http://www.lme.ericsson.se/LMEB/.
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Ericsson dominerar världsmarknaden för mobiltelesystem. Med nästan 40 procent av
världens abonnenter anslutna till Ericssonnät är koncernen långt före sina konkurrenter. Listan över var Ericssons system finns och hur många som är anslutna till dem är
imponerande. Här är siffrorna som gällde i slutet av januari 1997. Sedan dess har det
tillkommit miljontals nya abonnenter, varav fyra av tio också fortsatt är anslutna till
system som levererats av koncernen.

Hela världen talar
i Ericssonsystem
Etabl. Kunår
der
Europa
Andorra
NMT
1990

Abonnenter

1

Bosnien-Herzegovina
GSM
1996
1
Bulgarien
NMT
1993
Danmark
GSM
1992
NMT
1981
Estland
GSM
1995
NMT
1992
Finland
GSM
NMT

1992
1981

Frankrike
GSM
1992
Färöarna
NMT
1989

1
1
1
2
1

200

Norge
GSM
NMT

1 000

Polen
GSM

520 000
292 000

Rumänien
GSM
NMT
1993

*
188 500

2

709 100

1

3 500

25 000

1996

26 600

Ryssland
GSM
NMT
1991
D-AMPS 1995
AMPS
1994
Schweiz
GSM
1993
NMT
1987

Abonnenter

533 500
444 600

1993
1981

Portugal
GSM
1992

34 000
23 000

1
1

Etabl. Kunår
der

331400
• *

19 200
**
13

46100

382 000
279 000

Slovakien
GSM
1996

Grekland
GSM
1993

2

491 000

Slovenien
GSM
1996
NMT
1990

Irland
GSM
TACS

1
1

156 200
110 000

Spanien
GSM
1995
NMT
1982

2 1 364 000
9000

23 500
22 900

Storbritannien
GSM
1992
TACS
1985

6 1771600
1 580 000

1 1910 000
1 3 790 300

Sverige
GSM
1992
NMT
1981

Island
GSM
NMT
Italien
GSM
TACS

1993
1985
1994
1986
1992
1990

1
1

Jugoslavien (Montenegro)
GSM
1996
1
3 800
Jugoslavien (Serbien)
GSM
19%
1

3 000

Ukraina
D-AMPS 1996
Ungern
GSM
1994
NMT
1990

Kroatien
NMT
1990

1

50 500

Litauen
GSM

1

15 000

1995

Makedonien
GSM
1996
Malta
TACS

1

Tyskland
GSM
1992

Vitryssland
NMT
1993

4 200
37 000

824 000
921000
1 192 500

225 000
72 000

6 300

1 100

Asien
1990

1

17 000

Moldavien
NMT
1996

1

900

Nederländerna
GSM
1994
NMT
1985

2
1

450 000
319 000

Azerbaijan
GSM
Filippinerna
TACS
1994

308 000

Georgien
GSM
1995
Hongkong
GSM
1993
D-AMPS 1992

320 000

Etabl. 1(unar
der
Indien
GSM

Abonnenter

1995

9

116 900

Indonesien
GSM
1994
NMT
1986

2
1

**
22 100

Japan
PDC

1994

Kina
GSM
TACS
D-AMPS
AMPS

1993 17
641000
1987 15 2 531 500
1995 4
1994
5

6 2 172 000

Kirgizistan
AMPS
1994

1

Laos
GSM

1994

1

2 700

Macau
GSM
TACS

1995
1988

1
1

24 000
20 700

Malaysia
GSM
NMT
TACS
D-AMPS
AMPS

1995
1985
1989
1994
1994

2
1
1
2
2

138 500
73 000
773 000

Myanmar (Burma)
D-AMPS 1993
1
AMPS
1992
1
Pakistan
AMPS
1990
Singapore
GSM
1994
TACS
1991

Etabl. Kunar
ter
Mellanöstern
Bahrain
GSM
1995

1

20 500

Cypern
GSM
NMT

1
1

51 300
19 500

1995
1988

Förenade Arabemiraten
GSM
1994
1
32 500
TACS
1989
1
64 000
Iran
GSM
Kuwait
TACS

1995
1991

240 000
80 000

1

23 500
74 000

Libanon
GSM
1995

1

115 000

Oman
NMT

1985

1

8000

Saudiarabien
NMT
1981

1

18 000

Nordamerika
Kanada
GSM
1996
D-AMPS 1992
AMPS
1985

USA
5
GSM
1995
D-AMPS 1992 9
AMPS
1984 21
Latinamerika
Argentina
D-AMPS 1994
AMPS
1993

3
3

Bolivia
D-AMPS 1996
AMPS
1991

1
1

Brasilien
D-AMPS
3
AMPS
1992 22

1

2 1 328 000
1

Colombia
D-AMPS 1994
AMPS
1994

2
2

1994

1

Nya Zeeland
D-AMPS 1992
AMPS
1987

1
1

Costa Rica
D-AMPS 1995
AMPS
1995

1
1

Ecuador
D-AMPS 1994
AMPS
1994

1
1

El Salvador
AMPS
1993

1

Kuba
AMPS

1993

1

Mexiko
D-AMPS 1995
AMPS
1989

1
1

Fiji
GSM

Västra Samoa
AMPS

3 900

1

Afrika

Abonnenter

1
1
1

C/)/7e
D-AMPS
AMPS
1989

Oceanien
Australien
GSM
1993
AMPS
1986

2
1
1

1

Etabl. Kunar
der

Abonnenter

1

Sri Lanka
AMPS
1993

Ghana
GSM

Taiwan
AMPS

Kongo
D-AMPS 1995

1

Libyen
GSM

1

**

Marocko
NMT
1987

1

10 000

Nederländska Antillerna
D-AMPS
1
AMPS
1989
1

Nigeria
TACS

1

10 000

Panama
D-AMPS 1996

1

Puerto Rico
D-AMPS 1995
AMPS
1991

1
1

Uruguay
D-AMPS 1995
AMPS
1994

1
1

Venezuela
D-AMPS 1996
AMPS
1988

1
1

1989

Thailand
GSM
1994
NMT
1986
Turkiet
GSM

1994

1
1
2
1

42 500
390 000
555 000

1996

1992

1

2000

Uzbekistan
D-AMPS
AMPS

1
1

**
**

Sydafrika
GSM
1994

1

350 000

Vietnam
GSM
1994
D-AMPS 1995
AMPS
1992

1
1
1

45 000

Tunisien
NMT
1985

1

3 000

* leverantör enbart av BSS
** ej i kommersiell drift

**

* *

**
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Antal
användare
GSM
NMT
PDC
TACS
D-AMPS
AMPS
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Här finns Ericssons mobilsystem

Grafik: Alexander Jartsev
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I Puerto Rico, i hjärtat av den karibiska övärlden,
driver Ericsson en verksamhet som just nu har god
vind i seglen. Härifrån dirigeras koncernens af fä-

•*" ""

rer i ett område som bjuder goda möjligheter till
enklav - och hans 30 medarbetare har fört fram
affärer. Peder Asplund, chef för Ericssons kontor i koncernen till en ledande position inom mobilteleSan Juan - huvudstaden i denna amerikanska
fonin, också i detta turistparadis.

r- - ', . . - <i
-'

För fulla segel
i Karibien
God standard
Sedan ön blev en amerikansk så kallad "commonwealth"
1952 är Puerto Ricos 3,7 miljoner invånare legalt sett amerikanska medborgare. Tack vare generösa skatteförmåner,
federala bidrag och frånvaron av visumtvång mellan USA

Peder Asplund, chef för Ericssons bolag i Puerto Rico
har e t t arbetsfält som omfattar hela Karibien.

och Puerto Rico, är öns motorvägar numera överfulla av
Toyotas, Buicks och Ford av senaste modell. Knappast någon familj saknar TV och video.
Samma höga standard präglar öns telekommunikationer.
För närvarande har Puerto Rico 37 telefonlinjer per 100
invånare. Det är mindre än USA-genomsnittet på 54, men
avsevärt högre än i något annat latinamerikanskt land. Och
närmare 400 000 av Puerto Ricos invånare har mobilabonnemang. Det innebär att mobiltelefontätheten redan är
över 10 procent, nästan fyra gånger så mycket som i de bäst
utvecklade länderna i Sydamerika - Argentina, Brasilien,
Chile och Venezuela.
Det statligt ägda Puerto Rico Telephone Co., PRTC,
startade sitt mobilnät 1985 och valde då NEC som leverantör. 1991 gick man över till Ericsson i och med en order på
utbyggnader för 90 miljoner dollar. Det året hade PRTC
30 000 abonnenter i nätet, men antalet har sedan dess
mångdubblats till 180 000.
Hela Karibien
Den största konkurrenten är Cellular One, som har ungefär lika många abonnenter i sitt nät idag.
Peder Asplund är chef för Ericssons bolag i Puerto Rico.
Hans ansvarsområde omfattar hela Karibien.
- Med tanke på den snabba utvecklingen, särskilt inom
mobiltelefoni och PCS, är ett nära samarbete med kunden
det enda sättet för oss att klara ett av Ericssons viktigaste
mål - att överträffa kundernas förväntningar på oss. Detta
är det yttersta målet för Peder och hans 30 medarbetare vid
Ericssons högkvarter i Hato Rey i hjärtat av San Juans
bankdistrikt.
Många konkurrenter
Vid sidan om de två traditionella mobiltelenäten finn numera ytterligare en operatör på plats. Det är AT&T
Wireless Systems som driver ett PCS-1900 nät, också det
levererat av Ericsson. Lambda Communications Corp. är
en annan PCS-operatör som redan är i drift medan
PSC2000 planerar att etablera sig som femte operatör.
PSC2000, som är ett konsortium av lokala investerare och
amerikanskt kapital, har ännu inte valt leverantör.
I april 1996 skrev PRTC ett kontrakt med Ericsson om
leveranser till D-AMPS-nätet för 10 miljoner dollar.

Ännu ingen felrapport
Mathias Larson är
projektledare för en
release som gäller ett
system för underhåll
av mobiltelefoninätet
i Tyskland, varifrån
hela GSM nätet kan
styras. Mathias jobb
innefattar att, tillsammans med huvudprojektet hemma i
Sverige och kunden
Mannesman Mobilfunk GmbH, sätta
ihop ett applikationssystem.

Mathias
Larson är
projektledare.

Torsdag: I dag blir det en hektisk dag. Först ska vi ha
möte för att säkerställa kvaliteten tillsammans med ett
annat projekt från Linköping och Kista. Vi ska bestämma om vår produkt för underhåll av mobiltelefonnätet
i Tyskland har tillräckligt hög kvalitet för att vi ska kunna säga till kunden att vi är beredda för acceptanstest.
Därefter möte med kunden Mannesmann Mobilfunk
för att presentera status från kvalitetsmötet. Vi får klart
för acceptanstest. Skönt! Efter mötet gäller det att
uppdatera kvalitetssystemet Prim och "releasa" systemet. Sent på kvällen går jag hem, tittar lite på TV, ringer morsan och går och lägger mig.

San Juan är huvudstad i Puerto Rico och e n betydande hamnstad. Staden kandiderade till OS 2004 m e n slogs u t i
första omgången.

en här sommaren förbereder sig
invånarna i Puerto Rico för att fira
100-årsjubileet av USA:s ockupation av landet. Det var under det
spansk-amerikanska kriget 1898
som detta örike i Karibiska havet
blev amerikanskt.
En del puertoricaner kommer
att fira jubileet, andra kommer att
minnas det som en svart dag i kampen för en nationell identitet. Men
ingen kan förneka att Puerto Ricos mångåriga anknytning
till USA har gett ön en levnadsstandard som är helt i särklass jämfört med de karibiska grannarna.

dagboken

Fredag: De sista förberedelserna inför nästa vecka.
Allt måste vara klart för att släppa in Mannesmann
Mobilfunk i huset. Skriver en slutrapport över hur förberedelserna har gått de senaste månaderna. Eftersom
det är fredag blir det lunch på Saitta, en mysig liten
italiensk livsmedelsimportör som också har lunchservering. Jag tar en Tris di Pasta med ett glas rött och en
espresso. Därefter uppsamlingsmöte med alla projektmedlemmar för att se till att inget är glömt. Vid femtiden går jag hem för att städa i ordning lägenheten. Vid
niosnåret kommer tre kompisar från Sverige på besök.

Roberto Gonzäles Torres, chef för Celulares
Telefonica, välkomnar konkurrensen i Puerto Ricos
mobilnät. Här tillsammans m e d Maritza Fillol frän
Ericsson.
Foto. LARS ÅSTRÖM

- Vi välkomnar konkurrensen, säger Roberto Gonzales
Torres. Han är chef för PRTC:s mobilteleverksamhet.
- När våra konkurrenter går i drift kan de inte erbjuda
marknaden något som inte redan finns där. Kampen om
abonnenterna kommer helt att bli en fråga om prissättning
och om hur de olika tjänsterna förpackas.
- Vi har gjort vår hemläxa och utvärderat vad som ska bli
våra erbjudanden, och vi satsar på en flexibel organisation
som kan matcha de strategier våra konkurrenter kan tänkas satsa på, tillägger Nelson Traverso, chef för mobiltjänster.
Expansion
I maj skrev PRTC och Ericsson ytterligare ett avtal. Den
här gången gällde det ett nyckelfärdigt projekt för 19 miljoner dollar. Det omfattar 28 nya radiobasstationer och ytterligare expansion av det digitala nätet.
- Det här kontraktet är ytterligare ett steg i riktning mot
en expansion av det nuvarande systemet för att möta den
extrema tillväxten på mobilmarknaden de senaste åren, förklarar Peder Asplund.
Ericsson har också fått ett kontrakt på intelligenta nät för
1,5 miljoner dollar och en halvmiljondollarorder på MXE,
systemet för meddelandetjänster i mobilsystem. Förhandlingar pågår om ytterligare expansion av PRTC:s mobilnät
med nya RBS-884 radiobasstationer. Tanken är att nätet
ska digitaliseras ytterligare, från 10 procent till 85 procent.
Privatisering på gång
PRTC har mer än 1,6 miljoner linjer i service. Därmed är
detta den femtonde största operatören i USA. 1974 köptes
bolaget loss från ITT av den dåvarande regeringen på

Puerto Rico. 165 miljoner dollar betalade man för bolaget.
1989 skapades dotterbolaget Telefonica Larga Distanca
(TLD) för att konkurrera om en del i den lukrativa långdistansmarknaden mellan Puerto Rico och den amerikanska
kontinenten.
Idag går utvecklingen i den andra riktningen. Puerto
Ricos guvernör Pedro Rosellö har bestämt att PRTC ska
privatiseras. Hans mål är att bolaget ska vara privatiserat
innan slutet av 1997.
Bland ledande budgivare finns internationella operatörer
som spanska Telefonica, GTE Corp., BellSoutJh och Bell
Adantic-Nynex. PRTCrs mobila verksamhet inom
Telefonica Cellular ingår i den förestående utförsäljningen,
som enligt branschanalytiker kan inbringa totalt 2,3 - 3,4
miljarder dollar.

Sedan det första kontoret öppnades i november 1995 har
Ericsson tecknat kontrakt till ett värde av mer än 3 5 miljoner dollar, enbart med PRTC. Men Puerto Rico är inte det
enda land som San Juan-kontoret arbetar med.
- Setel, det nationella telebolaget i Curacao har köpt mobiltelesystem för 7-8 miljoner dollar och mobiltelefoner
för ytterligare 4 miljoner. Ericsson har också affärer på
gång i Cayman Island och Jungfruöarna, två välkända skatteparadis i den karibiska övärlden.
- Eftersom den marknad vi har att bevaka är så stor, försöker vi arbeta så mycket som möjligt genom operatörerna,
i allt från telefonförsäljning till marknadsföring och driftunderhåll, säger Peder Asplund. Vi satsar inte på att uppträda enbart som leverantörer av produkter, utan vill agera
som leverantör av kompletta lösningar.

« älkomnar privatisering
Medan fackföreningar och politiker debatterar fördelar
och nackdelar med en privatisering, menar Peder Asplund
att beslutet att sälja PRTC till privata investerare är bra för
konsumenterna:

Aggressivare framtoning
Ericsson har totalt tio projekt på gång i Karibien.
Koncernen är med och offererar mobiltelefoni på alla större marknader, inklusive Barbados, Guayana, Jamaica,
Dominikanska Republiken och Trinidad. Ännu är dock in-

Mobiltelefontätheten är över 10 procent fyra gånger så mycket som i de bäst
utvecklade länderna i Sydamerika
- På lång sikt välkomnar vi beslutet att privatisera, eftersom det kommer att ge våra kunder en mer konkurrenskraftig struktur, säger Peder.
- Tidigare fanns det alldeles för mycket av byråkrati och
röd tejp. Om PRTC ska överleva på sikt behöver de förändras drastiskt och vi ser det som nu sker som ett första
steg i en nödvändig förändring. Genom att våra kunder blir
konkurrenskraftigare, kan vi sälja mer!

gen av dessa affärer klara, understryker Peder Asplund.
- Förr i tiden var Ericsson inte på allvar närvarande här i
Karibien. Här har alltid funnits potential att göra goda affärer, men vi har tidigare försummat den här delen av världen.
Idag är vi avsevärt mer aggressiva. Med de nya mobillösningar som vi nu kan erbjuda, har marknadspotentialen ökat
ytterligare. Det finns inga kunder som är för små för oss!
LARRY LUXNER

Måndag: Stiger upp tidigt för att vara måndag.
Kompisarna åker hem till Sverige. Därefter till jobbet
för att ta emot Mannesmann Mobilfunk som kommer
till oss för att inleda arbete med godkännande av vårt
underhållssystem. Vi har jobbat med förberedelserna i
tre månader och det är från och med idag som det gäller! Under tjugo dagars tid kommer vi att testa tillsammans med Mannesmann Mobilfunk innan vi får
lov att installera på deras första kundsite. Dagen börjar med ett Kick-off möte. Därefter sätter testerna
igång. Mannesmann Mobilfunk har två testare och en
kvalitetskoordinator närvarande. När klockan är fyra
slutar vi att testa och Mannesmann Mobilfunk går
hem. För vår del fortsätter dagen med förberedelser
inför nästa testdag.
Tisdag: Börjar dagen med att se till att alla tester
kommer igång som de ska, att all nödvändig support
finns och så vidare. Därefter kan jag ta itu med allt
som inte hunnits med den sista tiden.
Efter ett tag inser jag att jag som projektledare inte
har så mycket att göra längre. Allt är ju redan förberett
och nu är det testarnas uppgift att genomföra testema.
Själv får jag ägna mig åt statusrapportering och förberedelser inför första installationen i Berlin om en dryg
månad. Då ska vi installera systemet hos Mannesmann
Mobilfunk och testa det mot ett riktigt mobiltelefonnät i drift. Går hem vid sjutiden och ger mig ut på en
joggingtur utefter Rhen. Senare på kvällen samlas vi
ett par arbetskamrater på en Biergarten och njuter av
vackert väder och sval Altbier.
Onsdag: Går till tandläkaren på morgonen för att sätta in en krona. Ar lite speciellt att ligga i tandläkarstolen när en stor bufflig tysk med två gigantiska borrmaskiner i varje hand säger "Jetzt geht los Herr Larson!"
Systemtesterna flyter på och ännu har vi inte skrivit
en enda felrapport, rekord! Därför kan vi gå hem i normal tid. Vi bestämmer att vi ska samlas hemma hos en
an av de tyska kollegerna för att spela Trivial Pursuit på
tyska. Jag får frågan "Vem är Bundespresident I
Nordrhein-Westpfalen?" Jag får ingen plupp.

BESÖK MAXIMS HEMSIDA PA

http://www.maxim-ic.com

LCD-FÖRSORJNING
MED 9 0 % VERKNINGSGRAD
30V intern switch sparar utrymme och kostnad i flata displayer
Den högeffektiva DC/DC-omvandlaren MAX629 ger hög positiv eller negativ spänning från
låga inspänningar. Kretsen kan användas för att driva displayer i små handbrurna apparater, varaktorer i satellitmottagare eller andra högspänningsenheter. Den har en 30V intern
switch och strömgräns som ställs in av användaren. Den kan kopplas för positiva eller
negativa utspänningar. Två motstånd bestämmer utspänningen upp till 28V.
Den unika strömbegränsade pulsfrekvensmoduleringen på 300kHz i MAX629 ger låg
arbetsström på 70uA och mycket små yttre komponenter.

•
•
•
•
•

Positiv eller negativ utspänning
Intern 500mA, 30V N-kanals FET
8-bens SOIC-kapsel
70|iA arbetsström
1|iA (max) shutdown-ström

• Upp till 300kHz
(små yttre komponenter)
• l UT upp till 100mA (12VUT)
• MAX629EVKIT ger snabbare
konstruktion

INPUT
0,8V TO VoUT

OUTPUT
UP TO

28V O 50mA
OR
•28V 0 50mA
LOGIC
SUPPLY

12,7V TO 5,5V)

Kombinationen med hög verkningsgrad, låg arbetsström, liten
kapsel och små yttre komponenter gör MAX629 till en mycket
kompakt strömförsörjningskrets för LCD-displayer.

GRATIS! Design Guide för strömförsörjning - inom 24 timmat!
Innehåller datablad och kort för gratisprover
«mjB£Ä*sa#

MFMB
MJUMb OATMUD

JV\JYYL\JV\
Tel. 08-760 01 42 Fax. 08-760 01 41

Elektronik AB
BOX 8100, 163 08 SPÅNGATel. 08-795 96 50, Fax 08-795 78 83
AA/m\/¥i

is a registered trademark of Maxim Integrated Products. O 1997 Maxim Integrated Products.
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Microwave stöder Chalmers forskning
• Kampanjen "Bygg en bättre framtid med Chalmers" har hittills
gett högskolan 200 miljoner kronor från svenskt näringsliv.
Syftet med kampanjen år att få in de extra resurser som kravs för
att Chalmers ska kunna ta positionen som en av de främsta teknisfTTtTm mT7T^B ^ a högskolorna i Europa. Målet är att få in 300
i M É É i a M i f l miljoner kronor till ett antal kapitalkrävande områden: forskning och utbildning, utrustning, lokaler samt studerandemiljö. Bland de företag och privatpersoner som hittills gett
högskolan sitt stöd finns bland andra Ericsson Microwave Systems
som donerat 25 miljoner kronor till elektroteknisk forskning.
CATHRINE ANDERSSON

Nya lokaler ger
samlat grepp i Lund

- Var Sr båten? undrar Lars Jonsteg, investeraransvarig i USA. En oplanerad väntan på båttransport
till Nacka Strand var det enda nämnvärda missödet under investerarmötet.
Foto: GUNNAR ASK

Skeppning till tvådagars analytikermöte
140 av världens ledande
aktieanalytikter och investerare på telekomområdet
ställde upp när Ericsson inbjöd till informationssemi-

aiiiSl,
två dagar fick de en uppdatering av verksamhet
och planer inom koncernens tre affärsområden.
En av höjdpunkterna på
mötet var en frågestund
med Anders Igel, som deltog via telesänd video från
Asia Telecom i Singapore.
Karin Almqvist Liwendahl, ansvarig för investerarrelationer
inom Ericsson, var mycket nöjd
när analytikermötet avslutades
tisdagen den 10:e juni.
- Så gott som alla analytiker
och investerare av tyngd i vår

Nya uppdrag
från Miniruf
Ericsson i Tyskland har
fått i uppdrag att vidareutveckla personsökarnät
för företaget Miniruf i
Hannover.
.annover Miniruf
fick 1994 licens som leverantör av personsökarnät
och har sedan dess varit
framgångsrik på denna
marknad.
Minirufs personsökartjänst är
känd under namnet "Quix"
och Ericsson har från första
början varit huvudleverantör.
Manfred Buchmayer, chef
för Ericsson GmbH, kommenterar:
- Vi giädjer oss åt att Miniruf vill fortsätta utveckla personsökarnätet med vår hjälp.
För oss är det ett tecken på att
nya leverantörer kan vara
framgångsrika på den liberaliserade tyska marknaden.
Genom Minirufs personsökarnät försörjs för närvarande
80 procent av befolkningen på
den tyska marknaden.

bransch har kommit hit, trots att
vårt möte delvis kolliderade
med Asia Telecom, konstaterade
hon. Det blev två mycket intressanta dagar med massor av högt
kvalificerade frågor till deltagande representanter för Ericssons affärsområden. Och det allmänna intrycket, både från arrangörernas sida och från vidtalade deltagare, var att Ericsson
nådde fram med sina budskap.
Många frågor
Framtiden för det nya affärsområdet Infokomsystem var ett område som vållade många frågor.
Anders Igel, affärsområdeschefen, fick svara själv, trots att han
befann sig i Singapore. Med video och teleteknik kunde det
ordnas, som en försmak av just
det område som det nya affärsområdet i hög grad siktar in sig
på - multimediakommunikation.

Mobiltelefoner och terminaler berättade om sitt arbete med
varumärkesuppbyggnad och om
den fantastiska utvecklingen för
mobiltelefonerna.
Andra dagen avslutades med
en genomgång av Mobilsystem
med tyngdpunkt på framtidsutveckling av GSM och D-AMPS
och på den tredje generationens mobilsystem - Wideband
CDMA.
An en gång avspeglades också
striden mellan de konkurrerande teknologierna TDMA och
IS95 CDMA. Och än en gång
talade verkligheten i hög grad
till Ericssons och T D M A J S fördel.
Det välunderrättade auditoriet var klart medvetet om de
senaste månadernas problem
kring idriftsättandet av IS95systemen.
LARS-GÖRAN HEDIN

Radio Messaging på
plats i Hallonbergen
Ljumma sommarvindar och solsken, bättre kan det inte
vara vid en invigning. Precis så var det också den 2 juni
då Kurt Hellström, chef för affärsområde Mobilsystem,
klippte det blågula bandet och förklarade Ericsson Radio
Messagings nya lokaler i Hallonbergen, Sundbyberg, invigda.
I och med de nya lokalerna samlas nu verksamheten på en enda
adress i Stockholm från att tidigare varit utspridd på olika platser i
• huvudstaden. I Storbritannien har företaget
ÉméiåmMiiiiåiJmÉmm ett helägt bolag, Ericsson Componedex Ltd,
som har ungefär 30 anställda. Ingemar Blomqvist, vd för Ericsson
Radio Messaging berättar att man är ungefär 200 medarbetare och
160 av dessa har nu sin arbetsplats i Hallonbergen. I Sundsvall finns
en utvecklingsenhet med ett
40-tal anställda. Ericsson Radio Messaging arbetar inom
två områden, Wide Area Paging, landstäckande personsökning, och Mobil data.
Främst är det Europa och Asien som är de stora marknaderna för kompletta personsökarsystem. När det gäller Mobitex, som är ett system för mobil datakommunikation, är det
applikationer för till exempel Kurt Hellström, chef för affärsområde Mobilsystem, klippte bandet
kreditkortsverifiering
och då Ericsson Radio Messaging instyrning av transportfordon, vigde sina nya lokaler i Hallonbersom kommer starkt.
gen. Marie Vallee höll i bandet.
GUNILLA TAMM

Foto: ANDERS ANJOU

Efterlängtade lokaler. Den nya anläggningen i Lund ger
kontor för 660 personer på Ericsson Mobile Communications.

En spektakulär stjärnformad byggnad med lutande gavlar, glastrappor, ljus
och rymd. I början av juni
invigde Ericsson
Mobile Communications sin nya anläggning i Lund som på sikt
ska rymma 900 anställda.
Det som för drygt tio år sedan
började som ett tiomannakontor i forskarbyn Ideon har utvecklats till Ericssons motor
inom GSM-utveckling. Närmare två tredjedelar av de i dag
800 anställda i Lund arbetar
inom forskning och utveckling
av mobiltelefoni. Dessutom är
lärdomstaden centrum för
marknadsföring och försäljning av mobiltelefoner i Europa, Mellanöstern och Afrika.
- Vår succéhistoria inom
mobiltelefoni återspeglas väl i
Lund. För att fortsätta våra
framgångar måste vi satsa
starkt på forskning och utveckling och jag vet att det kommer
att presteras underverk här, sade koncernchefen Lars Ramqvist i sitt invigningstal.
Växer snabbt
Det nya kontoret i industriområdet Brunnshög är planerat
sedan länge. 660 personer flyttar in under midsommarhel-

gen frän nuvarande arbetsplatser på andra sidan motorvägen.
En utbyggnad är redan på gång
för att rymma alla anställda.
- Vi växer fortare än väntat.
Hittills i år har vi anställt 180
personer. De som t dag inte får
plats i den nya anläggningen får
tillfälliga arbetsplatser i intilliggande paviljoner tills etapp två
av nybygget är klart. I april
1998 ska vi ha ytterligare 250
kontor klara, säger platschefen
Bengt Widén som är mycket
glad för de egna lokalerna.
Den stjärnformade anläggningen är ritad av den internationellt kände arkitekten Gert
Wingård - för övrigt en av männen bakom det vinnande förslaget på OS-arena i Stockholm
för spelen 2004. Reception och
kommunikationscentrum finns
i mitten av Lundanläggningen.
Kontor och labb ligger i sidoskeppen, formade som tre L.
Färgerna går i tegelrött och vitt.
Glas i både väggar och golv ger
en speciell karaktär åt det centrala trapphaset.
På bottenplanet finns bland
annat restaurangen Hilda namngiven efter gamle Lars
Magnus Ericssons hustru - samt
ett utställningsrum med exposé
över mobiltelefonins historia.
TEXT OCH FOTO:
NILS SUNDSTRÖM
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Klädmedveten telefon
Ericsson GA 628 börjar nu
lanseras i Europa, Mellanöstern och Afrika.
Annonserna visar människor som vill utmärka sig i
minst sagt udda kläder.
Eller vad sägs om en kavaj
bestående av strömmingar
eller en gräsbevuxen klänning. Framtoningen är ungdomlig och provocerande.
Anders Genberg, t h, presenterar 'Public Intranet" för en intresserad Anders Igel och Bo Wall. Anders Igel var för övrigt en av
TelekomDagarnas lunchtalare.

Hektisk telekomvecka
för sverigebolaget
Från och med måndagen den 26 maj till och med fredagen den 30 maj pågick Stockholm IT Week och TelekomDagarna 97.
De första dagarna var aktiviteterna förlagda till Älvsjömässan, där
Ericsson var representerat med en monter.
Följande dagar pågickt TelekomDagarna 97 på Berns Congress
där Ericsson och Telia var huvudsponsorer. Ericsson Telecom SverirrnTJJ T XI HT1 ge ansvarade för monterarbetet.
HÉÉMÉiÉÉiiÉ - 1988 startade vi med seminarier och föredrag
om telekom. TelekomDagarna har undan för undan växt och blivit
en samlingsplats för hela telekombranschen, berättar Valentino Berti, på STF Informationsteknologi som sköter arrangemanget.
- Under de tre dagarna som seminarierna pågick uppskattade vi
antalet besökare till cirka 1 200.
Arets teman cirkulerade kring framtiden och bar namn som "Den
framtida telefonin", "Mediabranschen möter Internet", "Framtidsföretagen", "GSM-forum" och "Management och Organization".
TEXT OCH FOTO: KARIN BERGMAN

- Vi vänder oss till en målgrupp
där vi måste sticka ut på ett helt
annat sätt, säger Lars Åberg,
marknadskommunikationsansvarig för Västeuropa. Det är en
målgrupp som enligt Lars Åberg
finns i Sverige men som kanske
inte är lika mogen i alla marknader. Man kan kalla dem "märkesfreaks", som ändå vill köpa
produkter till ett bra pris.
Enkel att använda
Telefonen har de nödvändigaste
funktionerna och är enkel att
använda. Det som är nytt är att
frontpanelen lätt går att byta ut.
Den finns i ett femtontal olika
mönster och färger.
- Två telefoner som möts på
gatan ska inte se likadana ut", säger produktchefen Björn Ahlberg.
Telefonens enkla utformning
gör att den också är ett utmärkt
köp för priskänsliga. Eftersom
den är försedd med ett stort bat-

Fishy-style

teri behöver man inte köpa några extrabatterier.
Lanseringen kommer att ske
genom annonser utomhus och i
tidningar. Dessutom kommer en

stor del av marknadsföringen att
ske i återförsäljarledet eftersom
frontpanelerna ska säljas i anslutning till telefonköpet.
GISELA ZEIME

Scout Outdoor
Enclosure
Scout enclosures provide suppliers of telecommunications, traffic-guidance systems
and environmental-protection technology with
an enclosure system
that affords reliable
protection against unauthorized access, and
adverse climatic and
electromagnetic conditions. Protection is
provided by continuous
construction with minimum joints, special
locking systems, twinwall structure with
thermal
insulation,
corrosion-resistant materials and EMC shielding. Scout is fully
compatible with the Knurr standard range of 19" accessories and
ensures cost-effective benefits.
For your Free catalog contact Knurr Sverige AB,
Finlandsgatan 16 -18,16474 Kista,
Phone: (08) 703 99 00, Fax: (08) 703 99 35

Plug-in and Play Primus VME
Product Range
Primus is a 19" modular-chassis range for
demanding physical
environments - right
from the basic version
to the fully-equipped
VME system. Supplied
as a complete VME
product range Primus
has a thermal-Management design taillored to the user's particular application with enclosure, backplane and power supply fully
assembled. Primus VME systems are assembled, wired and
tested to VME standard. The automatic electrical daisy chain for
the VME backplane permits fully-automatic activation of unassigned slots and eliminates the need for tiresome jumpering. Users
also enjoy the benefits of service-friendly handling and operational reliability.
For your Free catalog contact Knurr Sverige AB,
Finlandsgatan 16 -18,16474 Kista,
Phone: (08) 703 99 00, Fax: (08) 703 99 35

Our range of 19" racks and cases
offers secure protection against undesirable environmental conditions dust, water, heat or electromagnetic
interference. This protection has been
verified by independent tests carried
out by accredited testing agencies.
The modular structure of our product
ranges also provides customers with
flexible and individual solutions.
Take a look at our innovative range
of racks and cases for packaging your
valuable electronics. See for yourself excellent quality world-wide.

KNURR Sverige AB • Finlandsgatan 16 - 1 8 • 16474 Kista • Phone (08) 703 99 00 • Fax (08) 703 99 35
AUSTRALIA (02) 95 19 - 48 77, AUSTRIA (1) - 970 22 - 0. BELGIUM 03 - 3 66.47.00. BRAZIL (0152) 63 - 2444. BRUNEI +673-2-66 33 32, CHINA (10) 64 3611 55, CZECH REPUBLIC
069-615 23 92, DENMARK 44 85 04 85. FINLAND 919 - 87 11 1, FRANCE (01) 43 77 85 85, GERMANY 0 89 - 4 20 04 - 0, GREECE 31 - 55 51 00, HUNGARY (36-1) 2 83 - 03 78,
INDIA2 12 7901 21 -24, ISRAEL03 -647 - 3 3 31, ITALY (02) 95 34 3080, JAPAN 04 26 - 5 6 - 5 8 11, MALTA41 82 56. NETHERLANDS 0 76 -542 2922, NORWAY 22 23 03 40,
PORTUGAL 01/3 46 90 65. SINGAPORE 773 - 1 5 83, SLOVAKIA 07 - 78 78 81. SOUTH KOREA (0343) - 58 08 16, SPAIN 91 - 8 89 89 61, SWITZERLAND 01 - 806 54 54,
UNITED ARAB EMIRATES 02 - 72 28 88. UNITED KINGDOM 0 14 80 - 49 61 25, USA (8 05) 5 26 - 77 33, (8 03) 7 86 - 26 66

Stjärna i ny Bondfilm
•»iliwMd * ; | £ *
f i l m s o m har p r e m i ä r i d e cember.
Affärsområde Mobiltelef o n e r och Terminaler h a r
tecknat ett samarbtesavtal
m e d M G M / U n i t e d Artists
s o m innebär a t t James
Bond och a n d r a r o l l f i g u r e r
a n v ä n d e r o l i k a Ericssont e l e f o n e r g e n o m hela f i l m e n . Tanken ä r a t t
g e o m s l a g s k r a f t e n hos e n
B o n d f i l m är e t t bra s ä t t a t t
ö k a k ä n n e d o m e n o m Ericssons u t b u d b l a n d konsum e n t e r v ä r l d e n över.

Pierce Brosnan, som numera
gestaltar agenthjälten Bond,
har numera gått över till
Ericsson när det gäller mobiltelefoner. Foto: PRESSENS BILD

En kampanj uppåt väggarna
• Reklamkampanjen f ö r Ericssons nya mobiltelefon GH688 är
helt uppåt väggarna. Ett av i n slagen var nämligen en tävling
där radiolyssnare i Stockholm
uppmanades hålla utkik efter
fasadklättrare. Dessa är i själva
verket kostymklädda dockor
som under fyra dagar placerats
u t på olika fasader i stadens
centrum. I radioreklamen uppmanades huvudstadens invåna-

I vimlet mötte vi Amanda med mamma Caharina
Kotala som bor i på Vindö i Stockholms skärgård.
De hade gått upp klockan fem och packat kappITH rnTflT [TTH säcken för att hinna med busÉåÉUåiiHÉÉiEå sen från Telefonplan.
- Tänk vad härligt att bara sätta sig i bussen och
fara iväg och inte behöva tänka på en massa annat,
sa hon.
Vid Delfinariet mötte Leif Bölke upp och hälsade alla välkomna.
- Det här är bland det roligaste vi på Ericsson
Fritid får göra för våra anställda, sa han.
Vid sin sida har Leif en hel stab av folk som hjälper till med arrangemanget. Där finns Karl-Erik
Sör som ansvarade för allt det praktiska och i varje
buss fanns värdar och värdinnor som servade resenärerna på bästa sätt, med flera med flera. Bussarna hämtade resenärerna på strategiska platser i
Kista, Nacka Strand, Telefonplan, Kungens Kurva, Centrallagret i Huddinge, och i Nynäshamn.
Det här var Ericssons sjunde resa till Kolmården
och den är ett av de fyra stora arrangemang som
Ericsson Fritid anordnar. Som sig bör så startade
arragemanget med en resa genom Safarit och sedan blev det Kolloseum med uppvisning av Ele-

Strutsarna stod pä parad när Ericssons trettionio bussar gled in Kolmårdens Safaripark sista
lördagen i m a j .
Foto: LARS-ERIK WRETBLAD

fanter, Delfinarium samt allmän pick-nick vid
Kulmården.
LARS-ERIK WRETBLAD

Kejsarspel i koreansk mobilsatsning

ssa

EnffiMiifini : *« f

M M M M M M i hur många
sådana dockor som fanns utplacerade. Den som var snabb, gissade rätt antal och kunde placera in dem på rått platser vann
en GH688. Mellan den 4 och 7
juni pågick tävlingen.
Klätterdockorna anknöt till
Ericssons reklamkampanj för
den nya telefonen. Temat för
kampanjen var "Förena nytta
med nöje". Där betonade Erics-

Strutsarna stod på parad
Strutsarna stod på parad när Ericssons 39
bussar gled in Kolmårdens safaripark sista
lördagen i maj. Över 2 000 Ericssonanställda
med barn, släktingar och bekanta strålade i
kapp med solen när Ericsson Fritid med Leif
Bölke i spetsen anordnade den traditionella
resan till Kolmården.

• Agent 007, James Bond,
tar hjälp av teknik frän
Ericsson för att rädda värt-

e
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Reklamkampanjen för Ericssons nya mobiltelefon GH688
är helt uppät väggarna.
son nyckelordet
illustrerat med
affärsmänniskor
ma situationer,
k l ä t t r i n g var e n .

arbetsglädje,
kostymklädda
i olika extrevarav fasad-

mm
Sökes: Äldre mobiltelefoner
Hittelön: Valfri GSM-telefon
• Har Du e n Hotline Pocket, en Hotline Combi efter n å g o n annan
äfdre m o b i l t e l e f o n som D u i n t e behöver?
Ericsson M o b i l e Communications i Lund efterlyser äldre m o b i l t e lefoner t i l l sin n y ö p p n a d e utställning o m mobiftelefonins historia.
Alla telefonmodeller f r a m t i l l och med NH 72, EH 72 och GH 174 är
av intresse.
Exemplar i bra skick bytes m o t en valfri Ericsson GSM-telefon av
senaste modell.
Skicka en beskrivning av D i n t e l e f o n tillsammans m e d D i t t namn
t i l l : ECS.ECSINFOL (Snälla, ring inte!) Först t i l l kvarn...

Korea kommer att vara den
tredje största marknaden
för cellulära operatörer i
Asien efter sekelskiftet enligt flera bedömare. På Expocomm '97 i Seoul, 1 5 - 1 8
maj, visade Ericsson upp
ett stort antal produkter för
att möta denna expansion.
Lilla mobiltelefonen AF 738 för
AMPS-systemet lanserades för
den koreanska marknaden med
ett uppmärksammat kejsarspel.
f ^ ^ l ] | | | Korea har i dag ett
• " • • • i AMPS-nät men är i
övrigt väldigt CDMA-inriktat
med två IS95-nät (smalbandig
CDMA).
Ytterligare tre CDMA-baserade PCS-nät ska tas i drift under senare delen av året. Förutom satsningen mot AMPSmarknaden var ett av Ericssons
budskap på mässan att visa
GSM:s styrka som en väl spridd
teknologi med det största antalet digitala abonnenter i världen
och med tekniska finesser som
internationell roaming. Bland
annat tickade en stor nummerdisplay vid Ericssonmontern

Mobiltelefoni möter traditionell koreansk kultur. Ericsson lanserade AF 738 i Korea i form av ett kejsarspel under Expocomm '97.
Foto: MARCEL ZUBERBUHLER

fram antalet nya GSM-abonnenter i världen - och Ericssons
stora andel av dessa.
- Korea har blivit en alltmer
isolerad ö i Asien som inte har
GSM. Vi ser nu tecken på att
man inte kommer att kunna hålla emot ett TDMA-system och
framför allt ett GSM-nät, säger

Hans Severin, ansvarig för affärsområdena Mobilsystem och Mobiltelefoner och terminaler på
Ericsson Korea Limited.
- Vi förhandlar nu bland annat med en koreansk partner om
ett GSM-nät för overseasmarknaden.
NILS SUNDSTRÖM

Vårsol över Linköpingsjubileum
Det var sol ute. Och sol i
sinnet i konsertsalen i
Linköping när Ericsson
Application Center firade
tioårsjubileum 30 maj.

De allra flesta av Ericsson Application Centers pionjärer jobbar fortfarande kvar pä enheten i Linköping. De fick e n blomma och en present för sina insatser under de första t i o aren
1987-97.
Foto: SÖREN JOHANSSON

- Det känns väldigt häftigt att
få fira tio år! sade Margareta Josefsson, eniinKopmg
hetens chef,
när hon hälsade alla välkomna.
- Vi har minst lika goda år
framför oss, som bakom oss, sade hon. Men vi måste jobba än-

nu hårdare på att utveckla vår
kompetens, ta fler patent, korta
ledtider och se förändringar
som en möjlighet.
Kylig vinter
Det var i en kylig vinter 1987
som Ericsson Application Center bildades och 25 personer
flyttade in i en liten grupp baracker på avknoppningsområdet Mjärdevi några stenkast
från Linköpings universitet.
Redan i slutet av det första

året hade den
nya enheten
vuxit från 25
till 35 personer. Med
åren har det
bara fortsatt i samma stil. Under
de tio första åren har antalet anställda ökat 28 gånger. I dag är
det närmare 700 personer som
jobbar med att utveckla system
för radionätsstyrning inom alla
ledande standarder i världen.
JAN HEDERÉN
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Våg illustrerar
utleveranser

Ericsson inbjuder till Musik på Slottet
• Ericsson är, för tredje året i rad, huvudsponsor för konsertprogrammet Musik på Slottet. Under sommaren arrangeras 24 konM M J T TH m s e r t e r o c n ä v e n ' ^ r '"bjuds Ericssons anställda
I É M I I É U L U M att köpa biljetter till rabatterat pris.
Hela konsertprogrammet och övrig information finner Du i
Kontakten nummer 9, 1997, och i Nytt under rubrik 9 MUSIK.

Iventory Turn Over, ITO, är
den engelska beteckningen för omsättningen på
artiklar i förråd. Nynäshamnsfabrikens ITO-mål
1997 är att öka omsättningen på dessa artiklar 10
gånger i år och 20 nästa år.

Linjära kretsar stärker sortimentet
Från den 1 juni är Ericsson Component Distribution inom
Ericsson Electronic Distribution AB ny distributör i Sverige, Norge och Danmark för Linear Teechnolonornen gys produkter. Linear Technologys specialitet
är linjära (analoga) integrerade kretsar.

För att alla ska kunna se hur
fabriken klarar det uppsatta målet har man satt upp en våg som
visar hur lagervärdets "silver i
den ena vågskålen vecka för
vecka blir oil guld" i den skål
som symboliserar fabriken utleveransvärde.
Utveckla samarbetet
Det var vid ett seminarium för
projekt Utveckla leverantörssamarbetet som Maria Kämbrant, Reneé Seidemark, Silja
Melin och Jonas Maijgren fick i
grupparbetsuppgift att komma
med förslag hur man visuellt
skulle
åskådliggöra
ITOmålet.
Det är ett av huvudmålen för
projekt Verkstad 2000 som startade i mars i år och som ska se
till att Nynäshamnsfabriken blir
det självklara alternativet för våra kunder.
Reneé kläckte idén att vi med
en särskild våg skulle visa vecka
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Maria Kämbrant (till vänster) försöker att lätta sin vågskål med
lagervärdet att väga över till Reneé Seidemarks vågskål med utleveranser.

för vecka hur ITO-målet 10
gånger växer fram, berättar Maria som operativt arbetar med
att utveckla leverantörssamarbetet.
Det aktuella ITO-värdet redovisas en gång per vecka fram
till den sista december då vågen
ska peka på 10, vilket innebär att
ITÖ 10 gånger uppnåtts. Då är
skålarna i balans och vågen justeras om till 1998 års ITO-mål
som är en omsättningshastighet

- En av våra viktigaste kunder sedan starten 1981 är Ericsson. Från
vårt Nordenkontor i Stockholm hanterar vi försäljningen direkt till
Ericsson. Men för vår övriga marknad i Sverige, Norge och Danmark har vi nu utsett Ericsson Component Distribution, som ensam
distributör, säger Jan Fredriksson på Linear Technologys Nordenkontor.
Linear Technology AB har fabrik i Silicon Valley-området i Kalifornien. Företaget omsätter idag 40 miljoner kronor via distrution i
Sverige, Norge och Danmark och globalt 400 miljoner dollar.
INGER BJÖRKLIND BENGTSSON

på 20 gånger fram till sista december nästa år.
Positiv ITO-utveckling

Vid starten i december förra året
var ITO-värdet 3.49 och den 4
juni hade det växt till 5,84. Det
är visserligen en bit kvar till målet 10 gånger men en bra bit
över den prognoslinje som startade i december förra året och
som slutar sista december i år.
BERT BJÖRKLING

Kung Carl XVI
Gustaf överlämnar hederspriset
till professor
Hirishi Inose.
Till vänster om
honom syns Kurt
Hellström, chef
för affärsområde
Mobilsystem.

Kungen delade ut Ericssonpris

Belönade för
Phone Doubler
Upphovsmännen till den nya succéprodukten Phone Doubler belönas med
25 000 kronor vardera.
- Vi premierar deras innovativa tänkande och entreprenörskap, som har lett till en

ny produkt som stärker Ericssons position, säger Staffan Lindholm, ansvarig
för Publika Näts Internet-program.
Ericssons Phone Doubler kan revolutionera Internetanvändningen världen över i och med att
den gör det möjligt att surfa och ringa samtidigt.
Nu belönas också männen bakom produkten,
med 25 000 kronor vardera: idékläckarna Ingmar
Tönnby och Allan Hansson samt Jan Berglund,
Theo Kanter och Johan Svedberg, som utvecklade en Phone Doubler-prototyp.
- Det känns uppmuntrande att belönas, säger

Torsdagen den 22 maj belönades männen
bakom Ericsson Phone Doubler med 25 000
kronor vardera. Utmärkelsen är ett led i
Ericssons intentioner att premiera innovativt
tänkande och entreprenörskap.
Foto: ANDERS ANJOU

Johan Svedberg, som är chefsdesigner för Phone
Doubler. Vi är övertygade om att ytterligare produkter baserade på samma gateway-teknik som
Phone Doubler kan utvecklas i framtiden.
TORBJÖRN CARLBOM

Nippon Ericsson K.K. har
instiftat ett nytt universitetspris för att främja studier samt forskning och
utveckling inom telekommunikation i Japan. Detta
\tTTTTWM tillkännagavs
l i l i l B under den
svenske kungens besök i
Japan i slutet av maj.
Utmärkelsen som består av två
pris, Ericsson Telecommunications Award och Ericsson Young
Scientist Award, har inrättats
för att stödja Ericssons långsiktiga satsning på den växande japanska marknaden. Koncernen
har gjort stora investeringar för
den japanska marknaden och
planerar att starta forskning och
utveckling i Japan.

Ericsson
Telecommunications Award kommer att delas ut
varje år till en forskare eller fakultet för framstående insatser
inom telekommunikationsområdet vid något av universiteten
iJapan.
Ericsson Young Scientist
Award ska delas ut till mellan en
och fyra doktorander för framsående insatser också inom telekommunikation.
Samtidigt som Ericsson tillkännagav att dessa pris inrättats
delades ett hederspris ut. Det
överlämnades av kung Carl XVI
Gustaf till professor Hiroshi Inose, University of Tokyo, för
hans stora betydelse för utvecklingen av den moderna informationsteknologin inte bara i Japan utan i hela världen.

Ericsson stöder delfinforskning
Ericsson Mobile Communications
sponsrar ett forskningsprojekt på
Kolmårdens derfinarium som syftar till att få
fram mer om
hur delf inerna kommunicerar med
varandra. Mer om detta kommer
i Kontakten i höst!
Som tack för stödet till forskningen får
Ericssons anställda i Sverige rabatt på inträdet till Kolmårdens Djur- och Naturpark
under 1997. Ta med denna kupong!
• Ordinarie pris till och med 31 augusti:
250 kronor/vuxen
Rabatt: 38 kronor
Du betalar: 212 kronor
• Ordinarie pris från och med 1 september till och med 2 november: 165 kronor/vuxen

Rabatt: 25 kronor
Du betalar: 140 kronor
• Rabattkupong för Ericssonanställda
ger 15% rabatt vid köp av
enMAXEBILJETT(38:till 31 aug.
och 25:- från
31 aug. till 2
nov. 1997).
Kod 446
rdensV

Kolmården
nästa...

r

mmI

v

r&Naturpark
• Maxibiljett innefattar Djurpark, Delfinarium och Safaripark.
• Barn under 13 år har fri entré i vuxens
sällskap.
• Gäller ej tillsammans med andra
rabatter.

J
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Processarbete gav BSI-certif ikat
- Det här är ett mycket
speciellt tillfälle eftersom
det är första gången som
BSI, British Standards Institute, delar ut certifikat för
ett processarbete som genomförts för alla delar av
verksamheten. Det omfattar dessutom inte bara
Sverige utan även Kanada

Ordentlig fart 1994
Arbetet med att strukturera
verksamheten i flödesorienterade processer började i slutet av
1993 och tog ordentlig fart under 1994, då man tillsammans
med BSI tog fram modeller för
__ För arbetet med processer
har man tagit fram en modell
som riktlinje för utvecklingen
och mognadsgraden av Process
Mangement inom enheten.
För vidare i n f o r m a t i o n
kontakta: Göran Garsbo
t e l : 08/404 46 22
memo: ERA.ERAGOGA

'i_.

Ester fixar
dispenserna
All produktion inom
Ericsson sker utifrån olika
kvalitetskrav. Vid exempelvis en in- eller utfasning av en produkt måste
kanske något av dessa
krav tillfälligt överges. Tidigare har det varit svårt
att överblicka de dispenser som krävts, men med
Ester blir det enkelt.

" O T m ™ och USA. Det
• ^ ^ ^ ^ ^ ™ saJackAtamian från BSI när han delade ut certif ikaten för några
veckor sedan i Sverige.
Mottagare var affärsenheten Mobiltelefonsystem
amerikansk standard på affärsområde Mobilsystem.
- Det har varit både blod, svett
och tårar under arbetets gång
och därför är det här verkligen
ett lyckligt ögonblick, sa SvenChrister Nilsson, chef för
affärsenheten amerikansk standard, då certifikaten delades ut.
Den allt hårdare konkurrensen på marknaden kräver att ledtiderna kortas, att produktiviteten ökar och att kvaliteten förbättras. För att klara detta har affärsenheten infört ett flödesorienterat arbetssätt och det är detta som nu blivit ISO-certifierat.

ii-ii

Representanter från affärsenheten Mobiltelefonsystem amerikansk standard visar tillsammans
m e d BSI upp de unika certifikaten. Från vänster Jan Wäreby, David O Mara (BSI), Sven-Christer
Nilsson och Mats Blumenberg.
Foto: ANDERS ANJOU

hur flödesprocesserna skulle
byggas upp.
Verksamheten vid affärsenheten har delats in i tre huvudprocesser, affärsutveckling, produktutveckling och kundorderflöde. Inom varje huvudprocess
finns ett antal undergrupper.
Arbetet har omfattat affärsenhetens delar inom Ericsson Radio
Systems i Kista, Ericsson Research Canada och vissa delar av
verksamheten vid Ericsson Inc i
Richardson, USA.
- Det traditionella är att BSI
certifierar den funktionella organisationen. Här har man för
första gången certifierat flödena
som löper över gränserna mellan
de legala enheterna, förklarar
Hans Wigren, ansvarig för verksamhetsutveckling på affärsenheten. Tillsammans med BSI har
vi utvecklat formerna för processarbetet och vi har också haft
stöd av BSI under hela arbetet.
- Mycket av arbetet har skett i
form av seminarier, berättar han
och tillägger samtidigt att det

har varit svårare än alla trodde
att tänka i flöden och inte funktionellt. Det gäller att se tillvaron i två dimensioner.
Unikt
- Jag har arbetat med Ericsson
under många år men det här är
första gången som BSI certifierat
en verksamhet som är uppbyggd
kring flödesprocesser, säger David O'Mara, som lett arbetet från
BSI:s sida. Det är faktiskt unikt
eftersom det är första gången i
världen överhuvudtaget som BSI
eller någon annan delat ut ett
certifikat som gäller processer
och där dessutom tre företag i tre
olika länder är involverade.
När BSI delade ut certifikaten
för några veckor sedan var det
den tredje huvudprocessen, produktutveckling, som certifierades. De två andra blev båda certifierade under förra året.
- Vi har ett stort jobb bakom
oss och det bästa är att vi nu har
skapat en bas för ett fungerande
samarbete med en global syn på

vår verksamhet. Det säger Eva
Malmberg, som varit koordinator för arbetet med den tredje
huvudprocessen,
produktutveckling. Att arbetet med detta
processområde tagit ett år längre än för de två andra huvudområdena beror på att produktutveckling omfattar många flöden
inom hela koncernen och dessa
måste samordnas samt att det
fanns en del kulturskillnader
mellan verksamheten i Sverige,
USA och Kanada.
Bas för förbättringsarbetet
- Att vi nu fatt vårt processarbete
certifierat av BSI betyder inte att
vi kan slå oss till ro. Det är nu
som det verkliga arbetet börjar
när vi skapat en plattform, en
bas, att gå vidare från, förklarar
Sven-Christer Nilsson. BSI återkommer för att följa upp att vi
arbetar på det certifierade sättet.
De återkommande revisionerna
blir därmed en naturlig del i vårt
ständiga förbättringsarbete.
GUNILLA T A M M
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Den första juli är det premiär
for Ester, Ericsson's Tool for
Exemption Request. Detta databaserade hjälpmedel för att
sköta handläggningen av så
kallade dispensärenden är efteriängat av många inom koncernen.
- Alla våra produkter uppfyller externa och interna kvalitetskrav för att vara certifierade. Men ISO 9001 såväl som
EQM, Ericssons Quality Manual och Ericsson Standard
170 04-101 medger dispenser
om det finns skäl för detta, säger Lars Lundgren, kvalitetsingenjör inom Ericsson Radio Systems som tillsammans
med Eva-Lena Frank från LM
Ericsson Data ansvarat för den
grupp som utvecklat Ester.
- Beviljade dispenser är begränsade. Det kan handla om
en bestämd mängd produkter,
vissa tidpunkter eller speciella
ordernummer, säger Lars.
Anledningen till att söka en
dispens kan skifta. Exempelvis
kan det vara så att någon enhet
tillfälligt måste montera en
komponent i en produkt från
en icke godkänd leverantör på
grund av komponentbrist. Det
kan även vara fråga om att påbörja begränsade leveranser av
en produkt som ännu inte är
hundraprocentigt verifierad.
Om beställaren godtagit denna risk beviljas dispensen och
lagras i Ester samt registeras i
Prim som ett dokument.
- Samtliga som har Memoid, Netscape och tillgång till
Ericssons intränat kan söka
dispens genom att fylla i en
ansökan via sin persondator
eller arbetsstation, säger EvaLena Frank.
- Systemet är även uppbyggt så att det endast är de
som har rätt behörighet som
kan gå in och läsa såväl de ansökningar som är under behandling som de som beviljats,
säger Lars.
För den som vill pröva
hjälpmedlet kommer det under tiden 1 juli till 31 augusti
finnas möjlighet att använda
Ester i testmiljö. Adressen är:
http.//ester.ericsson.se
LARS BÄCK

,

*

<

J

20

21

KONTAKTEN NR 10 1997

Komponentflödet styrs
med avancerad logistik

Utan tråd p
Tysklandsbå
- Tillgängligheten har ökat med
500 procent sedan vi fick trådlösa
DECT-telefoner, säger Jarl Gustafsson, chief ombord på jättefärjan
Stena Germanica. Vi träffar honom
tillsammans med elingenjör Jan
Ove Edvardsson någon timme efter avfärden från Göteborg på väg
till Tyskland.
Ett system med Ericssons DECTtelefoner DT 360 har nu under något år provats ombord på fartyget
med mycket gott resultat.
Det är en vacker försommarkväll. Färden
börjar vid den magnifika Alvsborgsbron.
Mellan högsta punkten på den 11 våningar höga Stena Germanica och bron är det
bara två meter! Vi fortsätter förbi de kala
hällarna ut mot Vinga fyr och beledsagas
av måsarnas skrin. Solen sänker sig sakta i
väster. Den 14 timmar långa färden mot
Kiel i Tyskland har börjat bra.
Medan flertalet av de mer än 2 000 passagerama kan ta det lugnt har personalen
ombord mycket att ta hand om strax efter
start. Vid informationsdisken är trycket
hårt. Restaurangerna fylls snabbt av
hungriga och förväntansfulla gäster. På
bryggan finns kapten med överstyrman
och vaktstyrman. I maskinrummet, långt
nere i fartygets buk hörs det trygga dunkandet av de fyra dieselmotorerna på som
mest 40 000 hk! De är alla igång för att ge

De är 10 personer som omsätter
300 miljoner kronor. Affärsidén för
verksamheten Ericsson Supply
Services är att erbjuda Ericssonbolag rätt komponent på rätt
plats, på utsatt tid till ett bra pris.
Med ett ord, en komplett logistiklösning.

• Stena Germanica är inte vilket fartyg
som helst. 2 400 passagerare, 900 hytter och 550 bilplatser gör henne till ett
av de största i sitt slag. Som ett av två
systerfartyg levererades hon för precis
tio år sedan från varvet i polska
Gedynia som byggde henne. Så gott
som alla kommunikationsutrustningar har levererats av
Ericssons på den t i den mycket aktiva
marina enhet inom
dåvarande Ericsson Network Engineering AB. De omfattar en PBX-växel
med 400 anknytningar, brandlarmsystem med fler ån 2 000 branddetektorer samt övervakning av 400 branddörrar, Public Address-system på 7 500
Watt och 2 500 högtalare, som täcker
alla skrymslen ombord. Allt fungerar
helt perfekt ännu i dag.

Komplett
Ericssonleverans

Direkt efter avtärd från Göteborg färdas man under magnifika Alvsborgsbron. Här

så vibrationsfri färd som möjligt. Snart är
vi ute på öppna havet.
Det säger sig självt att bra kommunikation är A och O för ett sådant samhälle i
miniatyr. Det fixade Ericsson redan för
tio år sedan när båten var ny och sjösattes
i Polen (se ruta).
Från personsökning till DECT
När det lätt föråldrade personsökarsystemet skulle kompletteras frågade man sig.
Vad ha i stället? Bäst vore att ha ett

Restaurantchef Jagvi Lauri håller koll på lagat med hjälp av sin DECT-telefon.

system som gör det möjligt att tala med
folk direkt, helst inte bara internt utan
också över det publika telenätet.
Diskussionerna ledde fram till den
provanläggning med det DECT-baserade Ericssonsystem man nu har. Telia har
sålt systemet, Ericsson har installerat och
i driftsätt. Stena själv har svarat för kabeldragning och utbildning.
- Det är den snabba nåbarheten till
nyckelpersoner som är det viktigaste och
att kunna ge och få besked direkt, framhåller chiefen Jarl Gustafsson. Tidigare
med enbart personsökare fick man först
leta upp en telefon för att ge och få besked. Ingen kunde veta var man var på
fartyget. Nu använder vi DECT-telefonerna i stället och kan direkt tala om
vad det handlar om och sedan omedelbart
vidta åtgärder.
Det är chiefen (facktermen till sjöss för
maskinchefen) som ansvarar för all teknik
ombord. I sin stab har han både en förste
maskinist, två vaktmaskiiuster, elingenjör, elmaskinist, elelev, inredningsmaskinist, inredningsrepartör, maskin- och
motorreparatör för att nämna några. De
har alla var sin DECT-telefon.
Fullständig täckning
I nuläget finns 24 sådana telefoner ombord. Andra som har telefon är intendenten för catering samt cheferna för restaurang, kiosk, lager, kök och hotell.
Konferens-, musik- och fartygsvärdarr.a

har också var sin telefon liksom husfrubiträdet, timmermannen och smörjaren.
Från chiefens kontor på 10:e våningen
finns det full täckning genom hela det
175 meter långa fartyget ända ned till
maskinrummet. Inte ens hissarna är något problem. Det har man åstadkommit
med hjälp av 22 strategiskt placerade
basstationer, varav två täcker utomhusområdet på däck och en bit av ytan i
hamn.
De flesta basstationer är så gott som
osynligt monterade under plåttak med
bara antennerna synliga. Klåfingriga göre
sig ej besvär. Det enda ställe ombord där
man fortfarande har lite problem med
täckningen är på bildäck, där radiovågorna ibland tenderar att studsa mot plåtväggarna. Även detta är man dock på väg att
lösa.
Via företagsväxeln ombord är DECTtelefonema anslutna till det publika nätet. I land finns sex ingående fasta linjer
som ansluts i hamn. Ute till havs har man
anslutning till N M T 45 O-nätet som ger
täckning hela sträckan Göteborg - Kiel.
DECT är störningsfri
Nyligen kunde man läsa i Svenska
Dagbladet att Sjöfartsverket manar till
försiktighet när det gäller använding av
digitala mobiltelefoner ombord på färjor.
Misstanke finns att tillbud inträffat som
tros vara orsakade av mobiltelefoner. Det
rör sig bland annan om känsliga elektro-
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har fartyget endast två meters frigång.

Chiefen Jarl Gustafsson med nära 30 år
till sjöss finns alltid anträffbar tade vare DECT-telefonen.

niska manöversystem. Det är med andra
ord samma situation som på flyget och på
sjukhus. Här är de trådlösa DECT-telefonema en utmärkt lösning eftersom de
inte stör elektroniken. DECT-anläggningen som från början bara fanns på
prov ombord på Stena Germanica har nu
permanentats.
TEXT OCH FOTO:
THORD ANDERSSON

Tusentals små och stora komponenter
flödar in i Ericsson varje dag. Många
kommer från egen produktion, men för
att kunna hålla ordning på leveranserna
från främst externa leverantörer krävs
avancerad logistik.
Ericsson Supply Services, inom Ericsson Electronic Distribution, är en verksamhet som erbjuder kvalificerade logistiktjänster till andra Ericssonföretag,
något som
pressar leda R ä t t k O l l i P O I i e n t
der, sänker
inköpspriser
J)ft fätt P l f l t S
samt minskar
lagerhanteringen. Det förbättrar ekonomin på
flera sätt, produktionskostnaderna kan
trimmas samtidigt som kapitalbindningen i lager minskar.
- För två år sedan, i maj 1995, tog
Ericsson Components styrelse med Bert
Jeppsson i spetsen beslutet att vi skulle
formera en enhet för försäljning av logistiktjänster. Det var lite trögt i början,
men under förra året började verksamheten ta fart, berättar Stefan Börjesson, chef
för Ericsson Supply Services.
Frigör kapital
De Ericssonföretag som anlitar Ericsson
Supply Services för logistikarbetet kan
skjuta lagerhållningen bakåt i kedjan och
därigenom frigöra kapital för andra ändamål. Logistik krävs för att klara kortare
ledtider och samtidigt bibehålla ett jämnt
försörjningsflöde av olika komponenter
till produktionen.
Stefan Börjesson och hans medarbetare
har kontakt med fler än hundra olika leverantörer i världen. I andra änden finns
olika Ericssonbolag och underleverantörer till Ericsson i Sverige och utomlands.
- Merparten av våra kunder finns inom
affärsområde Infokomsystem, och vi växer snabbt och har även kontakt med externa företag, som exempelvis Essex i
Sundsvall.
Omsätts 20 gånger
- Essex är underleverantörer till Ericsson
och vi säljer komponenter enligt den
kravspecifikation som finns avtalad mellan Essex och Ericsson. Det ger flera fördelar, dels säkras kvaliteten och leverans-

- Det är tacksamt att erbjuda kunderna en tjänst som verkligen behövs och efterfrågas, säger Stefan Börjesson, som har många års erfarenhet från koncernens inköp och idag är chef för Ericsson Supply Services. Ericsson Supply Services har
förutsättningar att bli en succé. För hur många verksamheter kan erbjuda ekonomiska fördelar till samtliga parter i distributionskedjan?
Foto: ANDERS ANJOU

säkerheten och samtidigt kan vi i kraft av
volym erbjuda bra priser.
Ungefär 4 000 olika artikelnummer
finns just nu i det sortiment som erbjuds
och drygt tjugo gånger per år omsätts de
lagerhållna artiklarna. I ett normallager
ligger motsvarande värde på omkring sex
gånger per år. Den höga lageromsättningen möjliggör bra ekonomi för alla parter.
- Våra externa leverantörer finns i hela
världen. Elektroniska komponenter tillverkas i huvudsak på den amerikanska
marknaden. När det handlar om elektro-

mekaniska artiklar är leverantörerna i huvudsak europeiska företag och slutligen
köper vi mekaniska delar i Sverige. Bland
leverantörerna finns företag som tidigare
ingått i Ericssonkoncernen, påpekar
Stefan Börjesson.
Ericsson Supply Services omsätter cirka 300 miljoner kronor och består just nu
av tio personer. Såväl personal- som lager-, data- och finansiella tjänster köper
man från andra enheter inom Ericsson
Electronic Distribution AB.
LARS BÄCK
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Global nylansering av AXE
AXE, världens mest använda digitala växelsystem, har genomgått
stora förändringar under årens
lopp och fortsätter kontinuerligt
att utvecklas. Det AXE som från
början togs fram för att förmedla
röstkommunikation är idag snarare en öppen arkitektur som kan
hantera såväl röst- som data- och
multimediakommunikation.
För att öka omvärldens kunskap om det
moderna AXE:s funktionalitet och framtidspotential genomförs ett globalt marknadsföringsprogram som affärsområdena
Infokom- och Mobilsystem och Ericsson
Utvecklings AB arbetat fram tillsammans, med start nu i höst.
- Utvecklingen av AXE har skett så
snabbt och varit så genomgripande att
delar av omvärlden i dag inte fullt ut förstår vad AXE nu står för, säger Ingemar
Nilsson, chef för affärsenhet Publika
Nät. Vi ska försöka överbrygga glappet
mellan marknadens uppfattning och

inte enbart hanterar röstkommunikation
utan även multimedia.
Att AXE är öppet innebär att det kan
utnyttjas av ett stort antal olika standards;
merparten av alla mobila och fasta
system. Framförallt bidrar en ny typ av
processor till systemarkitekturens öppenhet. Den kallas Adjunct Processor och
består av en avancerad Unixplattform
vars kapacitet kan mätas med stordatorernas och som bereder väg för integrering av exempelvis olika typer av betal-,
drift- och övervakningssystem som skapar nya möjligheter för Ericssons kunder.
I arkitekturen ingår numera också
tillämpningar som ger tillgång till Internet, exempelvis Internet Access Server.
Det är en produkt som separerar Internettrafik från den vanliga telefontrafiken och
leder den till nät som är speciellt anpassade för datakommunikation.
Svar på marknadsutvecklingen
Utvecklingen av AXE är ett direkt svar på
hur marknaden utvecklas och hur kundernas behov förändras.
- Det är vår skyldighet att
tillhandahålla produkter och
lösningar som svarar mot de
behov våra kunder har, både i
dag och i morgon, säger Göran Olsson
som är ansvarig för produktlinjen
Switching inom Publika Nät.
Den enskilt viktigaste faktorn bakom
den snabba utvecklingen är Internetexplosionen. Den får trafiken i näten att
ändra karaktär och öka dramatiskt i volym. Idag finns uppskattningsvis 50 miljoner Internet-användare och antalet
ökar med svindlande hastighet. Många
bedömare tror på 400 miljoner Internetanvändare vid sekelskiftet, och fler än en
miljard år 2010.

Nya AXE-systemet rastat
för informationssamhället
verkligheten, öka marknadskommunikationen om det moderna AXE.
Två huvudbudskap
- Eftersom AXE är mycket välkänt och
starkt förknippat med säkerhet har varumärket i sig ett stort värde. Ompositioneringen av AXE har som syfte att
stärka det varumärket, säger Åke Persson,
Mobilsystems marknadsdirektör.
Programmet bygger på två huvudbudskap; att växelsystemet utvecklats till en
öppen arkitektur samt att AXE numera

ran torr
Telefontätaste orten firar

Vy av Valdemarsvik vid sekelsk
• För hundra år sedan var köpingen Valdemarsvik på
Ostkusten världens telefontätaste ort! De 500 invånarna
hade 44 telefoner tillsammans
eller en på var 12:e person.
Detta stod att läsa i Valdemarsviks Tidning den 24
februari 1897. På andra plats
kom South-Haven i USA och
först på tredje den svenska
huvudstaden med en telefon
per 20 invånare.
På temat "Från taltratt till
mikrochip" firar Valdemarsvik
nu med en sommarutställning
i "Sjöhuset" där ett antal ITrelaterade företag finns på
plats. Här speglas telefonens
historia decennium för decennium ur ett lokalt perspektiv.
Bland annat visas ett urval
historiska bilder. Det är eldsjälen Hannes Carlsson som ligger bakom projektet som

Interiör från telefonstationen 1897. Foto: CG. ANDERSSON
(Ingemar Ahlströms fotosamlingar)

backats upp av kommunen,
lokala bidragsgivare, Telia och
Ericsson. Den som har vägarna
förbi i sommar bör inte missa
denna intressanta utställning
som pågår från 16 juni till 31
augusti. Öppettider: måndag
- onsdag samt fredag 10-18,
torsdag 10-20, lördag 10-14,
söndagar stängt. Entrén är
endast 10 kronor.
THORD ANDERSSON

Illustration: LEIF ÅBJÖRNSSON

- Internet innebär också att den enskilde
personen utnyttjar nätet under längre tid,
säger Göran Olsson. Ett vanligt telefonsamtal pågår cirka tre minuter, medan det
är vanligt att en Internetanvändare är uppkopplade mot nätet 20 minuter eller mer.
- Vi bedömer också att Internettelefonin slår igenom inom en snar framtid. Redan i dag det ett alternativ till vanlig telefoni, fortsätter Göran Olsson.

Ericsson siktar på att bli en av de ledande
leverantörerna av Internet-telefoni.
Det moderna AXE har kapacitet att
hantera många olika typer av telekommunikation, inklusive data och bild, vilket talar för att det kommer att vara ett av
världens mest framgångsrika system även
under nästa millennium.
LENA WIDEGREN
ANDERS LUGN

Nytt forskningsprogram om antenner
I samarbete med Chalmers Tekniska
Högskola i Göteborg startar Ericsson
Microwave Systems inom kort ett
forskningsprogram inom området Intelligenta Antennsystem, IAS.
Programmet syftar dels till att utveckla kompetensen på Chalmers inom en rad delområden,
bland annat antennteknik, mikrovågsteknik/
fotonik, signalbehandlingsteknik och databehandlingsteknik, dels att bygga upp en ny systeminriktad kompetens på Chalmers kring intelligenta system baserade på signalbehandling, så
kallade neuronnät och datafusion. Totalt satsar
Ericsson 25 miljoner kronor under en femårsperiod och resultatet kommer för Ericssons del att
bli av stor betydelse för kommande generationer
av produkter inom främst telekommunikation,
men också inom försvarselektroniken.
Resursförstärkning
Ett särskilt programkontor ska inrättas vid
Chalmers Teknikpark med plats för programledning, ett tiotal forskare och examensarbetare från
både högskolan och Ericsson Alicrowave
Systems.
- Vi är mycket glada för detta samarbete och
denna resursförstärkning, konstaterar Folke
Hjalmers, direktör för Chalmers Centrum för
näringslivssamverkan.
Arbetet ska bedrivas dels som doktorandarbeten och examensarbeten, dels i form av studieoch forskningsuppdrag inom flera olika projekt.
Dessutom finns ambitionen att söka samverkan
även med andra forskningsenheter, exempelvis
via Chalmers kontakter med andra svenska och
utländska högskolor.
- När det galler forskning och utveckling är
Chalmers en mycket viktig samarbetspartner bå-

Forskarkvartetten Folke Hjalmers, direktör pä
Chalmers, Ingmar Karlsson, programchef på
Ericsson Microwave Systems, Arne Filipsson,
chef for Ericsson Microwaves I nnovationscenter
och Bernt Rönnäng, vice rektor på Chalmers.

de för oss och för andra företag i regionen, säger
Ericsson Microwave Sytems vd Jan-Åke Kark
- Den lokala närheten till högskolan är viktig
för kompetensutveckling och för skapandet av
personliga nätverk. Att ligga steget före när det
gäller utvecklingen av intelligenta antennsystem
bör på sikt kunna ge spin-off effekter i form av nya
arbetstillfällen, menar Arne Filipsson, chef för
Innovationscenter, Ericsson Microwave Systems.
Resurssnåla
Intelligenta antennsystem är resurssnåla, effektivare än andra antennsystem och dessutom betydligt mer lättanvända. Ett exempel är framtida antennsystem för mobiltelefoni. System för intelligenta antenner känner av var teletrafiken är starkast och programmerar successivt sig själv till att
maximalt rikta energi till de områden där den
bäst behövs. Antennen analyserar själv sin omvärld och ställer in sina funktioner på ett optimalt
sätt. Systemet är aktivt bara när det behövs och
ödslar inte energi i onödan.
CATHRINE ANDERSSON

I djungeln
av datorer:
Hur hittar
man en UNIXarbetsstation
som älskar
Windows NT?

Ända tills nu har köpet av en arbetsstation
tvingat dig att välja mellan UNIX och
Windows NT. Så är det inte längre, tack
vare den nya au-serien av DIGITAL
Personal Workstation. Det är nämligen
den enda Risc-arbetsstationen som klarar
både DIGITAL UNLX och Windows NT.
Använder du UNIX kan
du alltså enkelt byta till
Windows NT. Om ett år
eller i eftermiddag.
DIGITAL Personal
Workstation sänker kostDIGITAL Personal
naderna dramatiskt för
Workstation Jör Windows NT
och Digital UNO.
köp, support och migraAntingen 43) MHz,
tion. Med hastigheter upp
500 Mhz eller 600 Mhz
Alpha 21164-processorer.
till 600 MHz är det också
ECC SDRAM
den snabbaste arbetsminne 0-2 MB L) cache.
S PCI slots (2 PCI, } PCmSA)
station du kan köpa. Och
DIGITAL PowerStorm
du
kan köra alla ledande
) D-grafik, AccelPro Series,
Matrox MiUenium-grafik.
UNIX- och Windows NTapplikationer.
Valet är klart: vill
du ha en arbetsstation
som ger dig det bästa av två världar, så
kommer du att älska vår nya DIGITAL
Personal Workstation.
För mer information, eller för att få
vår Total Cost of Ownership study, gjord
av Deloitte & Touche, ring 020-79 52 74
eller besök www.workstation.digital.com.

*x

kontakten

I BORAS: Marica Thorsell, 033-179634
• FALUN: Lena Wingqvist 023-68501 »GÄVLE: Barbro Albrektsson, 026-156089
• HUDIKSVALL: Lena Zacco-Broberg, 0650-36332 • KARLSKRONA: Jenny Brännström,
0455-54262 • KATRINEHOLM: Eva Hetting, 0150-58000 • KUMLA: Ivar Magnusson, 019-584259
• LINKÖPING: Gunilla Långö, 013-287215 »NORRKÖPING: Annakarin Olsson, 011-247339
• NYNÄSHAMN: Bert Björkting, 08-52063958 • SÖDERHAMN: Nanette Svensson, 08-7216980
• VISBY: Bertil Olsson, 0498-260321 »ÖSTERSUND: Gun Lennmalm, tel 063-169000

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

'Att leda projekt är som
att leda små företag'

veriges minst framgångsrika
kvällstidning just nu, Expressen,
har gett sig katten på att Sveriges
mest framgångsrika företag ska
kläs av in på bara skinnet, på känt kvällstidningsmanér. De senaste månaderna har den
ena hemska nyheten om Ericsson efter den
andra publicerats i tidningen. Härom morgonen diskuterade vi det senaste påhoppet på
vårt morgonmöte. Det var en reporter som
försökt ringa till Ericsson men hade svårt att
komma fram som han skulle och som efter att
ha berättat hur dåligt det är ställt med telefonkulturen här på företaget ägnade sig åt
den stora nyheten att folk inte vill jobba hos
koncernen längre.

I ett tämligen kalt
rum hos Ericsson
Business Networks i
Sundbyberg finner vi
Birger Magnusson.
Han är globalt ansvarig för operativt stöd
och anläggningsproduktion för verksamheten "Dedicated
Networks" inom
affärsområde
Infokomsystems
affärsenhet
Företagsnät.
ill Ericsson kom han
1982. Då var han redan
garvad projektledare efter ett flertal år inom
byggnadsindustrin. Han
gav sig med liv och lust
in i verksamheten kring
Ericssons nätbyggnadsprojekt, som del av
hemmaorganisationen i
Kungens Kurva. Just ordet "projekt" slår dock Birger ner på
nästan genast. Det förklarar inte vad
det handlar om, tycker han.
- Ett projekt kan handla om vad som
helst som är avgränsat till uppgift och
tid. Jag vill hellre tala om totalentreprenader. Det handlar inte bara om att
leverera produkter och installera dem,
utan om att leverera funktioner som
kunden beställt.
Birger menar att Ericsson tidigt lärde sig konsten jämfört med konkurrenterna. Under åttiotalet upplevde
dåvarande Network Engineering en
riktig guldålder. Ericsson byggde nät
på en mångfald marknader runt om i
världen. Birger jobbade med sådant
som produktionsplanering, tidplaner
och kalkyler för projekt i bland annat
Libyen, Malaysia och Thailand.
Visst var han stationerad i Sverige,
men han reste en hel del - ett klart plus
med jobbet. Sjömansblodet, som han
kallar det, lockade honom ut, samtidigt som familjen av praktiska skäl ville ha sin bas i Sverige.
Stationerad utomlands
Fast före Ericssontiden hade familjen
Magnusson prövat vingarna utomlands. Birger jobbade för VBB i
Saudiarabien under ett par år på
sjuttiotalet.
- Jag var knappt trettio år när jag
sökte mig ut. Det var lite av pionjäranda, en vilja att uppleva något nytt.
Familjen tyckte också att det var kul.

Tut i luren,
Expressen

Rubriksättningen tog naturligtvis fasta
på det där med telefonstrulet. Ett självklart
val för en driven redigerare. Det är klart att vi
på Ericsson måste föregå med gott exempel
när det gäller telekommunikation och att det
måste vara lätt att fa tag på dem man söker. Vi
har ju utmärkta hjälpmedel för att klara d e t en mycket avancerad telefonväxel, fantastiskt
duktiga telefonister, trådlösa DECT-telefoner som vi bär med oss när vi inte sitter vid
skrivbordet och så vidare. Men det räcker int e - v i måste höja vår .telefonkultur också, lära oss att använda hjälpmedlen bättre.
Personligen känner jag att DECT-telefonen
inte blivit min riktiga vän ännu, efter flera år.
Jag skulle behöva en kort men intensiv kurs i
hur jag ska använda den. Manualen är ju en
katastrof och ergonomin lämnar mycket att
önska, så det krävs verkligen hjälp med det.

Vi visste inte så mycket om vad som
väntade, tyckte mest att det var en
spännande utmaning.
Affärsmannaskap
Birger Magnusson är en rättfram person. Han ger klara och raka besked och
vet vad han tycker. Det här med att leda projekt handlar framför allt om affärsmannaskap, menar han. Byggbranschen är en utmärkt skola när det
gäller totalentreprenader.
- Man lär sig leda små företag. Man
behöver inte kunna telekom för att leda nätbyggnadsprojekt, även om man
snabbt måste kunna sätta sig något sånär in i tekniken. Att bygga lokalnät
innebär mycket anläggningsarbete.
Hårdvaran är lika mycket grus, betong, stål och rör som telekomutrustning. Uppgiften går ut på att fa ihop
alltsammans.
I slutet av åttiotalet bytte Birger de
många utlandskontakterna mot de fagra nejderna hemmavid. Han var produktionschef för Ericssons installationverksamhet i Sverige, med kunder
som Banverket, Televerket, försvaret
och diverse företag. Jobbet förde honom bokstavligt talat från Ystad till
Haparanda.
1992 blev det Saudi igen. Birger tog
över ett projekt som startat ett par år
tidigare. Det handlade om installation
av ett telekom- och säkerhetssystem
för en saudisk organisation.
- Det var en mycket komplex lös-

ning med omfattande designverksamhet. Som mest var vi 120 personer i
projektet. Produkter från hela Ericsson ingick: MDllO, radio, transmission, kablar, datanät.
Det Birger beskriver är ett av
Ericssons och förmodligen världens
största projekt genom tiderna när det
gäller dedicerade nät, alltså nädösningar skräddarsydda för en viss kund
och ett visst ändamål.
Saudi-projektet pågår fortfarande
om än i bantad form. Birger drog vidare - till Filippinerna. Strax före jul
1994 hoppade han på genomförandeansvar för installation av ett klassiskt publikt nät. Tidigare hade
Ericsson inte sålt en enda AXE-linje i
Filippinerna, men nu var tiden mogen.
I skrivande stund har Birger ett tiotal projekt på gång, spridda över världen. "Dedicated Networks" inom
Ericsson Business Networks förväntas
omsätta sisådär 700 miljoner kronor i
år. Men det behövs mer folk.
- Det finns många bra projekdedarämnen inom Ericsson, men de måste
våga ta steget. Ofta verkar det stupa på
rädsla för det ekonomiska ansvaret.
Man måste ha affärssinne för att klara
jobbet, säger denne med just sagda
egenskap rikt utrustade man.
KARI M A L M S T R Ö M

Det som egentligen skulle vara huvudgrejen i Expressens artikel är en nyhet som
Svenska Dagbladet körde ett par dagar innan.
En undersökning som visar bland annat att 75
procent av de civilingenjörer som jobbar inom
Ericsson tänker söka nytt jobb och att 93 procent av de anställda är missnöjda med lönen.
Jaså? Att tre civilare av fyra vill byta jobb
måste vara goda nyheter för personalansvariga. Läs JobbNytt så förstår du varför. Vi klarar ju inte flexibiliteten utan fortsatt intensiv
rotation mellan jobben och projekten i företagen! Och att 93 procent är missnöjda med
lönen tror jag är en stor framgång. Jag har
aldrig hört talas om ert företag där åtminstone 99 procent vill ha mer pengar i lönekuvertet! Undrar över hur många på Expressen
som är nöjda med sina löner.
Ack ja, vi får nog leva med att pressen jagar
ess ett tag framöver. Det hör liksom till spelets regler för dem som blir alltför framgångsrika. Den svenska avundsjukan tar förr
eller senare alltid ut sin rätt. Men vi ska akta
oss för att betrakta pressen som vår fiende.
Vår attityd måste alltid vara öppen mot media, som ju trots allt genom åren gett
Ericsson massor av goodwill när de rapporterat om våra framgångar.
Med detta önskar
jag alla läsare en riktigt trevlig sommar!
Ha det så bra i
hängmattan. Passa
på och läs något
mer litterärt än Expressen!
LÄRS-GÖRAN HEDIN

• Här finner du aktuella
lediga tjänster inom
Ericsson. Tjänsterna utannonseras också i Nytt, där
listan uppdateras varje
vecka. För införande av
annonser, skicka manuset
till Memo-brevlådan
LME.LMEJOB.
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Development som har ett centralt ansvar for
24 timmar om dygnet 365 dagar om året och fyVerksamhetssystemet inom Digital Switching
siskt så nära våra kanaler som möjligt En nyorgaSystems and Applications.
nisation har bildats för att effektivt kunna jobba
Vi behöver stärka våra krafter inom området
utåt våra kanaler och samtidigt verka för att
Ericsson Radio Systems AB, Kista
IS/IT för att kunna bemöta utmaningarna inom
spjutspetskompetens byggs på nya produkter och
den närmaste tiden.
att dom produkter som tas fram är konstruerade
The Product unit Digital Switching Systems and Contact: Lourdes Daza-Gillman, tfn. 08-764 1485,
på ett sätt som gör det enkelt att supporta. Vi beDu bör ha flera års erfarenhet inom IS/ITApplications, (DSA), provides competitive swit- memoid ERAC.ERADAZA Application: Ericsson
system utveckling och ha god kunskap om Sybase. höver nu öka vår kapacitet och söker ett antal
ching, service control and applications products Radio Systems AB KI/ERA/LK/HS 164 80 STOCKfler medarbetare till vår spännande verksamhet
Vi förväntar oss att du har goda systemeringsto GSM/DCS/PCS operators through Ericsson I HOLM
Bl a behöver vi 2-3 "Market Support Engineer":
och programmeringskunskaper. Du har god kunRMOG marketing and sales channnels
skap om Java script. C, SQL och HTML.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Vi vill att du är civilingenjör eller mellaningen• Som "Market Support Engineer" är du supporPROCESS DEVELOPER
jör och har ett par års erfarenhet av arbete inom
tansvarig gentemot ett antal kunder och det inInom RMOG finns produktenheten "Digital
relationsdatabaser. Du är drivande och har förmånebär att du i första hand kommer att analysera
WITHIN REQUIREMENT DEFINITION
Switching Systems and Applications", (DSA), som
ga att arbeta i grupp mot definierade mål, även
och lösa tekniska kundförfrågningar och problem
• Processes and IS/IT systems is a unit within
tillhandahåller konkurrenskraftiga produkter för under tidspress. Dessutom talar du och skriver
som kommer in via våra kanaler. Kundbesök är en
Quality and Operational Development at Digital
hantering av koppel, abonnentinformation och engelska obehindrat.
naturlig del av uppgifterna för att proaktivt bygSwitching Systems and Applications.
användartjänster till GSM-IDCS-IPCS-operatörer
ga upp en effektiv support men kan också bli akThe unit for Processes and IS/IT systems has the
över hela världen. Marknadsföring och försälj- Kontakta: Lourdes Daza-Gillman, tfn. 08-764
tuella för att lösa problem reaktivt när det krävs
main objective to propose and implement procesning sker genom RMOGs marknadsorganisation 1485, memoid ERAC.ERADAZA Ansökan märkt
närvaro hos kund. I största möjliga utsträckning
ses, methods and tools within the Requirement
och lokalbolag.
löses dock problem remote för att hålla ner lösIS/IT-ingenjör: Ericsson Radio Systems AB
Definition process area at RMOG. The projects are
ningstiderna till ett minimum. Uppbyggande av
KI/ERA/LK/HS 164 80 STOCKHOLM
focused on improvements of lead-time, quality
kompetens på våra produkter sker bl.a. genom
IS/IT INGENJÖR
and costs and are carried out involving different
deltagande i utvecklingsprojekt.
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
product areas and market organisations.
• Vår enhet arbetar med processer och IS/ITMölndal
Arbetet ställer krav på bra TMOS och/eller BSSYou should have experience from modern quasystem som skall stödja TTM-flödet. Våra viktigaskunskaper där installations- konfigurerings- och
lity work, project management, process managete mål är att korta ledtider och god leveranspreciallmänna dritfsfrågor kommer att hanteras. En
MARKET SUPPORT ENGINEER
ment and process improvements work.
sion. För att uppnå detta råder en stark fokumycket serviceinriktad inställning till våra kunder
Experience from the different functional areas
sering på att säkra och effektivisera våra procesEHPT Global Support Center har senaste 1 112 är också en viktig egenskap.
with the Product Development flow specially
ser och IS/IT system.
åren utvidgat verksamheten och etablerats på tre Om Du känner att Du vill arbeta med ett serviwithin TGO to TG2 would be highly advantaAnsvaret för Processer och IS/TT system är place- Siter (Mölndal, Dallas och Melbourne) för att kun-ceinriktat och tekniskt avancerat jobb i direkt
geous. You should also have an analytic and crearat hos enheten Quality and Operational
na erbjuda bästa möjliga support till våra kunder kontakt med våra kunder och i en miljö som

BTihT

tive minded and also a customer oriented way of
thinking. You have a university degree, preferably a technical degree. Fluency in English is required as the position also includes co-ordination
with Major Local Companies.

CUSTOMER SERVICES
GLOBAL HARDWARE SERVICES MANAGEMENT
Within the department Global customer support services we are offering you the
opportunity to work in the fast growing area of services, close together with our
MLC/LC and customers in an international environment. Our business as product management is focused on developing new hardware services products and
initiating supply of services, with both service logistics and commercial focus.
The unit is in a build-up phase which gives you opportunities to further develop
and influence the operation. You will work independently in a global environment
and therefore you must have an outgoing personality, good communication and
cooperation skills. You have experiences within services logistics, procurement
or product management. We think you have a Master degree, preferably in logistics, or equivalent experience. To meet the challenges you will also need the confidence to accept and initiate changes and be prepared to work within in a wide
field of tasks.
You will work with the following type of tasks:
• Development of new hardware services, including processes, methods and
tools
• Manage and implement the global hardware strategy
• Plan, initiate and support the implementation of Multivendor HW support
and sparepart management services
• 3rd party vendor contracts
• Development of support arrangements for specific customers
Customer Services are striving for the market leader position as a
service provider.

TAKE THIS CHALLENGE AND CALL US!

Continued deregulation of the telecommunications market, is leading to
the appearance of new operators and to changed working methods for
the already established operators. This will rapidly increase the demand
for services on all levels, from network planning, integration, to a total
responsibility of a customer network.

Michael Humer, tel.: +46 (0)8 719 3904, memoid: ETXT.ETXHUME,
Manager, Provisioning and Supply HW Services
or
Jan Giese, Human Resources, tel. +46 (0)8 719 9357, memoid: ETXTETXJG

Ericsson's co-operation with telecom operators in more than 100
countries, has given us experience and competence that will form the
base in our effort to become the leading service supplier globally.

Applications to:
Jan Giese, TB/ETX/PN/CS, SE-126 25 STOCKHOLM
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präglas av hög kompetens och mycket bra arbetsklimat så tveka inte att skicka ett mail eller
memo till
Kontakta/Ansökan senast 970620: MÖ/EHS/SU,
Paul Olsson, Tel. 031-746 2010, memo: EHSPAUL,
mail: ehspaulSaom.eriason.se eller MÖ/EHS/SU,
Sven Ljungren, Tel. 031-746-2579, memo: EHSSU,
mail: ehssljeaom.ericsson.se.

BACKLINE SUPPORT ENGINEER

JOBBNYTT
att sätta dig in i SAP/R3 inköpssystem och identifiera möjligheter till förbättrat stöd till inköpsprocessen. Du skall sätta dig in angränsande SAP/R3
moduler i syfte att kartlägga kopplingar och beroenden. I ett senare skede kommer du att agera
som projektledare för implementation av SAP/R3
inom inköpsverksamheten.
önskvärda kvalifikationer år högskoleexamen
inom systemvetenskap med erfarenhet av arbete
med inköpsprocessen och stödsystem för denna.
Engelska behärskar du flytande i tal och skrift. Du
är en visionär med god samarbetsförmåga och
föråndringsbenägenhet.

informationssystem avseende produktkvalitet,
FIA, Kraftreg, SSPS m f l .
Samtliga tjänster innebär att du kommer att
ingå i ett team med hög kompetens och goda
möjligheter till utveckling inom den senaste tekniken.
Vi söker dig som är systemvetare och som har
goda kunskaper i engelska och som ser någon av
ovanstående tjänser som en utmaning.
Kontakta: Göran Andersson, tfn 0270- 761 98 eller Personalavdelningen Ewa Hansson, tfn 0270764 83. Ansökan senast 970829: Ericsson
Components AB, Energy Systems Division,
SÖ/EKA/K/PL Birgitta Wallin, Box 516,826 27
SÖDERHAMN.

KONTAKTEN NR 101997
Vidare kommer supportverksamheten att utvecklas och nya tjänster i form av olika typer av
professionella konsultationer mot kund kommer
att byggas upp. Utförande av denna typ av konsultationer kommer också att ingå i tjänsten.
Arbetet ställer stora krav på TMOS och/eller
BSS-kunskaper. Installations- och konfigureringsfrågor kommer att hanteras tillsammans med allmänna driftstödsfrågor.
Om Du känner att Du vill arbeta med avancerad "trouble shooting" i en miljö som präglas av
hög kompetens och mycket bra arbetsklimat nära
våra kunder och samtidigt hela tiden jobba med
att bygga kompetens på nya produkter och nya
tekniker så tveka inte att skicka ett mail eller memo till

EHPT Global Support Center har senaste 1 112
åren utvidgat verksamheten och etablerats på tre
Siter (Mölndal, Dallas och Melbourne) föran kun- Kontakta: Lars Carlen, telefon 08 - 721 6290, mena erbjuda bästa möjliga support till våra kunder mo EKA.EKALCA eller la-Pia Emanuelsson (perso24 timmar om dygnet 365 dagar om året och fynal), telefon 08- 721 7461, memo EKA.EKAIPEM.
Kontakta/Ansökan senast 970620: MÖ/EHS/SU
siskt så nära våra kanaler som möjligt En ny orga- Ansökan senast 970627: Ericsson Components AB,
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunkaitons AB,
Magnus Wadman, Tel. 031-746 2344, memo: EHSnisation har bildats för att effektivt kunna jobba Energy Systems Division, KK/EKA/K/P Gudrun
Mölndal
MWAD, mail: ehsmwadSaom.ericsson.se eller
utåt våra kanaler och samtidigt verka för att
Söderberg, 164 81 KISTA - STOCKHOLM
spjutspetskompetens byggs på nya produkter och
EHPT Global Support Center har de senaste 1 112 MÖ/EHS/SU Sven Ljungren Tel. 031-746-2579 memo: EHSSU mail: ehssljSaom.ericsson.se
att dom produkter som tas fram är konstruerade Ericsson Radio Systems AB, Katrineholmfabriken
åren utvidgats och etablerats på tre Siter
på ett sått som gör det enkelt att supporta. Vi be(Mölndal, Dallas och Melbourne)) för att kunna
höver nu öka vår kapacitet och som ett led i detta
erbjuda bästa möjliga support till våra kunder 24 Erksson Emergency Control Systems AB, Göteborg
UTVECKLING AV INFRASTRUKTUR
söker vi ett antal fler medarbetare till vår späntimmar om dygnet, 365 dagar om året och fysiskt
Ericsson Emergency Control Systems AB år ett
nande verksamhet. Bl a behöver vi 2-3 "Backline OCH SYSTEMPLATTFORMAR
så nära vira kanaler som möjligt. Vi ser det som
programvaruföretag som bl a utvecklar integreraSupport Engineer":
mycket viktigt att jobba nära våra kanaler och
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är en tillverkande enhet inom affärsområde Mobilsystem bygga relationer och flöden så att vi för slutkun- de informations- och kommunikationssystem till
larm- och ledningscentraler såsom 112-centraler
• Som "Backline Support Engineer" arbetar du
den kan ge bästa möjliga support.
(BR). Vi är 360 anställda och tillverkar interfacebl.a. med att lösa kundproblem som tidigare inprodukter samt framtida bredbandsprodukter in- Supporttjänsterna har tydligt definierats och in- Vi bedriver utveckling direkt mot kunder såsom
stanser inte lyckats lösa eller förstå. I arbetsuppgående i BRs produktsortiment. Huvuddelen av terna processer etablerats för att säkra leveran- SOS Alarm och SecuritasAB. Vi utvecklar också
nya funktioner i mobiltelefonisystemen. Just nu
gifterna ingår också att stödja helpdesken med
sen av utlovad supportnivå. En ny organisation
fabrikens kritiska stödsystem är baserade på lokasvårare tekniska frågor och i samband med detta
har bildats för att effektivt kunna jobba utåt våra håller vi på att bygga upp vårt design<enter inla VMS- och K-nätplattformar.
om detta omride. Företaget har en komplett afbygga upp gruppens kompetens. Kundbesök kan
kanaler och samtidigt verka för att spjutspetsbli aktuellt för att lösa svårare problem som enkompetens byggs på nya produkter och att dom färsprocesss med egen marknadsavdelning, pro• Du kommer att ingå i IS/IT-enheten. Dina huduktutveckling, installations- och kundstödsfunkdast kan göras hos kunden direkt.
produkter som tas fram är konstruerade på ett
vudsakliga arbetsuppgifter blir att driva utvecktioner. Vi är belägna i Västra Frölunda, Göteborg
Rollen innebär också att du ansvarar för specisått som gör det enkelt att supporta.
ling av infrastruktur och plattformar, i huvudsak
fika produkter och/ eller teknikområden, för att
baserade på VMS- och NT-miljö. Vidare ingår att
Vi behöver nu öka vår kapacitet och söker som och har ca 80 anställda. Vi söker nu;
inom det område du ansvarar för bygga upp och
upprätta installationsanvisningar och driftrutiner
ett led i detta ett antal fler medarbetare till vår
underhålla kompetens med avsikt att vara speciasamt bistå applikationsansvariga med utveckling
spännande verksamhet.
SYSTEMERARE/PROGRAMMERARE
list inom supportenheten, bl.a. genom att delta i
av driftrutiner. I ditt arbetsområde ingår även
MARKET SUPPORT ENGINEER (2-3 st) S för utveckling av larm-och ledningscentraler
utvecklingsprojekt. Vidare kommer supportverksystemprogrammering.
samheten att utvecklas och nya tjänster i form av
Du bör ha eftergymnasial utbildning inom daS Som "Market Support Engineer" år du supporVill du vara med och utveckla morgondagens
olika typer av professionella konsultationer mot
tateknik eller motsvarande kunskaper. Det är
tansvarig gentemot ett antal kunder och det inlarm- och ledningscentraler? Då kan detta vara
kund kommer att byggas upp. Utförande av denönskvärt att du har erfarenhet från utveckling av
nebår att du i första hand kommer att analysera
något för dig!
na typ av konsultationer kommer också att ingå i
infrastruktur och plattformar samt programmeroch lösa tekniska kundförfrågningar och problem
Vi söker Dig som vill arbeta med alla utvecktjänsten. Arbetet ställer stora krav på TMOS
ingsvana. Det är meriterande med erfarenhet av
som kommer in via våra kanaler. Kundbesök finns
lingsstegen från specifikation med kund till anaoch/eller BSS-kunskaper. Installations- och konfisystemutveckling/-administration av VMS- och NT- som en naturlig del av uppgifterna för att proaklys, konstruktion och verifiering. Vi arbetar med
gureringsfrågor kommer att hanteras tillsammans
miljöer. Vi söker en drivande person som är öptivt bygga upp en effektiv support men kan också
Client/server-teknologin och våra programspråk
med allmänna driftstödsfrågor.
pen och lyhörd för utvecklingar/förändringar inbli aktuella för att lösa problem reaktivt när det
är bl a C, Visual C++ och Pascal. Vi arbetar en hel
Om Du känner att Du vill arbeta med avanceom området samt med förmågan att arbeta
krävs närvaro hos kund. I största möjliga utsträckdel med relationsdatabaser och då framförallt
rad "trouble shooting" i en miljö som präglas av
strukturerat i en föränderlig miljö.
ning löses dock problem remote för att hålla ner
med Sybase. Våra miljöer är UNIX, Windows NT
hög kompetens och mycket bra arbetsklimat nära
lösningstiderna till ett minimum. Uppbyggande
och Vax/VMS. Vi söker Dig som är högskoleutbilvåra kunder och samtidigt hela tiden jobba med
Kontakta: Andreas Nietsch, chef IS/IT-enheten,
av kompetens på våra produkter sker bl.a. genom
dad inom dataområdet. Eftersom vi integrerar
att bygga kompetens på nya produkter och nya
tel 0150/58185 eller AnnaCarin Gynt, Personal, tel
deltagande i utvecklingsprojekt.
olika typer av tele, data-och radiokommunikation
tekniker så tveka inte att skicka ett mail eller me0150/58389. Ansökan: KH/ERA/PK/H AnnaCarin
i våra system värdesätter vi om Du har erfarenhet
Arbetet ställer krav på bra TMOS och/eller BSSmo till
Gynt.
inom något av dessa områden.
kunskaper där installations- konfigurerings- och
allmänna dritfsfrågor kommer att hanteras. En
Kontakta/Ansökan: MÖ/EHS/SU Magnus
Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand
mycket serviceinriktad inställning till våra kunder
SYSTEMERARE/PROGRAMMERARE
Wadman, Tel. 031-746 2344, memo: EHSMWAD,
Enterprice Networks
är också en viktig egenskap för att lyckas bra i
mail: ehsmwad®aom.ericsson.se eller MÖ/EHS/SU,
denna tjänst.
• för utveckling av mobiltelefonitjånster
Sven Ljungren, Tel. 031-746-2579, memo: EHSSU,
Om Du känner att Du vill arbeta med ett serviVi söker Dig som vill vara med och utveckla nya
mail: ehssljSaom.ericsson.se.
SYSTEMADMINISTRATÖR
ceinriktat och tekniskt avancerat jobb i direkt
funktioner inom mobiltelefonisystemen. Just nu
kontakt med våra kunder som använder våra
håller vi på att bygga upp vårt design center inTILL UNIX-ENHETEN
Ericsson Components AB. Energy Systems Division
om detta område. Vill Du vara med från början?
system och i en miljö som präglas av hög kompeKungens Kurva
S inom enheten SYSTEMTEKNIK OCH DRIFT Vi
Vi söker Dig som är högskoleutbildad inom
tens och mycket bra arbetsklimat så tveka inte att
data/telecomområdet och kan C och UNIX. Kan
söker en kvalificerad UNIX-systemadministratör
skicka ett mail eller memo till
Du dessutom någon typ av tele-och data- komtill UNIX-enheten Systemstöd och Nätverk.
TEAMLEADER - IT-OPERATION
munikationsprotokoll är detta ett plus. Vi arbetar
I Dina arbetsuppgifter ingår installation, utKontakta/Ansökan senast 970620: MÖ/EHS/SU
med olika typer av protokoll såsom UCP, SMPP,
Energy Systems utvecklar, producerar och mark- veckling och underhåll av UNIX-plattformen och
Paul Olsson, Tel. 031-746 2010. memo: EHSPAUL,
TAP, SS7-signalering.
nadsför strömförsörjningsutrustning, klimatmail: ehspaulSaom.ericsson.se eller MÖ/EHS/SU
nätverket hos EBC i Nacka strand samt stöd till våsystem samt styr- och övervakningssystem för te-ra slutanvändare.
Sven Ljungren, Tel. 031-746-2579, memo: EHSSU,
lekommunikation.
mail: ehssljSaom.ericsson.se
I botten bör du ha 4-årig gymnasieutbildning
Kontakta: Thomas Sahlmén, tel 031-897985, emed teknisk inriktning eller motsvarande kunskamail thomas.sahlmGn egs.ericsson.se eller Lena
• Enheten Sourcing & Support söker en teamleaper. Du bör ha erfarenhet av systemadministraEHPT Global Support Center bygger vidare på sin Stolt, tel 031-897822, e-mail lena.stolt egs.ericsdertill fT-operation med ansvar för "First line"tionsarbete inom UNIX-området, i första hand
verksamhet. Under de senaste 1 112 åren har verkson.se. Ansökan: Ericsson Emergency Control
support inom K/HU. Ansvarsområdet omfattar
med SUN OS och/eller Solaris 2.x du bör även ha
samheten utvidgats och etablerats på tre Siter
Systems AB, Personalavdelningen Box 2102,
budget, personal, support processen, avtalsfrågor
goda kunskaper om TCP/IP och LAN. Det år viktigt
(Mölndal, Dallas och Melbourne» för att kunna
421 02 Västra Frölunda
mm. I ditt jobb som teamleader ingår givetvis
att du har känsla för service, har ordningssinne
erbjuda bästa möjliga support till våra kunder 24
också att ta ansvar för och utveckla personalen,
och lått att ta folk.
timmar om dygnet 365 dagar om året och fysiskt Ericsson Mobile Communications AB, Kista
önskvärda kvalifikationer minst teknisk gymså nära vira kanaler som möjligt. Vi ser det som
nasieutbildning med flera års yrkeserfarenhet inKontakta: Lars Westlund, 08/422 1239. Ansökan:
mycket viktigt att jobba nära våra kanaler och
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar,
om IT. Vidare bör du ha arbetat med supportfråERICSSON BUSINESS NETWORKS AB Jan
bygga relationer och flöden så att vi för slutkun- säljer och marknadsför mobiltelefoner över hela
gor mot datorsystem och ha erfarenhet av att leden kan ge bästa möjliga support.
Lagerborg NA/EBC/H 131 89 STOCKHOLM
våriden. Vi är inne i ett expansivt skede och söker
da en grupp människor typ projektledning alterSupporttjänsterna har tydligt definierats och in- därför efter en medarbetare som kan bygga upp
nativt chefsbefattning. Engelska behärskar du flyEricsson Components AB, Energy Systems Division
terna processer etablerats för att såkra leveran- en helpdeskfunktion, en medarbetare till virsertande i tal och skrift. Som person är du drivande,
i Söderhamn
sen av utlovad supportnivå. En ny organisation
vermiljö och en till klientsupport.
resurtatinriktad samt har förmåga att entusiasmehar bildats för att effektivt kunna jobba utåt våra
ra personal och skapa lagkänsla.
kanaler och samtidigt verka för att spjutspetsSYSTEMANSVARIG
kompetens byggs på nya produkter och att dom HELPDESK
Kontakta: Bertil Johansson, telefon 08 - 721
utvecklar IS/IT-verksamheten och söker nya me- produkter som tas fram år konstruerade på ett
• Vår helpdesk ska stödja ca 400 användare och
6882, memo EKA.EKABJOH eller la-Pia
sått som gör det enkelt att supporta.
darbetare som systemansvarig för
vara IT-supportens ansikte utåt.
Emanuelsson (personal), telefon 08- 721 7461,
Dokumenthantertingssystem och
Vi behöver nu öka vir kapacitet och söker som
Du kommer att arbeta med att ta emot inkommemo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 970620:
Produktkvalitetssystem
ett led i detta ett antal fler medarbetare till vir
mande supportsamtal, lösa användarproblem via
Ericsson Components AB, Energy Systems
Ericsson Components AB i Söderhamn som harspännande verksamhet.
telefon, ansvara för loggning av arbete samt prioDivision, KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg, 164 81
ca 1 100 anställda, tillverkar bl a strömförsörjritering av uppdrag, ta emot leveranser och inforKISTA - STOCKHOLM
ningsutrustning till AXE, NMT och GSM, världens BACKLINE
mera användare om kommande förändringar.
mest avancerade telefonisystem.
Vi söker därför dig som har ett mycket gott serEricsson Components AB, Energy Systems Division
IT-Operations vid Ericsson Components AB i SUPPORT ENGINEER (2-3 st)
vicesinne och bra organisationsförmåga. Vi förutKungens Kurva
Söderhamn ansvarar för teknik och drift av faS Som "Backline Support Engineer" arbetar du
sätter att du har god PC-vana och har lätt för att
briksenheternas nätverk och datasystem.
bl.a. med att lösa kundproblem som tidigare insnabbt analysera ett problem. Vi har många utKraftfulla
åtgärder
genomförs
för
att
skapa
en
så
stanser
inte
lyckats
lösa
eller
förstå.
I
arbetsuppländska medarbetare och kräver därför att du
IS-ANSVARIG (SAP/R3). INKÖP
lättanvänd och effektiv ADM-miljö som möjligt
även behärskar engelska i tal. Vår avdelning är
gifterna ingår också att stödja helpdesken med
idag uppdelad på serversupport och klientsupEnergy Systems utvecklar, producerar och mark-för våra användare.
svårare tekniska frågor och i samband med detta
port och vår helpdeskfunktion kommer att arbeta
nadsfor strömförsörjningsutrustning, klimatbygga upp gruppens kompetens. Kundbesök kan
mot båda dessa i olika frågor. Avdelningen komsystem samt styr- och övervakningssystem för te-• I tjänsten som ansvarig för DOKUMENTHANbli aktuellt för att lösa svårare problem som enmer bestå av ca 7 personer och vi ser gärna att du
lekommunikation.
TERINGSSYSTEM ingår att samordna och effektidast kan göras hos kunden direkt.
år en kvinnlig sökande.
visera företagets system för intern informaRollen innebär också att du ansvarar för speci• Enheten Sourcing & Support söker en IS-ansvationshantering. Intranet, WEB, NT samt verktyg
fika produkter och/eller teknikområden, för att
rig inom inköpsenheten. Du kommer att arbeta
som PIWIN, ELIZA och PRIM.
inom det område du ansvarar för bygga upp och
SERVERSUPPORT
med verksamhetsanalys dvs en kartläggning av
underhålla kompetens med avsikt att vara speciahur vi arbetar idag samt hur existerande inköps• Ansvarig för PRODUKTKVALITETSSYSTEMEN in- list inom supportenheten. Detta görs bl.a. genom
• Vi har idag ca 12 servrar som används av husystem stöder denna process. Vidare kommer du
nebår att samordna och effektivisera företagets
att delta i utvecklingsprojekt.
vudkontorets medarbetare och TT, vår utveckling-
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senhets medarbetare, totalt ca 400 klienter. Vi
har en homogen miljö på klientsidan, bestående
av 50% Win95och ca 50% NT4. På serversidan är
majoriteten av servrarna NT4, men även NT3.51
används. Projekt som ligger närstående är
Exchange och SMS, vilka båda kommer kräva en
hel del arbete.
Du kommer att ansvara över servrar och drift
tillsammans med en av våra medarbetare och vi
förutsätter att du har lått för att samarbeta och
medverka i olika projekt såväl inom som utanför
organisationen.
Du har god kännedom om MS-serverprodukter
och har arbetat med dessa under en längre tid
praktiskt. Har du MCP eller MSCE är detta givetvis
goda meriter. Du bör kunna arbeta organiserat,
strukturerat och analytiskt samt i ett högt tempo.
Vi förutsätter att du känner till begrepp som
DHCP, WINS, SMS, TCP/IP mycket väl och tycker
om att se och utvärdera framtida serverprodukter. Har du arbetat med intranetservrar är detta
ett plus.

KLIENTSUPPORT
• Vi söker en tekniker som tycker om att arbeta
med människor. Du bör vara mycket serviceinriktad men också kunnig på alla möjliga typer av PCproblem.
Du ska ansvara för att klienterna har tillgång
till följande applikationer, MS Office -95,
Netscape, Memo (mailprogram).
Reseräkningsapplikation samt tillgång till skrivare
och nätverk. Du kommer att delta i olika projekt
för att utveckla klientmiljö eller speciella klientapplikationer.
Eftersom våra klienter arbetar med Windows 95 och NT4 måste du ha någon form av erfarenhet från dessa operativsystem. Om du dessutom
känner till MS-Off ice produkter är detta ett plus.
Du bör vara strukturerad och kunna se att det är
viktigt att följa upp varje ärende till det slutförts,
samt kunna arbeta i ett högt tempo. Engelska är
inte ett måste, men vi ser helst att du behärskar

Fluency in English and Spanish is required,
both spoken and written. You should have good
knowledge of Ericsson and previous experience
KONTORIST
from working within a Technical sales or marketing function. You should also be well experienKontakta: Jonas Hammar, tfn 08-404 66 05 eller
Vår affärsenhet Cellular Systems, American
Birgitta Vinje, personal, tfn 08-404 35 72.
Standards är marknadsledande inom mobiltelfo- ced with the MS-Off ice package.
Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB
nisystem för D-AMPSIAMPS med en verksamhet
ECS/HKS Mia Hjertén 164 80 STOCKHOLM
som spänner över stora delar av världen. I Kista ärContact: Håkan Olsson, phone 757 0159, memoid ERA.ERAHKO or Louise Lamberthz, phone
vi ca 1200 personer.
4044556, memoid ERA.ERALOLA Application in
English: Ericsson Radio Systems AB, AH Göte
• Nu söker vi en kontorist som kan vara back-up
Hedblom, 164 80 STOCKHOLM
till vår enhetssekreterare Ulrica. I arbetsuppgifterna ingår både allmänna sekreterargöromål
Ericsson Business Networks AB
samt att ge service och ta hand om våra kunder
och gäster.
Du kommer att befinna dig i en mycket interSEKRETERARE
Ericsson Radio Systems, Kista
nationell miljö, varför vi söker dig som har goda
Radio Access är en dynamisk och spännande enspråkkunskaper, främst engelska.
het inom Public Networks. Vi ansvarar för
Du har datavana, är glad, positiv, flexibel och
SEKRETERARE/EKONOMIASSISTENT
Ericssons radio access produkter som idag består
har servicekänsla.
av CTM och Super Cordless samt WLL-produkterProduktenheten ERA/LP. utvecklar basstationer
na DRA 1900 och RAS 1000, AIRLINE. Vi upplever
för mobiltelefonnät enligt GSM standarden. Till Kontakta: Ulrica Hanebring, tel 08-404 39 75.
just nu ett världsomfattande intresse och en stor
ekonomienheten inom denna verksamhet söker Ansökan: Ericsson Radio Systems AB AH Britt
efterfrågan på våra produkter och tjänster. Detta
vi en sekreterarelekonomiassistent med gymnasi- Bosrup, 164 80 STOCKHOLM
leder till nya stimulerande och utmanande möjekompetens, arbetslivserfarenhet och garna
ligheter inom det starkt växande radiobaserade
Ericssonkunskap.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
accessområdet. Till enheten för DRA 1900 söker vi
nu en sekreterare.
• Tjänsten hos oss innebår att assistera vår chefsSECRETARYcontroller med sedvanliga sekreteraruppgifter
TECHNICAL
SALES
SUPPORT
• Du kommer att assistera chefen och övrig persamt att självständigt följa upp olika ekonomiska
mätningar. Dessutom ingår assistans till enhetens
The Technical Sales Support unit provides custo-sonal. Avdelningen består idag av 6 personer och
övriga controllers och diverse ekonomigöromål.
mers with optimal technical sales support for our ska bli 12 personer. Dina arbetsuppgifter kommer
Du behärskar MS-officepaketet och kan utproducts. Within this department there are nine att bestå av sedvanliga sekreteraruppgifter, såtrycka Dig på engelska i tal och skrift. Du tycker
groups working with different technical issues som telefonpassning, protokollföring, utskrifter,
reseadministration, arkivering mm. Du kommer
om att arbeta med människor, har en hög känsla
towards new and existing customers.
också att fungera som projektadministratör I
för service, lätt för att samarbeta och är duktig på
"Change Request Board". CRB-gruppen består av
att organisera.
• Your tasks include daily secretarial work such
personer från EBC och EMN som hanterar rapporas answering phones, making travel arrangeter om ändringar för DRA 1900. Du kommer desments, handling correspondence, distribution,
Kontakta: Kerstin Åkesson, tel 08-4042463, mesutom att få bygga upp vår hemsida och ansvara
writing minutes etc. You will also assist in a variemoid ERAC.ERAKEAK, Christer Öhlén, tel 08för uppdatering av produktinformation.
ty of projects.
7573551, memoid ERAC.ERACHRO eller Sabina
Klint personal, tel 08-7575652, memoid
You should be a team player and able to work
Du har gedigen sekreterarbakgrund samt känERAC.ERASAKT Ansökan: Ericsson Radio Systems
independently, possess initiative and have the
nedom om Ericssons rutiner. Du behärskar
AB LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM
ability to work in a fast-paced environment.
Officepaketet samt engelska I tal och skrift. Du är
detta språk. Vi har ca 400 klienter och du kommer
att samarbeta med ca 4 personer för att se till att
dessa klienter får bästa möjliga service.

Ericsson Radio Systems AB, Kista
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"Time for new challenges after the holiday?
Secure availability of service solutions to our customers!"
Ericsson Radio Systems are looking for people with qualified competence.
System Integration Services.
We are creating a new position in order to
secure development of service solutions for
our customers. These services range from
constancy to integration verification. The
services shall be provided for both
multivendor networks (i.e. integration of
other vendors equipments) and integration
of Ericsson's network components. The focus
is to secure that solutions for our customers'
needs are developed with regard to
availability, consistency and profitability.
We are looking for you with product
management skills, people orientation, good
communication skills and experience of some
customer interactions. It is an advantage if
you have experience from mobile networks,
systems integration and/or test and
verification.
For further information, please contact:
Håkan Rösth, 08-404 26 45, memo
ERA.ERAHROS

Data Transcript Services.
We are extending the organization with a
new position as Product Manager for Data
Transcript Services. These services consist of
production of loadable command files and I-

modules to be included in the customer
exchange library. Due to new system releases
there is today extensive work in the
development of methods and tools,
standardizing methodologies as well as
upgrading. The services shall be provided for
all implementation projects. The focus is to
secure that solutions to our customers' needs
are developed with regard to availability,
consistency and profitability.
You are a person with product
management skills, people orientation, good
communication skills and with experience of
customer interactions. It is an advantage if
you have operator experience from mobile
networks, data transcript and/or test and
verification.
For further information, please contact:
Håkan Rösth, 08-404 26 45, memo
ERA.ERAHROS

The first position will be managing the
service provisioning activities within a total
project structure, as well as supporting the
project management to ensure the
compliance to main requirements. The other
position will focus more on service
provisioning process handling and alignment
to other processes including improvements.
You are a person with project
management and coordination skills, selfdriven and result oriented. As you will be
part of an international environment and
different project teams, you must have an
open personality, good communication and
corporation skills. You have technical
competence and a telecom background.
Experience from process handling and
cellular systems is an advantage.
For further information, please contact:
Örjan Möller, 08-404 91 13, memo
ERA.ERAORMO

Service Planning & Coordination.
We have expanded with a new unit. The
main task for this unit is to take over the
responsibility for the service provisioning
process including the planning of deliverable
and alignment of service releases with
system product releases. We are now looking
for two project managers.

Erkcson's 90,000 employees are active in more than 130 countries. Their combined expertise in
fixed and mobile networks, mobile phones and infocom systems makes Ericsson the world-leading
supplier in telecommunications. WWW.eriCSSOn.se/SE/

Send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
AH/H Anette Spångberg
164 80 Stockholm

ERICSSON

^

JOBBNYTT
noggrann, ansvarsfull och har förmåga att arbeta
självständigt.

Charlotte Sturesdotter (Human Resources), tel 08
- 719 71 86. Application: Ericsson Telecom AB
ÄL/ETX/XT Jila Persson 126 25 STOCKHOLM
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lopment activities for senior managers and executives within the Ericsson group world-wide.
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• We are now looking for at new Programme
Administrator, who will: be responsible for the
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
administration and planning of some of our:
Ericsson Radio Systems AB, Nynäshamnsfabriken
General Management and Functional
PERSONAL ASSISTANT
Programmes, send out invitations and informaEricssons fabrik i Nynäshamn, med ca 680 anställtion letters, contacts with participants, course
da, tillhör Ericsson Radio Systems AB och ingår i
Ericsson Telecom AB. Internal Training, Marievik
Corporate Function Business Development
centres, local administrators and consultants invodet snabbt växande affärsområdet Mobilsystem.
Telefonplan We seek a personal assistant to a pericing.
Vi tillverkar produkter för radiobasstationer och
son who recently took a position with the
TAKING LEARNING
mobila datasystem.
Corporate Function Business Development a po- The work is carried out in close co-operation
ONE STEP FURTHER
sition that is combined with a responsibility for with the Programme Directors for each programInternal Training, Marievik är enheten för tekniskBusiness Development at an Infocom Business me. You will be one of three Programme
CHEF FÖR PROJEKTKONTORET
internutbildning inom Public Networks. Vi är
Administrators at the Institute.
Unit. We need an assistant to support all the tasks
verksamma inom Marketing & Sales, Telecom & that this combined job has to handle.
• Nynäshamnsfabriken år nu inne i en mycket
You should: be confident in using written and
Datacom, AXE Design, AXE Testing, Access,
spännande utvecklingsperiod. Vi genomgår för
spoken English, be service minded and have the
Network Intelligence och Telecom Management • We are looking for a person who will: run nornärvarande stora förändringar i produktsortimenability to work as a member of a team, have a
Vera utbildningsprogram erbjuder såväl lärarleddmal office routines including writing, travel and
tet och produktionen.
sense of responsibility and be able to make your
undervisning som nya, alternativa inlärningsme-cost centre accounts, assist in preparation of meeown decisions when required, be able to work
Projektkontoret ansvarar för
toder och individualiserad undervisning.
tings, answer the phone and take appropriate inwell with computers.
Nynäshamnsfabrikens projektledning vid industridependent actions, be able to work late sometiYou should have some years of experience in
alisering av nya produkter (NPI-New Product
mes.
administrative or secretarial work. We are offerIntroduction) samt för produktflyttprojekt (TPISEKRETERARE
You have a strong ability to act on your own
ing a stimulating job in an international environTransfer Product Introduction). NPI-projekten
• Vi söker en sekreterare som ska serva våra eninitiative. You are prepared to join in a partnerment requiring extensive liaison and networking
drivs tillsammans med utvecklingsavdelningarna
heter Development Services, Telecom & Datacom
ship and you take an interest and pride in helping
both inside and outside the company. Is this what
inom Ericsson Radio Systems AB.
samt Marketing & Sales, totalt ca 30 glada persoto keep priorities in line. The ability to constantly
you are looking for?
Som ansvarig för projektkontoret är Du också
ner. Förutom sedvanliga sekreteraruppgifter vill
switch between a lot of tasks is necessary. Fluency
med i fabrikens ledningsgrupp.
vi att du ska ansvara för att sammanställa utbildin English, both verbal and written is essential.
Du är civilingenjör med god erfarenhet av proContact: Knut Johansen, Manager of EMI, phone
ningsenhetens kursutvärderingar samt att koordiYou are good at organising and have the ability
jektledning och/eller mångårig erfarenhet av pro719 0962 or Pia Åberg, Programme Administrator,
nera våra projekt.
to work in a fast paced environment.
duktionsteknik. Du har ett brett nätverk inom
phone 719 1407. You can also see us on internet,
Du som söker bör ha sekreterarerfarenhet samt
We are convinced that this position presents an
Ericsson.
http7Aivww.lme.ericsson.se/lmem/ Application not
vara van att arbeta självständigt. Du behärskar
opportunity to follow a very interesting and exciDu har goda samarbets- och ledaregenskaper,
later than 970620: Telefonaktiebolaget LM
engelska i tal och skrift samt MS
ting area of work across the Ericsson Group in cloär drivande samt resultat- och kundorienterad.
Ericsson, HF/LME/P Mats Bjerlöv, 126 25 STOCKOfficeprogrammen. Har du erfarenhet av att arse co-operation with a dedicated person.
HOLM, memo LME.LMEBJEL.
Eftersom koncernspråket är engelska bör Du
beta i FrameMaker är det en merit.
behärska det i tal och skrift.
Contact: Ola Andersson phone 08 - 719 8037.
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg
Kontakta: Gunilla Kriström, ETXT.ETXGAK, tfn
Application: Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Kontakta: Ulf Mårtensson, Teknikchef,
08-719 6546 eller Margareta Forsström, personal,
HF/LME/P Ola Andersson, 126 25 STOCKHOLM,
NY/ERA/PN/T, tfn 08-520 62948 eller eller Solveig
SEKRETERARE
ETXT.ETXMARM, tfn 08-719 8038.
memo LME.LMEOLAA
Hasselqvist-Ax. Personalchef, NY/ERA/PNH,tfn 08Radio Access är en dynamisk och spännande en-520 62322 Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg
het inom Public Networks. Vi ansvarar för
NY/ERA/PNHR, 149 80 NYNÄSHAMN.
Ericssons radio access produkter som idag består
av CTM och Super Cordless samt WLL-produkter-Ericsson Telecom AB, Public Networks, Switching
SECRETARY
SEKRETERARE
na DRA 1900 och RAS 1000, AIRLINE. Vi upplever
We are looking for a Secretary to the internatio- Vi söker en sekreterare till enheterna Switch
just nu ett världsomfattande intresse och en stor LINE MANAGERS AT
nal team of Systems Technology. Our team is in Installation Engineering, Installation Support & efterfrågan på våra produkter och tjänster. Detta
cooperation with our RSD center in Montreal,
Quality och Data Systems Technology. Enheterna
leder till nya stimulerande och utmanande möj- SWITCHING - SYSTEMS ROLL-OUT
Canada responsible for Systems management ofinstallerar och driftsätter AXE stationer mestadelsligheter inom det starkt växande radiobaserade System roll-out is a newly defined unit within
AXE Core development and CMS88 Evolution in utomlands och består idag av cirka 30 personer. accessområdet. Till enheten för DRA 1900 söker AXE
vi switching. Our mission is; "We integrate progeneral.
Vi sitter in nya fräscha lokaler i Sundbyberg.
nu en sekreterare. Du kommer att assistera che- ducts into profitable and innovative system delifen och övrig personal. Avdelningen består idag veries for Public Network Operators. We create
• Your tasks include administrative work to sup• I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga sekreteav 6 personer och ska bli 12 personer.
whatever structures and co-operation necessary
port staff members, making travel arrangements,
raruppgifter såsom dokumenthantering, telefonto make this happen"
prepare meetings and general support to the mapassning, inköp, tidrapportering samt rese- och
• Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av sedPERFORMANCE IMPROVEMENT
nager.
konferensbokningar. Du kommer också att vara
vanliga sekreteraruppgifter, såsom telefonpassFluency in English is required, both spoken and
protokollförare på enheternas ledningsmöten.
ning, protokollföring, utskrifter, reseadministraPerformance Improvement is a unit within
written. You are service minded, flexible and faArbetet ställer krav på ordningssinne och flexition, arkivering mm. Du kommer också att fungeSystems Roll-Out which has the following funcmiliar with the MS-Office package.
bilitet, att du behärskar MS Office-paketet, är ser- ra som projektadministratör i "Change Request
tions; To put requirements on the quality of proviceinriktad, kan arbeta självständigt och tar egBoard". CRB-gruppen består av personer från EBC
ducts to be integrated by Systems Roll-Out To deContact: Jan Erik Andersson, 08-404 20 25, memo
na beslut samt kan driva egna projekt. Du ska
och EMN som hanterar rapporter om ändringar
velop and deploy methods to reach the time to
ERA.ERAJEAN Application: Ericsson Radio Systems
dessutom ha goda kunskaper i svenska och engför DRA 1900. Du kommer dessutom att få bygga
market goals. To put requirements on and superAB AH/H Anette Spångberg, 164 80 Stockholm
elska. Vi ser helst att du har Ericsson-vana.
upp vår hemsida och ansvara för uppdatering av
vise the CMM program. To measure the goal fulproduktinformation. Du har gedigen sekreterarfilment of the switching organisation.
Ericsson Telecom AB, Kungens Kurva
Kontakta: Urs Lundqvist, tel 08-764 1195 eller
bakgrund samt kännedom om Ericssons rutiner.
We are for the moment two teams, one is worElisabeth Ståhl, tel 08-404 8498 Ansökan: Ericsson
Du behärskar Officepaketet samt engelska i tal
king with quality management and one is worRadio Systems AB, LZ/HS Towa Raak, 164 80
och skrift. Du är noggrann, ansvarsfull och har
king with major lead-time and quality improveSECRETARY FOR
STOCKHOLM
förmåga att arbeta självständigt.
ments and managing change. In total we are 18
persons. Our customers are major development
PRODUCT MANAGEMENT
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Kontakta: Henning von Keyserlingk 08-719 16 55 projects, local designcenters and Switching manaAre you flexible, full of initiative and enjoy wor- i Kungens Kurva
Ansökan: Anna Sandström Ericsson Business
gement. We are located in Stockholm but our
king independently and sometimes under stress?
Networks AB SL/EBC/PN/RAH Landsvägen 66,172
working environment is world-wide.
We have the place for you!
87 Sundbyberg anna.sandstrom@ebc.ericsson.se
SEKRETERARE TILL
Our field is the access network of the future.
• We are now looking for a manager who has a
We work with the ANx product family wich will PRODUKTENHETEN POWER SYSTEMS
Ericsson Telecom AB
passion about change, improvement and quality
bring Multi-Media home to you and me. Our pro- Energy Systems utvecklar, producerar och markand have a strategic and open mind.
duct is new on the market and that forms our
nadsför strömförsörjningsutrustning, klimatAs we have been doing a lot of team building,
SEKRETERARE
daily work: Things happen very fast we have a system och styr- och övervakningssystem för telepersonal development and learning about manalot of international contacts and best of all we
kommunikation. Till vår produktenhet Power
Ericsson Customer Training Centre, Marievik, ging change during the last year - we want you to
work very close to eachother.
Systems söker vi nu en sekreterare.
stödjer kunder och ericssonpersonal med inlär- be an open person with positive attitude and
ningsprodukter för kundprocessen. Vi är organi- good selfknowledge.
• We need a secretary to our Product
• Som sekreterare kommer Du att vara ett perserade som en del av Customer Services (PN/CS) You will be part of Systems Roll-out's line maManagement for normal secretary service especisonligt stöd till enhetschefen. I arbetsuppgifterna
och utvecklar och levererar inlärningsprodukter inagement team and responsible for achieving
ally for travels, meetings, OH-slides and telephoingår att ansvara för enhetens sekretariat. Du
form av bl.a. kurser och datorstödd utbildning. stabile, repeatable, predictable lead-time and qunes.
kommer att fungera som "spindeln i nätet" och
ality improvements across the switching organisavara enhetens kontaktperson såväl internt som
A positive mind and good English skills are ne• VI söker en enhetssekreterare till våra enheter:
tion achieved as rapidly as possible.
externt.
cessary in our international unit. We use MS
Product Development, Transport Networks och
Office and you need to know it well. Are you inVi söker Dig som har en gymnasieexamen, med
Telecom Networks, totalt ca 40 personer.
Contact: Kalman Rozsa, memo ETXT.ETXROZS,
terested?
påbyggnad av sekreterarutbildning och en gediDu kommer förutom sedvanlig sekreteraruppphone+46 8 719 1562.
gen erfarenhet av sekreteraryrket. Du har intresgifter att assistera enhetscheferna med den löContact: Henrik Scharp. Manager. 08-719 9032,
se av att vidareutveckla sekreterarrollen och ta
pande verksamheten rörande rapportering, och
PRODUCT LINE MANAGEMENT
memo ETX.ETXSCHA, Yvonne Lindgren, Unit
ett större ansvar inom enheten. Du skall behärska
uppföljning, ansvara för våra förbättringsarbeten
Secretary, 08-719 9995. memo ETX.ETXYLI (after
MS Office-paketet och Internet.
och vårt verksamhetssystem.
PLM is a unit within Systems Roll-Out which has
970623) or Catarina Urson Åstrand, Human
Ericssonerfarenhet är meriterande och vi förutsätDu kommer också att ha en sammanhållande
the overall responsibility to make sure that the
Resources, 08-719 0836, memo ETX.ETXLCAT
ter att Du behärskar engelska i tal och skrift. Som
funktion vad gäller enheternas information både
AXE product lines are developed and maintained
person är Du flexibel, utåtriktad och har god saintern och externt.
according to the product strategies defined by
marbetsförmåga.
Ericsson Telecom AB. Business Unit Networks.
Som personliga egenskaper tror vi att du är bra
the business management function. PLM is also
Switching
på att utföra flertalet arbetsuppgifter parallellt
responsible for the order office and the
Kontakta: Urs Riback 08-721 7526, mobil 070och trivs med att vara i centrum.
Provisioning Order Control System tools.
561 7635. memo EKALRK eller Uila Engren (perDu har minst gymnasieutbildning och gärna en
PLM initiates new projects, acts in project steADMINISTRATOR
sonal) 08-721 6108, memo EKALENN. Ansökan
kompletterande sekreterarutbildning. Du bör beering committees and is active in change managemärkt "EKA/K97007": ERICSSON COMPONENTS
• We are looking for an openminded, and flexibhärska samtliga MS-officeprogram, Internet och
ment after system release.
AB, Energy Systems Division, KK/EKA/K/P Gudrun
le administrator for resource planning and progärna även Framaker.
Today we are 14 persons. Our main interfaces
Söderberg, 164 81 KISTA - STOCKHOLM
ject handling within the product area ISDN serviSista ansökningsdagen 16 juni.
are Business Management the MLC project/deveces.
lopment units and the Product Units. We are locaWe belive you are familiar with MS-off ice and
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson
Kontakta: Monika Mattsson tel 719 0761 memoted in Stockholm but our work environment is
have a common knowledge of Ericsson routines.
Management Institute. Telefonplan
id: ETXT.ETXMOMA eller Thomas Tjärnström tel
world wide.
Since we are co-operating with other Local
719 0312 memoid: ETXT.ETXTTJ. Ansökan: Karin
Design Centers abroad, we expect you to be able
Uurén. MV/ETX/PN/CSTC. memoid: ETXT.ETXKN• We are now looking for an open minded maPROGRAMME ADMINISTRATOR
to perform the work in english.
LN
nager interested in people and their personal deEricsson Management Institute is a support unit
velopment. Your characteristics shall include team
Contact: Björn Johansson, tel 08 - 719 12 95,
within the parent company of the Ericsson group
leadership (coaching), always motivate decisions,
Kristin Falkner, tel 08 - 719 84 60 eller Ann- LME. The Institute conducts management devehave time and interest in the staff, i e not become
Kontakta: Henning von Keyserlingk, Tel: 08-764
0365, Memo:EBCKEHE. Ansökan: Anna Sandström
Ericsson Business Networks AB SL/EBC/PN/RAH
Landsvägen 66 172 87 Sundbyberg

too involved in operative issues, can delegate responsibility and authority, have a wide contact
network and a good general AXE knowledge.
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Kontakta: Bengt Andersson 08-4046198 memo
EKA.EKABEAN. eller Jan Uhlander 08-7216546
memo EKA.EKAJUP. Ansökan märkt 97008 senast
970620: KK/EKA/K7P Gudrun Söderberg 164 81
KISTA, memo EKA.EKAGS.

rations radioaccess produkter och handhar frågor
kring hantering av telefoni, ISDN, och ATM över
radio, radiokanalhantering/optimering, lösningar
för bredbandsradio (upptill 155 Mbps), interface
Contact: Kalman Rozsa, memo ETXT.ETXROZS,
mot lokalväxlar/datanät och O&M arkitektur för
phone +46 8 719 1562. Ericsson Components AB,
våra accessprodukter.
Energy Systems Division, Kungens Kurva
Ericsson Business Networks AB
Som Chef för system management får du bygga upp enheten från grunden, medverka till
framtagning av rutiner, val av simuleringshjälpKVALITETSCHEF
CHEF SYSTEM MANAGEMENT
medel, personalrekrytering och alla traditionella
Vår enhet Power Modules utvecklar, marknadsförRadio Access är en dynamisk och spännande en-linjechefsfrågor.
och producerar DC/DC- omvandlare i hybridteknik
het inom Public Networks. Vi ansvarar för
Vår produktutveckling sker för närvarande i
för kortmontage. Till vår produktionsenhet i KistaEricssons radio access produkter som idag består
Danmark, Tyskland, Norge och Sverige. Det innesöker vi Kvalitetschef.
av CTM och Super Cordless samt WLL-produkter-bär att arbetet medför en hel del internationella
na DRA 1900 och RAS 1000, AIRLINE. Vi upplever
kontakter.
• Du blir ansvarig för vårt verksamhetssystem
ett världsomfattande intresse och en stor efterVi söker dig som har arbetat med systemfrågor
och för vår totala kvalitet i Kista. I Dina arbetsupfrågan för våra produkter och tjänster. Detta le- inom radioaccess området något år och år intrespgifter ingår att sätta kvalitetsmål för verksamheder till nya, stimulerande och utmanande möjlig- serad att ta ett chefsskap. Alternativt har du cheften och följa upp dessa. Du kommer att driva kvaheter inom det starkt växande radiobaserade ac- serfarenhet från liknande enhet och vill vara med
litets och förbättrings projekt. Du blir sammancess området.
och bygga upp en enhet från grunden.
hållande för kvalitetsrevisioner och deltar aktivt i
Du bör ha civilingenjörsexamen eller motsvautbildningen i kvalitetsfrågor. Du blir dessutom
• Vi är en enhet som ansvarar för bredbandslösrande, vara utåtriktad, initiativrik, analytisk och
medlem i kvalitetsteamet vilket spänner över enningar för radioaccess samt för ruralapplikatiovilja jobba i en tillväxtmiljö, med allt vad det inheterna i Kungens Kurva, Kalmar och Kista.
ner, dagens produkter heter Airline och RAS
nebär.
Du som söker är civilingenjör med erfarenhet
1000. System management ansvarar för systeav kvalitetsarbete. Som person skall Du vara kreamens funktionalitet och prestanda. System manaCHEF SOURCE SYSTEM,
tiv och drivande i kvalitetsfrågor, utåtriktad och
gement gör förstudier, feasability studier samt tar
PRODUCT MANAGEMENT
teamorienterad. Du bör ha lätt att uttrycka dig i
fram kravspecifikationer och gränssnittspecifikatal och skrift i svenska och engelska.
tioner till systemen. Arbetsuppgifterna för enhe• Vi är en enhet som ansvarar för bredbandslösten omfattar arbete med dagens och nästa geneningar för radioaccess samt för ruralapplikatio-

ner, dagens produkter heter Airline och RAS
1000.
Source system product management ansvarar
för systemens lönsamhet, releaseplaner och produktprogram, dvs Time To Market. Product management initierar förstudier, feasability studier och
är sponsor representant i dessa.
Product management tar fram business cases
inför produktutvecklingar och styr in/utfasningen
av produkter, håller reda på aktuellt TK och kommunicerar det till marknadsavdelningen, m a o
har det övergripande ansvaret för systemen.
Som Chef för source system produkt management får du bygga upp enheten från grunden,
medverka vid framtagningen av rutiner, personalrekrytering och traditionella linjeansvarsfrågor.
Vår produktutveckling sker för närvarande i
Danmark, Tyskland, Norge och Sverige. Vår försäljning är väl spridd över världen. Detta innebär
att arbetet innehåller en hel del internationella
kontakter.
Vi söker dig som tidigare arbetat med produktledning och känner dig mogen att ta ett chefsansvar. Alternativt har du tidigare chefserfarenhet
från system eller produktledning och vill vara
med och bygga upp en enhet från grunden.
Du bör ha minst civilingenjörsexamen, gärna
kompletterad med ekonomiexamen, du bör vara
utåtriktad, initiativrik, analytisk och vilja jobba i
en tillväxtmiljö, med allt vad det innebär.

"Nu för vi in IT i GSM - Vill Du vara med?"
Ericsson Radio Systems AB söker personer som vill arbeta med produktutveckling
och demonstrationer av nya produkter som är utvecklade i ny teknik.
Affärsenhet för Mobiltelefoni - GSM, NMT
och TACS - (förkortas RM0G), utvecklar,
marknadsför och idriftsätter system för mobiltelefoni. Idag återfinns våra system i drift på ett
50-tal marknader över hela världen. Vi har
idag c:a 6.500 medarbetare i 70 länder varav
1.500 i Sverige.
Inom RM0G finns produktenheten " Digital
Switching Systems and Applications" (DSA),
som tillhandhåller konkurrenskraftiga produkter
för hantering av koppel, abonnentinformation och
användartjänster till GSM/DCS-operatörer
genom Ericsson 's marknadsorganisation och
lokalbolag.
För att ytterligare stärka våra framgångar
inom GSM utvecklar vi nya produkter i
gränslandet GSM, IN och IT. Till vårt
Design Center i Kista söker vi personer
med kunskaper och intresse för denna nya
teknikutveckling.

Systemutvecklare.
Du kommer att arbeta med systemering,
implementering, testning och dokumentation av våra produkter. Produkterna utvecklas på öppna plattformar ( Windows N T /
Unix) som vi själva integrerar med inköpta
produkter (Sybase, SQL Server, Netscape
och Orbix) för att uppnå en hög prestanda.
Vi arbetar objektorienterat främst i C+ +
men även i Java, HTML, CGI-scripts och
CORBA.
Erfarenhet av att arbeta i större SW
utvecklingsprojekt , utveckling av användargränssnitt eller telekom- kunskaper är
meriterande.

Kontaktpersoner:
Anna Holte-Rost, tfn 08-404 67 97,
e-mail; anna.holte-rost@era.ericsson.se
Tomas Kullström, tfn 08-757 13 14,
e-mail; tomas.kullstrom@era.ericsson.se

kvalitetssäkringen av produkterna.
Vi söker Dig som har kunskap från
Windows N T / Unix samt har deltagit i
större SW-projekt. Tidigare erfarenhet av
arbetsledning eller handledning är meriterande.

Testare/lntegratör.

Kontaktperson:
Henrik Voigt, tfn 08-757 12 92,
e-mail; henrik.voigt@era.ericsson.se

Du kommer att planera och utföra systemoch funktionstestning. Du ansvar också för
uppbyggnaden och underhållet av testanläggningar och testutrustning samt för att
integrera våra produkter med inköpta produkter och plattformar.
Vi söker Dig som har kunskaper om
Windows N T / Unix och C+ + samt har
erfarenhet från testning.
Kunskaper om telekom, trafikgeneratorn MGTS och arbete i större projekt är
meriterande.
Kontaktperson:
Tomas Kullström, tfn 08-757 13 14,
e-mail; tomas.kullstrom@era.ericsson.se

Kvalitets-, Metod- och Upphandlingsansvarig.
Dina arbetsuppgifter innebär att vara kvalitetsansvarig på Design Center Kista såväl
inom projekten som i linjen. Du kommer
även att ansvara för utvecklingsmetodiken i
våra projekt. Benchmarking av metodiken
i IT-världen ingår som ett viktigt moment.
I samband med upphandlingen av externa
produkter kommer Du att ansvara för
genomförandet av upphandlingen samt

Ericssons 90 000 anställda är verksamnut i mer än 130 länder. Deras samlade kompetens inom
fasta och mobila nät, mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson till världsledande leverantör
inom telekommunikation. Sök oss på: WWW.ericSSOn.se/SE/

Allmän information:
Vi arbetar i självständiga projektteam i ett
öppet och positivt klimat. Har Du lätt för
att samarbeta i projekt och gärna tar egna
initiativ så finns goda utvecklingsmöjligheter hos oss. För samtliga tjänster krävs att
Du är en utåtriktad person som är positiv
till aktiviteter med presentationer och
demonstrationer av våra produkter.
Tidigare erfarenhet av kundleveransaktiviteter är meriterande.
Nyexaminerade från elekroingenjörs
eller systemvetenskaplig högskoleutbildning har möjligheten att få delta i internt
arrangerat introduktionsprogram.

Välkommen med Din ansökan märkt med
LK/NK och referens till den aktuella
tjänsten senast den 25 juni 1997.
Ericsson Radio Systems AB
LK/H
164 80 Stockholm
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CHEF APPLICATION SYSTEM,
PRODUCT MANAGEMENT
• Vi är en enhet som ansvarar för bredbandslösningar för radioaccess samt för ruralapplikationer, dagens produkter heter Airline och RAS 1000.
Application system product management ansvarar för systemens lönsamhet, releaseplaner per
marknad, produktprogram per marknad och förmedling av teknisk information till marknadsavdelning och lokalbolag. Product management initierar förstudier, feasability studier för marknadsunika funktioner och är sponsor representant i dessa studier. Product management tar
fram Statement of Compliance, business cases och
allt nödvändigt tekniskt material i samband med
offerter och bedömmer lönsamheten för olika utvecklingsinsatser.
Som Chef för application system produkt management får du bygga upp enheten från grunden, medverka vid framtagningen av rutiner, bygga upp kontaktvägar till kunder och lokalbolag,
rekrytera personal och hantera traditionella linjeansvarsfrågor.
Vår produktutveckling sker för närvarande i
Danmark, Tyskland, Norge och Sverige. Vår försäljning år väl spridd övervärlden. Oetta innebär
att arbetet innehåller en hel del internationella
kontakter.
Vi söker dig som tidigare arbetat med produktledning och känner dig mogen att ta ett chefsansvar. Alternativt har du tidigare chefserfarenhet
från system eller produktledning och vill vara
med och bygga upp en enhet från grunden.
Du bör ha civilingenjörsexamen och du bör vara utåtriktad, initiativrik, analytisk och vilja jobba
i en tillvåxtmiljö, med allt vad det innebär.

CHEF PRODUCT SUPPORT
• Vi är en enhet som ansvarar för bredbandslösningar för radioaccess samt för ruralapplikationer, dagens produkter heter Airline och RAS 1000.
Product support ansvarar för produkten efter
TG4, dvs utför First Office Application, och ser till
att produkten kan PRA sättas. Product support
hanterar åven felrapporteringsrutinen och en
help desk funktion för att felsöka i de fall systemfel uppkommer. Åven felsökning hos kund kan
förekomma i de fall fel inte kan hittas och lösas i
det egna labbet. Product support är på många
marknader sista länken i underhållsavtal med
operatören och ytterst ansvarig för att produkten
ger lovad prestanda och funktionalitet.
Som Chef för product support får du bygga
upp enheten från grunden, medverka vid framtagningen av rutiner, bygga upp kontaktvägar till
kunder och lokalbolag, rekrytera personal och
hantera traditionella linjeansvarsfrågor.
Vår produktutveckling sker för närvarande i
Danmark, Tyskland. Norge och Sverige. Vår försäljning är väl spridd över världen. Detta innebär
att arbetet innehåller en hel del internationella
kontakter.
Vi söker dig som tidigare arbetat med product
support, customer service eller liknande och känner dig mogen att ta ett chefsansvar. Alternativt
har du tidigare chefserfarenhet och vill vara med
och bygga upp en enhet från grunden.
Du bör ha civilingenjörsexamen, vara utåtriktad, initiativrik, analytisk och vilja jobba i en
tillväxtmiljö, med allt vad det innebår.
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verk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista• VI söker dig som vill leda vår integrationssekoch vi är idag cirka 1200 anställda.
tion, sektionen är nystartad med några medarbetare på plats. Viktigt för nya chefer är att aktivt
• Du kommer att arbeta som chef för en grupp
def inera sektionens verksamhetsområde.
som jobbar i gränssystem mellan utvecklingsfunkSektionschefen har fulla ansvaret för sektionens
Ericsson Business Networks Sundbyberg
tionen och produktionen med ansvar för att utresultat och budget samt att utveckla sektionens
samlade kompetens.
Radio Access är en dynamisk och spännande en-veckla produktionsprocesser. Gruppen består av
både provnings- och montagetekniska resurser.
VI tror att entreprenörsanda, teknikintresse
het inom Public Networks. Vi ansvarar för
och förmåga att entusiasmera dina medarbetare
Ericssons radio access produkter som idag bestar Du har högskoleutbildning med inriktning
elektro eller motsvarande och erfarenhet från
är viktiga egenskaper, du får gärna ha bakgrund
av CTM och Super Cordless samt WLL-produkterchefs- eller ledarroll samt produktionstekniskt arsom testare, designer eller support engineer inom
na DRA 1900 och RAS 1000, AIRLINE. Vi upplever
AXE10 eller annan system utveckling.
ett världsomfattande intresse och en stor efter- bete. Vi söker dig som är målinriktad, initiativrik
frågan för våra produkter och tjänster. Detta le- och självgående samt har förmåga att driva och
Kontakta: Hans Mellgren, ÅS/UAB/I/BC, TEL 08der till nya, stimulerande och utmanande möjlig- följa upp beslutade aktiviteter.
727 3934, MEMOID: UAB.UABHAME Ansökan:
heter inom det starkt växande radiobaserade acERICSSON UTVECKLINGS AB, Personalenheten,
cessområdet. Till vår enhet söker:
Kontakta: Bo Gunnarsson, tel 08-404 66 24 eller
ÄLAJAB/P, EVA Anderson, BOX 1505,125 25
Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69.
ÄLVSJÖ.
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
CHEF PROJEKTKONTOR
Mattsson, Box 11,164 93 STOCKHOLM
• Vi söker en chef för vårt projektkontor.
Ericsson Radio Systems, Product Unit "Digital
Medarbetarna på projektkontoret är huvudproEricsson Radio Access AB, Verksamhetsområde
Switching Systems and Applications" (DSA), GSM
jektledare för stora internationella projekt prodevelopment in Älvsjö
Radio, Kista
jektledare för utvecklingsprojektet och delprojektledare. Som ansvarig för verksamheten ansvaAs a result of the continued success for Ericsson's
GRUPPCHEF TILL
rar du åven för att metoder och verktyg för proGSM systems, the Business Unit for GSM, NMTand
jektledning är de bästa möjliga för att kunna
TACS (RMOG) has started a new Design Centre for
PRODUKTIONSTEKNIK
lyckas med stora internationella utvecklingsprothe development ofAXEW products for Mobile
VIKARIAT
1
ÅR
jekt liksom mindre projekt på respektive enhet.
Switching and Service Control. The organisation is
Enheten är under uppbyggnad varför du kommer
based in Älvsjö. In this new Design Centre the folEricsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
att ha stora möjligheter att dra nytta av dina egkompetens inom trådlös kommunikation. Vi är lowing position is open:
na erfarenheter. Du bör ha erfarenhet av projektverksamma inom radioaccess system för trådlös
ledning I stora projekt I internationell miljö, stort
telefoni, basstationer, antennära produkter och
UNIT MANAGER (LK/NL)
kontaktnät på Ericsson samt gärna tidigare cheftransmissionssystem för analoga och digitala nätserfarenhet
verk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista• We are looking for a qualified person to lead
och vi är idag cirka 1200 anställda.
the unit responsible for system development in
the Service Control area (section level). The unit
PROJEKTLEDARE STORA PROJEKT
• Som gruppchef för enheten ansvarar du för att
works mostly with system development for the
• Vi söker en erfaren projektledare för ett stort
bygga upp en grupp, som kommer att bestå av ca
Home Location Register (HLR).
internationellt utvecklingsprojekt. Som hu15 personer, med de kompetenser och resurser
As unit manager you will be a member of the
vudprojektledare för nästa release av systemet
som krävs för att hantera de nya produkter som
LDC Älvsjö management team. You will be reAirline ansvarar du för att koordinera ett stort
introduktionen av RBS 884 i Kistafabriken innesponsible for competence management, resource
antal medarbetare I olika länder mot ett gemenbär. Gruppen består av både provnings- och monplanning, and proc esses within software devesamt mål. De största målmarknaden för nästa retagetekniska resurser.
lopment for the Service Control area. You will allease år USA. Du bör ha lång erfarenhet av arbete
Du har högskoleutbildning med inriktning
so take part in the projects and perform technical
I stort projekt och ha arbetat I internationell milelektro eller motsvarande och tidigare chefserfatasks. You should have leadership (line or project)
jö. Flytande engelska I både tal och skrift är ett
renhet. Du har även erfarenhet från produkexperience and a strong intere st in personnel demåste och kan du flera språk är det en fördel.
tionstekniskt arbete eller produktion. Vi söker dig
velopment. You should also be very familiar with
som är målinriktad, initiativrik och sjålvgående
AXE 10 software development. GSM experience is
samt har förmåga att driva och följa upp beslutanot required, but it is a merit.
PROJEKTLEDARE
de aktiviteter.
• Vi söker en projektledare för applikations proContact: Jan Zaar, phone +46 8 719 9845 memoid
jekt inom produktområdet Radio Access. Du skall
Kontakta: Bo Gunnarsson, tel 08-404 66 24,
ERAC.ERAJZA Application: Ericsson Radio Systems
ha erfarenhet av projektledning eller delprojektHelena Holmgren, tel 08-404 40 51 eller AnnaAB KI/ERA/LK/H 164 80 Stockholm
ledning. Våra utvecklings och produktions enheGreta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69.
ter är belägna I olika länder varför arbetet kräver
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
Ericsson Utvecklings AB, Enheten för
en del resor och goda språkkunskaper. Projekten
Mattsson, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
Centralprocessorutveckling
är olika stora och med olika varaktighet varför
det finns goda möjligheter att utvecklas och anta
Ericsson Business Networks AB
HW-CHEFER
nya utmaningar
tfn 08-404 66 05. Ansökan: Ericsson Mobile
Communications AB KI/ECS/HKS Mia Hjertén 164
80 KISTA

Vi utvecklar Centrala Processorer till styrsystemet i
AXE som används som plattform i både traditioR&D in Enterprise Networks is divided into six nell telefoni och mobiltelefoni.
product areas. One is CTI, Computer Telephony
Processorerna utvecklas från grunden och är
Integration, with product management and deve- anpassade till våra system så att vi får ut maximal
lopment both at EUS in Cypress, California and atprestanda och minimal volym.
Ericsson Radio Access AB, Kista
EBC in Nacka. The area is growing rapidly and is a
key in our development strategy. Our goal is to • I utvecklingsprocessen utför vi allt från dabe market leader in CTI. The current manager is torarkitekturstudier.systemering, konstruktion
GRUPPCHEF
moving to a new area within R&D and therefore och provning. Innan vi realiserar konstruktionerTILL PROTOTYPTILLVERKNINGEN needs replacement.
na så samsimuleras dessa funktionellt ända upp
på systemnivå i simulatorer och emulatorer. Innan
PRODUKTIONSTEKNIK
• We are now looking for a manager of the CTI
den fysiska implementeringen sker utförs också
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
unit at EBC, EN/DE, in Nacka, reporting to Göran
simuleringar av analoga signaler, EMC, temperaKontakta: Peter Brokmar +46 8 754 04 08
kompetens inom trädlös kommunikation. Vi år Ahlforn. The unit has about 20 persons and will
tur odyl. Det mesta av logiken hamnar i ASICMemo:EBCPEBR eller Bengt Erninger +46 8 764 04
verksamma inom radioaccess system för trådlösgrow to about the double in 1998. They are rekretsar men vi har även kretskortskonstruktion
11 Memo:EBCBENE. Ansökan: Ericsson Business
telefoni, basstationer, antennåra produkter och sponsible for business applications development
och maskinnära programmering som t.ex.
Networks AB Anna Sandström SL7EBC/PN/RAH
transmissionssystem för analoga och digitala nätand for product management. Most applications
mikroprogram och drivrutine skrivna i C. I verkLandsvägen 66 172 87 Sundbyberg
verk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kistaare developed on Windows/NT and in close coopesamheten ingår också frågeställningar kring komoch vi är idag cirka 1200 anställda.
ration with EUS who is Product area responsible.
ponenter, externa leverantörer, CAD-hjälpmedel,
Ericsson Mobile Communications AB. Kista
We are looking for you who have experience
produktion mm. Produktutvecklingen sker i profrom both product development, preferably PC
jektform med flera dotterbolag inblandade.
• Prototyp- och utrustningsenheten, som består
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, av ca 15 personer, ansvarar för att tillverka protobased, and product management, especially on
Vi söker nu chefskandidater som har erfarensäljer och marknadsför mobiltelefoner över hela typer avseende mekanik, kretskort, stativ etc. till
end user services. You have initiative and ambihet av HW-konstruktion och arbetsledning. Du är
världen. Vi söker nu en:
tion
to
develop
the
area
in
cooperation
with
the
utvecklingsprocessen, både internt och externt. I
självständig, initiativrik och kan umgås med
EUS unit. You are probably a manager today who
samband med prototyptillverkning görs också
andra människor. Engelska i tal och skrift år ett
wants to broaden your experience and responsiproducerbarhetsanalyser. Enheten är också förekrav.
CHEF IT-SUPPORT
bility into a very challenging and dynamic area.
tagets instans för tillverkning av produktionslinor
You are of course also aware of the other mana• Du kommer att leda och utveckla en enhet som och provplatser.
Kontakta: 08-727 2774, Jan.LotarevÉuab.ericsgement skills this kind of position requires.
ansvarar för IT-support till vårt huvudkontor i
Du har gymnasie- eller högskoleutbildning
son.se.
Kista. Dina arbetsuppgifter kommer till stor del
med inriktning elektronik samt tidigare chefseratt röra sig kring drift och användarsupport.
farenhet från både tjänstemanna- och kollektivsiContact: Anders Ångström, EBCAAM, the current Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ericsson
Dina kunder finns lokalt i Kista men deras verkdan. Du har även erfarenhet från produktion. Vi
manager of EN/DE. Application not later than
Management Institute, Telefonplan
samhet år global. Du och din enhet kommer därsöker dig som år målinriktad, utåtriktad och själv970619: Göran Ahlforn, NA/EBC/EN/D, EBCGAHL,
för att behöva skapa och underhålla nätverk på
gående samt har god förmåga att kommunicera,
422 0711 or Susanne Pettersson, NA/EBC/EN/H,
PROGRAMME DIRECTOR
dina kunders andra verksamhetsorter. De arbetar
såväl internt som externt.
EBCSP, 422 0102.
med modern teknik och har behov av att snabbt
Ericsson Management Institute is a support unit
kunna anpassa och utveckla informationssystem
Kontakta: Bo Gunnarsson, tel 08-404 66 24 eller
Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö
within the parent company of the Ericsson group
för att uppfylla kundkrav eller skapa konkurrensAnna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69.
- LME. The Institute conducts management devefördelar t ex genom att ta in ny teknik. Du och
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
lopment activities for senior managers and execuSEKTIONSCHEF,
din enhet kommer också att bli engagerade i utMattsson, Box 11,164 93 STOCKHOLM
tives within the Ericsson group world-wide.
AP SYSTEM INTEGRATION
vecklings-, standardiserings- och implementationThe demand for our activities is growing and a
sprojekt på global nivå beroende på behov och
Ericsson Radio Access AB, Kista
Enheten AP System utveckling är ansvarig för position as Programme Director is now available.
kompetens.
Sourcing, Systemutveckling, system test och
Tillväxten och utvecklingen i företaget år
system integration av den nya processor plattfor-• The Programme Director is responsible for the
GRUPPCHEF
mycket snabb. Du behöver kunna fungera strukmen Adjunct Processor (AP) inom APZ familjen. execution and the further development of our exturerat och självständigt med många bollar i lufUtvecklingstrategin är att använda inköpta
isting programmes as well as developing new
TILL PROVNINGSBEREDNING
ten. Du bör också ha ett par års erfarenhet av likprodukter till så stor del som möjligt. Vi har idag concepts in management development.
FILTER
PRODUKTIONSTEKNIK
nande arbete samt av resultat- och personalanlevererat produkter baserat på Tandem (UNIX
A good command of English, an interest in pesvar. Låter det hår intressant bör du höra av dig
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
SVR4), Men vi utvärderar kontinuerligt andra pro-ople and their development and a sound underssnarast möjligt till:
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är duktetlUeverantörer. AP är en integrerad del av tanding of the overall business of Ericsson is neverksamma inom radioaccess system för trådlösAXE10IAPZ vilket gör att kompetens inom AXE10 cessary. As Programme Director you must also be
telef oni, basstationer, antennåra produkter och utveckling år lika viktigt som kunskap om öppna able to work in teams with Ericsson's senior maKontakta: Åke Marninger tfn 046-181076 E-mail:
transmissionssystem för analoga och digitala nätake.marninger.ecs.ericsson.se eller Jonas Hammar,
system.
nagers. Extensive travel will be required.
Kontakta: Charlotte Göransson, Tel: 08-664 0409.
Ansökan: Anna Sandström, Ericsson Business
Networks AB, SL/EBC/PN/RAH, Landsvägen 66,172
87 SUNDBYBERG

CTI DEVELOPMENT MANAGER
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Those interested should have a graduate degree and experience in designing and leading
management development programmes, preferably in international environments. Experience
and knowledge of large multi-national business
environments is a strong advantage. Experience
of telecommunications is also an advantage but
not a necessity.
We offer a challenging position in an international context.

As Manager for Radio Network Products you
are responsible for the product profitability for
the product area. The unit consists of around 10
people, and based on market input and customer
discussions you form a vision, product strategies
to get there, and finally make it come true by initiating product development projects.
To be successful in this highly demanding job,
you have an academic degree, a general cellular
background and good radio knowledge. Of course you have a good ability to and are interested
in leading and developing people. You have a big
interest to analyse new opportunities from an
overall business perspective. The work entails international contacts and travel.

Systems AB, Att.: KI/ERA/LK/HS 164 80 STOCKHOLM

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Accounting
Department Telefonplan

Ericsson Radio Systems, Kista

EKONOM

ANSVARIG
LEVERANTÖRSRESKONTRAN

• Vi söker till HF/LME/E Accounting Department
Produktenheten för GSM-basstationer BASE
TRANCEIVER STATIONS har ett konsoliderat lön-en person till befattningen som ansvarig för levesamhetsansvar i produktdimensionen. VI är 800 rantörsreskontran.
personer, förutom externa samarbetspartner; så- LME/E har idag 25 anställda och vi är uppdelade i tre sektioner och du kommer att rapportera
Contact: Knut Johansen, Manager of EMI phone
väl i Sverige som utomlands, som tillsammans artill en av sektionscheferna.
+468 7190962 or Hans Löhr, Programme Director,
betar i en dynamisk och utvecklande miljö.
Arbetet innebär att ansvara för leverantörsresphone+468 7199821. Application not later than
kontran vilket omfattar avstämning av res970620: Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
• Vi behöver förstärka vår ekonomienhet med
HF/LME/P Mats Bjerlöv, 126 25 STOCKHOLM, meen ekonom där Du huvudsakligen kommer att an- kontran, ansvara förförsystem, netting, reconsiliering och kontoavståmning. I arbetsuppgifterna
mo LME.LMEBJEL
svara för linjeekonomi och support till våra chefer
Contact: Magnus Isaksson, phone 08-757 2678,
ingår även att försöka förbättra de dagliga rutimen också arbeta med sedvanliga arbetsuppgifmemoid ERA.ERAMIN or Anette Spångberg,
nerna på leverantörsreskontran, som består av fyter på en ekonomienhet t ex bokslut, estimat och
Ericsson Saab Avionics AB, Kista Divisionen för
Human Resources, phone 08-404 8673, memoid
ra personer.
budget.
Telekrig och IK-system
ERA.ERAASPA. Application: Ericsson Radio
Den person vi söker ska vara gymnasieekonom
Vi tror att Du har en ekonomisk utbildning på
Systems AB, AH Anette Spångberg, 164 80
med minst fem års arbetslivserfaranhet från en
högskolenivå och gärna något års erfarenhet av
STOCKHOLM
MEKANIKCHEF
ekonomiavdelning, företrädesvis från resliknande arbete inom en större organisation.
kontraarbete. Kännedom om Ericssons rutiner
Till vår enhet för mekanikkonstruktion, som f n
Du bör vara intresserad av att arbeta med såväl
runt netting och reconsiliering år en stor fördel.
består av 15 personer, söker vi dig som enhetExcel som stordatorbaserade redovisningssystem.
schef.
Du är målinriktad, självgående, uthållig, utåtrikDu bör ha god organisationsförmåga, vara
tad och Du trivs i en dynamisk omgivning.
noggrann och ha förmåga/intresse av att kunna
• Mekanikenheten är en av sex enheter inom vår
Tidigare Ericssonerfarenhet är en merit.
se samband i flöden.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
utvecklingsenhet. Vi utför konstruktions- och beDet är en heltids tjänst med tillträde sä snart
räkningsarbete av flygburen utrustning innehålKontakta: Kerstin Åkesson, tel 08-4042463, memöjligt. Om du har frågor kring tjänsten år du
CONTROLLER
lande avancerad elektronik. Tyngdpunkten ligger
moid ERACERAKEAK. Christer Öhlén, tel 08välkommen att ringa:
inom telekrigområdet.
Affärsenhet för Mobiltelefon! - GSM, NMToch
7573551, memoid ERAC.ERACHRO eller Sabina
TACS - (förkortas RMOG), utvecklar, marknadsförKlint, personal, tel 08-7575652, memoid
Kontakta: Per Skyttvall, tel: 08-719 4316 eller
Som chef skall du motivera och leda personaoch idriftsätter system för mobiltelefoni. Idag
ERAC.ERASAKT Ansökan: Ericsson Radiosystems
Yngve Broberg, tel: 08-719 2227. Ansökan:
len på enheten, ansvara för kompetensförsörjåterfinns våra system i drift på ett 50-tal markna- AB LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, HF/LME/P Ola
ning, budgetering, lönesåttning, personalutveckder över hela världen.
Andersson, 126 25 STOCKHOLM, memo LMEOlingssamtal m m. Du kommer att ansvara för meLAA.
todik och hjälpmedel. Mekanikchefen ingår i utInom RMOG finns produktenheten "Digital
Ericsson Business Networks AB
vecklingsenhetens ledningsgrupp.
Switching Systems and Applications", (OSA), som
Vi söker dig som är civilingenjör eller motsvatillhandahåller konkurrenskraftiga produkter för Radio Access är en dynamisk och spännande en-Ericsson Radio Access AB, Kista
rande. Du har erfarenhet från flygindustrin och är
hantering av koppel, abonnentinformation och het inom Public Networks. Vi ansvarar för
tekniskt kunnig inom mekanikkonstruktion och
användartjänster till GSM-IDCS-IPCS-operatörer Ericssons radio access produkter som idag består
PRODUKTIONSEKONOM
miljö.
över hela världen. Marknadsföring och försälj- av WLL .DRA 1900 och RAS 1000, AIRLINE, CTM
TILL PRODUKTIONSENHETEN
ning sker genom RMOGs marknadsorganisation och SuperCordless.
Du har även erfarenhet som chef/eller projektoch lokalbolag.
ledare samt har goda ledaregenskaper.
Vi upplever ett världsomfattande intresse och Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
Produktområde Service Control and
en stor efterfrågan för våra produkter och tjäns- kompetens inom trådlös kommunikation. Vi år
Kontakta: Olle Sigward, tel 08-757 24 33
Management (SCM) är ansvariga för produkter ter. Detta leder till nya, stimulerande och utma- verksamma inom radioaccess system för trådlös
Ansökan: KI/ESB/HS Kerstin Fröderberg
som HLR (Home Location Register) and Mobile INnande möjligheter inom det starkt växande ra- telefoni, basstationer, antennära produkter och
i GSM/PCSIDCS-systemen.
diobaserade access området.
transmissionssystem för analoga och digitala nätEricsson Radio Systems AB, Kista
verk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
Till respektive enheter DRA 1900 och
• Som Controller inom SCM kommer du att arbeoch vi är idag cirka 1200 anställda.
CTM/SuperCordless söker vi nu:
ta med resultatkonsolidiering och uppföljning.
MANAGER,
Ekonomiska analyser och produktlönsamhet (kal• Du kommer att arbeta med sammanställning
CONTROLLERS
RADIO NETWORK PRODUCTS
kyler/uppföljning) är andra viktiga inslag. Du
och analys av produktionens resultat vid bokslut,
The Business Unit Cellular Systems - American kommer vidare att medverka i prissättningen av
• Förutom sedvanliga arbetsuppgifter för en
uppföljning av projektkostnader samt framtagStandards (RMOA) offers products for wireless produkter tillsammans med våra Produktchefer.
controller kommer tyngdpunkterna att vara på:
ning av rutiner och nya metoder. I arbetet ingår
Sist men inte minst ska du driva budgetprocess
networks in the 800 and 1900 MHz frequency
Ekonomisk planering och uppföljning av utveckäven att organisera och driva budget- och estimaoch kvartalsestimat inom Produktområdet. Du
bands based on the digital D-AMPS standard. Our
lingsprojekt samt produktledning. Konsoliderade
tarbete samt att fungera som support till produkrapporterar till chefen för produktområdet och
products have successfully been deployed in seveproduktbidrags- kalkyler och analyser. Aktivt
tionsenheten i ekonomifrågor.
ral markets in North and South America, Asia andingår i ledningsgruppen.
medverka vid implementeringen av ett Balanced
Din bakgrund är civilekonom eller motsvaranOceania.
Scorecard.
Din bakgrund är ekonomi på universitetsnivå
de, gärna med inriktning mot ADB, och du har eroch har flera års Ericssonerfarenhet inom områDu har förmodligen ekonomisk utbildning på
farenhet från ekonomiarbete gärna inom pro• You will be our line manager for the unit
det. Som person år Du målinriktad, drivande och
duktion. Har du dessutom erfarenhet av Mäster,
universitetsnivå eller motsvarande kompetens.
within Product Management responsible for
stresstålig. Engelska behärskar Du i tal och skrift
C:M och MS Query är det meriterande. Praktisk
Radio Network Products. The main offering today
och Du gillar ett utåtriktat arbete med många inKontakta: Per Oscarsson, tel. 08 - 764 01 94 eller
erfarenhet av kalkylprogram och ordbehandlingis the RBS 884 family of base station products, but ternationella kotakter.
Karin Svensson, tel. 08 - 764 05 19. Ansökan:
sprogram är ett krav. Du har ordningsinne, initiaalso radio network features like Adaptive
Anna Sandström, Ericsson Business Networks AB
tivförmåga, samarbetsförmåga och är utåtriktad,
Channel Allocation (ACA) is of equally great imKontakta: Mats Peterström, tel 08-757 0537,
SL/EBC/PN/RAH Landsvägen 66
noggrann och drivande.
portance.
Memo ERAC.ERAPEMA Ansökan: Ericsson Radio
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"Ericssons intressantaste sälj jobb!?
Ericsson Radio Systems AB söker en Area Manager, Södra Central- och Östeuropa.
En av våra Area Managers har avancerat inom
vår enhet och vi söker därför hans ersättare.
Mobiltelefoni i regionen befinner sig i stark
expansion och vi ser fram emot både nya
GSM-nät och en fortsatt utbyggnad av
befintliga NMT- och GSM-system.
Du blir en del av ett Core Three Team,
i vilket Du tillsammans med en Technical
Manager och en Project Manager, följer med
ett kundprojekt från ax till limpa, dvs från
det att vi identifierat ett kundbehov till det
att vi har implementerat ett nytt system eller
utökningskontrakt. Du ansvarar för marknadsförings- och sälj insatserna mot kunden

och för att leda Core Three-teamet till kontraktsavslut. I stor utsträckning arbetar vi
direkt mot slutkund. Det ställer större krav
på oss, men det är också väldigt roligt och
utvecklande.
Vi söker en civilingenjör med erfarenhet
från telekommunikation och försäljning.
Naturligtvis måste du vara en drivande och
utåtriktad person som är van att fatta beslut
under högt tempo. Du ska ha ett kommersiellt
sinnelag och Du ska vara en god representant
för företaget. Bra kunskaper i såväl muntlig
som skriftlig engelska är en förutsättning.
Vi arbetar i en dynamisk miljö och kan

Ericssons 90.000 anställda är verksamma i mer än 130 länder. Deras samlade kompetens inom fasta och
mobila nät, mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson till världsledande leverantör inom telekommunikation. Sök oss på: w w w . e r i c s s o n . s e / S E /

erbjuda ett utvecklande arbete i ett trevligt
team. Är du rätt person har du stora möjligheter att bygga en bra plattform för en
spännande yrkeskarriär.
Kontaktperson: Per Karlbom, tfn 08-757 22 38
alt 070-557 23 84.
Sänd Din ansökan snarast till:
Ericsson Radio Systems AB
SG/ERA/LP/H Liljana Sundberg
164 80 Stockholm

ERICSSON
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dukter. Vi omsätter drygt 1 miljard kronor och an-det så att ledtider, kostnader och kapitalbindning
talet anställda är ca 220 personer. Vi har kontor i sjunker.
alla nordiska länder. Vi söker en
Du som söker bör ha lägst gymnasieutbildning
med inriktning på ekonomi samt några års erfaEKONOM
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg
renhet av materialanskaffning och lagerredovisEricsson Radio Access AB, Kista
• som skall arbeta inom ekonomiavdelningen
ning. Vi ser gärna att Du har datorvana på inköpmed framförallt leverantörsreskontra och redovisssystem samt behärskar engelska i tal och skrift.
INTERNATIONELL
ningsuppgifter.
Du är som person noggrann, stresstålig och arbePRODUKTIONSEKONOM
MARKNADSCONTROLLER
Du har förmodligen ekonomisk utbildning på
tar målinriktat med egen drivförmåga samtidigt
TILL PRODUKTIONSENHETEN
Vår enhet arbetar med marknadsföring, försälj- gymnasienivå eller motsvarande kompetens. Ett
som Du har lätt för att samarbeta och skapa goda
intresse för och erfarenhet av redovisning
ning och implementering av mobiltelefonsystem stort
relationer.
VIKARIAT 1 AR
och sifferarbete är ett krav.
europeisk standard. Vi bearbetar Central- och ÖsTjänsten är en visstidsanställning, till att börja
Kontakta: Lars-Göran Hansson, tfn 0270-761 36.
Ericsson Radio Access AB, har en vålkänd och bred
teuropa, och vi har en mycket stark marknadsAnsökan märkt "Operativ Inköpare " senast
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är ställning. På grund av vår kraftfulla expansion sö-med, året ut.
970718: Ericsson Components AB Energy Systems
verksamma inom radioaccess system för trådlösker vi ny ytterligare en affärsorienterad controlVi arbetar i fräscha lokaler i Kista.
Division SÖ/EKA/K/PL Birgitta Wallin Box 516 826
telefoni, basstationer, antennära produkter och ler.
27 SÖDERHAMN
transmissionssystem för analoga och digitala nätKontakta: Henrik Danielsson, tfn 08-757 4124 elverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista• Du kommer att ha ett controller ansvar för våler Bitte Rutberg, personal, tfn 08-757 4712.
och vi är idag cirka 1200 anställda.
Ansökan märkt "EKE": Ericsson Electronic
Ericsson Mobile Communications AB, Lund
ra mobiltelefonsystem GSM och NMT inom ett
Distribution AB, Att Ingela Ström, 164 81 KISTAstort antal marknader och dotterbolag. Detta inSTOCKHOLM, Memo id: EKA.EKEIST, E-mail:
• Du kommer att arbeta med sammanställning
nebär att Din uppgift blir bred.
INKÖPARE-MJUKVARA
eka.ekeistemesmtpse.ericsson.se
och analys av förråd och lager, lagerdifferenser,
Förutom utarbetning och analys av budgetar,
• Till vår inköpsenhet i Lund söker vi en inköpanyckeltalsammanställning, utveckling av ekonoestimat och utfall, kommer Du även att ta aktiv
re. Du kommer att arbeta med kommersiell uppmirapporter samt utformning av metoder och rudel i den direkta affärsverksamheten samt delta i
handling av mjukvarulicenser för mobiltelefoner i
tiner. I arbetet ingår även att delta i budget- och
kundförhandlingar.
en internationell miljö. Andra arbetsuppgifter
estimatarbete samt att fungera som support till
Arbetet kommer att vara mycket internatioblir kontraktskrivande, kostnadsuppföljning och
produktionsenheten i ekonomifrågor.
nellt inriktat och omfatta en hel del resor.
att aktivt deltaga med support till olika utveckDin bakgrund är civil- eller gymnasieekonom
För att lyckas med den här uppgiften måste Du
lingsprojekt. Koordinering med andra
med erfarenhet, gärna med inriktning mot ADB.
ha en gedigen kunskap och erfarenhet från conEricsson Radio Systems AB, Kista
Ericssonenheter och leverantörer runt om i värlDu har erfarenhet av ekonomi- eller logistikarbetrollerverksamhet, gärna i internationell miljö.
den år en viktig del i Ditt arbete vilket medför att
te, gärna inom produktion samt vana vid stordaDu år civilekonom och behärskar engelska i tal
FRIHANDEL OCH EXPERTKONTROLL
resor ingår i tjänsten.
torsystem CM och Mäster, kalkyl- och ordbehandoch skrift. Det år meriterande med ytterligare
lingsprogram och MS Query. Du har ordningsinDin bakgrund är civilingenjör och/eller civilekospråkkunskaper.
• Du kommer att självständigt ansvara för ursrne, initiativförmåga, samarbetsförmåga och är
nom eller motsvarande med goda kunskaper i
pungs- och exportkontrollanalyser under bl a pronoggrann.
engelska. Du har mjukvarukompetens och erfaKontakta: Ulf Borison, tel 08-757 1580 eller
duktutvecklingsskedet. Arbetet sker i nära samarrenhet av upphandling av licensavtal.
Liljana Sunberg, personal, tel 08-757 2495
bete med produktchefer, teknik och inköp där du
Arbetsuppgifterna kräver god samarbetsförmåga,
Kontakta: Anneli Lindgren, tel 08-764 17 99 eller
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB Liljana
kommer att utgöra ett stöd samt vara ett
initiativkraft, kommersiellt och tekniskt kunnanAnna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69.
Sundberg LP/H 164 80 STOCKHOLM
bollplank för både produktägare och projektlede.
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
dare. I arbetet ingår det att säkra underlag, göra
Mattsson, Box 11,164 93 STOCKHOLM
Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand Bu
analyser och rapporter och följa upp aktiviteter
Datacom Networks and IP Services
inom frihandel och exportkontroll.
Kontakta: Tor Nordlie, tfn 046-18 13 52.
Ericsson Telecom AB
Du har en gedigen erfarenhet av frihandelsAnsökan: Ericsson Mobile Communications AB
och ursprungsfrågor. Har du dessutom kunskaper
Personalenheten, 223 70 LUND
CONTROLLER
i exportkontroll år detta meriterande. Vi arbetar i
IS/IT CONTROLLER
Till våra produktenheter Network Management en mycket internationell miljö vilket innebär att
Ericsson Saab Avionics AB
• Public Networks IS/IT controller ska tillsammans och Wide Area Data Networking söker vi en pro- goda kunskaper i engelska, både muntligt och
med den övriga organisationen identifiera förduktcontroller som skall ansvara för den ekono- skriftligt år ett absolut krav. Som person vill vi att
INKÖPARE, HÅRD- OCH MJUKVARA
bättringsområden och genomföra förbättringar
miska planeringen och uppföljningen.
Du år drivande, flexibel och har god samarbetsoch rationaliseringar. I uppgiften ingår också att
förmåga. Du trivs att arbeta i grupp i en utveck• Du kommer att arbeta med inköp av datorer,
mäta och beräkna effekter för att beslut ska kun• I detta ansvar ingår bl.a. uppföljning av: orderlande miljö och har vana vid att genomföra preperifieringsutrustningaroch övriga investerna fattas om prioriteringar av olika IS/IT insatser.
ingång och försäljning av produkterna( både insentationer. Du ser PCn som ett naturligt hjälpme- ingsobjekt samt upprätta underhållsavtal. Följa
om Sverige och konsoliderat), befintliga utveckdel och har lätt för att förstå teknik. Det är en
Arbetsområdet är huvudsakligen Public
marknads- och teknikutveckling inom området.
lingsprojekt, stabs- och linjeorganisation, prostor fördel om Du har erfarenhet av att driva adNetworks svenska organisation.
Representera KI/ESB i olika samverkans- och produktlönsamhet, kostnadseffektivitet i utveckling.
ministrativa projekt.
Huvuduppgiften är att under året bidra med
jektgrupper inom företaget och Ericsson-koncerIS/IT-planering och uppföljning i den löpande
Vidare kommer du att ansvara för budget- och
nen. För att arbetet ska fungera krävs täta konbudgetprocessen. Det andra stora ansvarsområestimatprocessen för dessa enheter. Detta innetakter med interna och externa kunder och att Du
Kontakta: Paola Zetterberg-Eriksson, tel 08det att driva förbättrings- och rationaliseringsarbär att du deltar i ledningsarbetet av enheterna
4044931, memoid ERAC.ERAPAZE eller Sabina
är van vid självständigt arbete.
Klint personal, tel 08-7575652, memoid
bete inom IS/IT. Arbetsuppgifter som ingår är t ex
och arbetar tillsammans med chef och organisaDu som söker är gymnasieingenjör, gärna tekERAC.ERASAKT Ansökan: Ericsson Radio Systems
uppföljning av kostnader, nyttomätningar inför
tion i ekonomiska frågor. Du kommer även att innikorienterad inom ADB mjuk- och hårdvara.
AB LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM
investeringar, kontakter med EDT, etc.
gå i controllerteamet för hela affärsenheten, där
Praktisk arbetslivserfarenhet gärna från områdeArbetet som IS/IT kontroller medför många
gemensamma frågor hanteras.
na försäljning eller inköp. Du bör även ha förkontakter både inom och utom Public Networks.
Din bakgrund är gymnasie- eller civilekonom,
Ericsson Radio Systems AB, Kista
handlingsvana, förmåga att uttrycka Dig i tal och
Lämplig bakgrund för arbetet är erfarenhet av
gärna med ett par års erfarenhet av liknande arskrift samt vana vid Microsoft Office applikatioekonomistyrning och - eller IS/IT frågor. Det år
betsuppgifter. Som person är du initiativrik och
ner. Dessutom goda kunskaper i engelska.
STRATEGISK INKÖPARE
också viktigt med en stor social kompetens efternoggrann, har lätt för att kommunicera, förmåga
-ELEKTROMEKANIK
som detta arbete sker i nära samarbete med
till helhetssyn samt behärskar engelska i tal och
Kontakta: Ove Gustafsson, tel 08-757 07 90
många olika människor och kompetensområden i
skrift.
Affärsenheten för mobiltelefonsystem europeisk Ansökan: Ericsson Saab Avionics AB HS Kerstin
organisationen.
standard söker till inköpsenheten en strategisk in-Fröderberg 164 84 STOCKHOLM
köpare för produktområdet kablage och elektroKontakta: Magnus Lundblad, tel 08-422 1888,
Kontakta: Gudrun Hallbeck, TN/ETX/PN/TT, 9
memoid EBC.EBCMAG eller Ragnar Erkander, tel
mekanik.
08-422 0484. memoid EBC.EBCERKA. Ansökan:
3158, ETX.ETXGHAL.
Ericsson Business Networks AB, DN/H Lotta
• Du kommer att arbeta i utvecklingsprojekt och
Josefsson 131 89 Stockholm
Erksson Radio Systems AB, Sundbyberg
där ansvara för värdering och val av leverantörer
samt att förhandla kommersiella villkor.
Ericsson Telecom AB, Västberga
Du är även ansvarig för långsiktiga strategier
CONTROLLER MED BREDD
och att kontinuerligt optimera leverantörsbasen
Ericsson Radio Systems AB, Kista
inom produktområdet. I arbetet ingår täta konEKONOM
MARKET OPERATIONS
takter med utvecklingsprojekt leverantörer,
"1000 ARBETSPLATSER inom MOBILTELEFON!
med intresse för IT och ständiga förbättringar fabriker och andra inköpsenheter inom affärsomSÖDRA CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA
med FRAMTIDA TEKNIK i EN SÄKER MIUÖ"
Enheten för leverantörsreskontra och anläggrådet.
KIIERAIL finns produktenheterna "Digital
• Vår controller åker på kontrakt till en av våra
ningstillgångar ansvarar dels för samordning och Du är civilingenjör med en stark affärsmässig
Switching Systems and Application" (DSA), som
marknader och vi söker hennes efterträdare. Vi är
utveckling av processerna som helhet dels för deådra. Viktiga egenskaper är att vara analytisk, initillhandahåller konkurrenskraftiga produkter för
enhet på 15-20 personer som har det konsoliderastordatorsystem som används (FAKOL och AN- tiativrik, drivande samt att ha lätt för att samarhantering av koppel, abonnentinformation och
de lönsamhetsansvaret för RMOG:s aktivititer i
REG).
beta. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
användartjänster och "Base Station Systems"
södra central- och Östeuropa. Vår verksamhet ex(BSS), som är ansvarig för utveckling och implepanderar kraftigt och består i att marknadsföra,
• Vi behöver en ny medarbetare till enheten, efKontakta: Björn Anderson, inköpschef, tel 08mentering av radio access nätverksprodukter, som
sälja, implementera och supporta mobiltelefontersom vi får nya arbetsuppgifter. Dels kommer
757 0660, memoid ERAC.ERABJA eller Sabina
bygger på GSM standard.
system.
du att stödja vår systemansvarig för FAKOL, då vi
Klint personal, tel 08-757 5652, memoid
Förutom traditionell linjeekonomi och uppgår mot att i allt högre utsträckning utnyttja moERAC.ERASAKT Ansökan: la Pettersson
SÅKERHETSKOORDINATOR
byggnad och styrning av dotterbolag kommer Du
derna tekniska lösningar för att förbättra och efKI/ERA/LR/HS Ericsson Radio Systems AB 164 80
också att arbeta nära våra Core Three-team och
fektivisera vår leverantörsfakturahantering. Dels
Stockholm
• Vi erbjuder ett kvalificerat och utvecklingsinlogistiker. Core Three-teamet består av en säljare,
kommer du att arbeta som handläggare med
riktat arbete inom en av landets största konceren tekniker och en projektledare och år de som
främst netting mellan koncernbolag. Vi arbetar i
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
ner.
ansvarar för kundrelationen.
övrigt med avstämningar i samband med bokslut,
i Söderhamn
Vid två produktionsenheter inom mobiltelefofakturahantering och utredningar.
Du följer således ett kundprojekt från ax till
niområdet ansvarar Du för planering, ledning,
limpa och är en viktig kugge både under förhandArbetet innebär "många bollar i luften", myckuppföljning och utveckling av vårt säkerhets- och
EN OPERATIV
lingsfasen och implementeringsfasen. Du komet kontakter med övriga handläggare inom ETX,
miljöarbete. Du kommer att arbeta konsultativt
INKÖPARE
TILL
POWER
SYSTEMS
mer att möta frågor och vara den drivande krafEricssonbolag och externa leverantörer, såväl
med att lämna råd och stöd till chefer och medarten när det gäller betalningsvillkor, finansiering
svenska som utländska. Du bör därför behärska
Ericsson Components AB i Söderhamn som har ca
betare i deras säkerhets- och miljöarbete. En vikoch projektekonomi.
koncernspråket engelska i tal och skrift.
1 100 anställda, tillverkar bl a strömförsörjnings- tig roll är att informera, utbilda och engagera
Vi söker en civilekonom med minst några års
För dig som är gymnasieekonom, IT-intresserad
utrustning till AXE. NMT och GSM, världens mesthandledare, chefer och medarbetare.
erfarenhet helst från någon ekonomiavdelning
och har erfarenhet av redovisning, erbjuder denavancerade telefonisystem.
Vi söker Dig med flerårig erfarenhet från leinom Ericsson.
na befattning ett intressant och omväxlande arPlaneringsenheten vid Power Systems planerardande och självständigt arbete inom både IT och
bete med goda möjligheter till vidareutveckling.
Du måste vara en drivande och utåtriktad perin kundorder i produktionen och ansvarar för att fysisk säkerhet. Meriterande år kunskap/erfarenVälkommen med Din ansökan I
son som år van att fatta beslut under högt tempo.
material och resurser finns tillgångliga så att lovahet av arbetsmiljö- och internkontrollverksamhet
Du ska ha ett kommersiellt sinnelag och Du ska
de tider och volymer innehålles.
samt ISO 9001/14001.
vara en god representant för företaget. Bra kunKontakta: Sabina Moberg, 08-7197524, ETXSARG
För att passa in i jobbet tror vi att Du är målskaper i såväl muntlig som skriftlig engelska år en
eller Ulrika Vakili, personal. 08-7190066, ETXULLU
• Vi behöver nu förstärka oss med en operativ in- och resurtatinriktad, noggrann och har en god
förutsättning.
köpare som kan lägga och bevaka order, arbeta
kommunikationsförmåga i såväl svenska som
Vi arbetar i en dynamisk miljö och kan erbjuda
Ericsson Electronic Distribution AB
med leverantörsbevakning samt handlägga retuengelska.
ett utvecklande arbete i ett trevligt team. Ar du
rer. I arbetet kommer även att ingå vissa strategisrätt person har du stora möjligheter att bygga en
är en av de ledande distributörerna i Norden in- ka inköpsfrågor då vi arbetar med utveckling av
Kontakta: Elisabeth Nyberg, tel 08-404 92 08,
bra plattform för en spännande yrkeskarriär.
om området elektronikkomponenterldataprologistikprocessen för att förbättra kundorderflömemo:ERAC.ERAELNY och Erik Thorén, tel 08-404
Kontakta: Anneli Lindgren, tel 08-764 17 99 eller
Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69.
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
Mattsson. Box 11, 164 93 STOCKHOLM

Kontakta: Per Karlbom, tel +46 8 757 2238 alt
+46 8 70 557 2384: Ansökan: SG/ERA/LP/H Liljana
Sundberg
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KONTAKTEN NR 10 1997

49 59, memo:ERAC.ERAERTH. Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB LK/HS 164 80 STOCKHOLM

ne operations and quality work while working in
an international environment.
Qualifications: Experience with telecommuniEricsson Radio Access AB, Kista
cations. Good spoken and written English. Good
communication skills. Natural abilities for team
work. B.Sc. or equivalent.
KVAUTETSSAMORDNARE
Assets: Knowledge of Ericsson S/W upgrade
TILL PRODUKTIONSENHETEN
methods. Project management experience.
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
Knowledge of Spanish. International work experikompetens inom trådlös kommunikation. Vi är ence.
verksamma inom radioaccess system för trådlös
telefoni, basstationer, antennära produkter och Contact: Marie-Josée Leblond, phone +46 8 757
transmissionssystem för analoga och digitala nät21 63, memoid ERAMJLB Application: Ericsson
verk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista Radio System AB, AH Marianne Molin, 164 80
STOCKHOLM
och vi är idag cirka 1200 anställda.
• Vi söker 2 st kvalitetssamordnare till en av våra
produktverkstäder, varav den ena tjänsten avser
ett vikariat på ca 1,5 år.
Ditt ansvar är att identifiera, analysera, rapportera kvalitetsbrister, driva och aktivt medverka i
förbättringsprojekt inom Ditt verksamhetsområde samt planera och genomföra produktrevisioner.
Dina arbetsuppgifter består även av att etablera, administrera, rapportera mätningar samt tillsammans med övrig organisation aktivt driva och
leda förbättringar i verksamheten.
Vi söker dig som är civilingenjör och har erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkningsindustrin.
Du är en kämpe som är en lagspelare och kan
driva, leda och motivera förbättringsarbeten. Du
är initiativrik och har lätt för att se helheten. Du
är noggrann, kan arbeta självständigt och har förmåga att uttrycka dig på engelska, såväl i tal som
i skrift.
Kontakta: Jonas Ekholm, produktverkstad 1, tel
08-757 33 67 eller Per-Gunnar Nyström, personal,
tel 08-764 15 39. Ansökan: Ericsson Radio Access
AB, HPS Christina Mattsson, Box 11, 164 93
STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJECT MANAGER,
PRODUCT DEPLOYMENT
• You have experience with modern quality work
and process improvement work! WE NEED YOU!
WE HAVE THINGS TO OFFER YOU!
Continuous improvement is the key-word for
the success of our operations. As a project manager, your responsibility will be to improve, implement and monitor the product deployment operations taking place in RMOA worldwide.
We are offering you the opportunity to combi-

Ericsson Components AB,
Mikroelektronikdivisionen, Kista

9
The person we are looking for is self-motivated,
ambitious, outgoing and mature and enjoy having fun while working.

Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö

QUALITY COORDINATOR

Enheten GSS Development ansvarar för väljarut- Contact Göran Sköldberg phone. +46-8-404
7340 memoid ERA.ERAGSG Application: Ericsson
vecklingen inom AXE.
Radio System AB, AH Göte Hedblom, 164 80
STOCKHOLM
• Nu söker vi en person som kan ansvara för enhetens kvalitetsarbete såväl inom utvecklings proEricsson Radio Systems AB, Sundbyberg
jekt som inom linjen. Arbetet omfattar kvalitetssäkring i utvecklingsprojekt samt att bedriva verksamhetsutveckling i linjen genom process manaSALES ASSISTENS - AFRIKA
gement för att vi under 1997 skall kunna nå våra
Vår enhet arbetar med marknadsföring, försäljkvalitets mål.
ning och implementering av mobiltelefonisystem
Vi söker dig. Civilingenjör eller motsvarande,
av europeisk standard (GSM, NMT, TACS). Vi bearsom har framtidsvisioner och trivs med utmananbetar Afrika och ser fram emot flera GSM-uppde arbetsuppgifter och tuffa projekt. Vi har myckhandlingar. För att klara dessa utmaningar behöet kontakter med Australien och Italien och förutver vi förstärka vår enhet med en Sales Assistent.
sätter att du har goda kunskaper i engelska.

KVALITETSINGENJÖR

Kontakta: Jan Eriksson, telefon 08-727 4316
Opto Electronic Products, en affärssektor inom Ansökan: Maria Lerner,ÅL/UAB/P
Mikroelektronikdivisionen på Ericsson
Components AB, har med mer än 20 års erfarenhet av fiberoptiska produkter en stark position på
marknaden. Som leverantör av högkvalitativa optoelektroniska sändare och mottagare förser vi
världsledande företag med en kostnadseffektiv
kommunikationsteknologi.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

CMMir

• Som kvalitetsingenjör arbetar Du i en grupp
som utvecklar och förvaltar fiberoptiska sändaroch mottagarmoduler upp til 1Gbit/s. Gruppen
utvecklar även subsystem till dessa moduler.
Subsystemen består av kapslade sandar- och mottagar-chip, som är optimerade mot en fiber.
Du kommer att arbeta med kvalitetssäkringen i
våra produkter. I arbetsuppgifterna ingår att: ansvara för kvalificering och kvalitetssäkring i våra
utvecklingsprojekt, initiera, driva, följa upp och
informera om korrigerande åtgärder, ansvar för
framtagning och analys av kvalitetsstatistik inom
enheten, ansvar för enhetens kvalitetssäkringsprocess.
VI söker Dig som vill vara med i utvecklingen av
våra produkter i en expansiv och dynamisk miljö.
Vi söker Dig med teknisk högskoleexamen eller
motsvarande, gärna med erfarenhet från optoelektronik eller optik. Du ska vara utåtriktad, kvalitetsmedveten och drivande och kunna arbeta både självständigt och i team.
Kontakta: Jerk Tonneman, tfn 08-7574917
emaihekajet eka.ericsson.se eller Maria Palmskog,
tfn 08-7575430 emaikekamipp eka.ericsson.se
Ansökan märkt "Kvalitetsingenjör-NY/M":
Ericsson Components AB, P/PL Monica Hemlin,
164 81 Kista-Stockholm

ASSISTANTOPERATIONAL DEVELOPMENT

• Tjänsten är ny på vår avdelning. Den innebår
bland annat att göra offerter med hjälp av vårt
beräkningsverktyg TeCS, göra prognoser, delta i
diskussioner med och förmedla information om
våra produkter till lokala bolag och våra kunder.
Din uppgift blir att stödja och underlätta arbetet
för våra Area Managers.
Du bör ha ekonomisk eller teknisk högskoleutbildning eller minst tekniskt gymnasium. Du bör
ha intresse för teknik, PC-vana och goda kunskaper i engelska. Ytterligare språk, såsom franska,
arabiska eller portugisiska är meriterande.

Cellular Systems - American Standards is one of Kontakta: Camilla Koebe tel 757 5767 eller
the fastest growing business units within Ericsson
Fredrik Wijkander tel 757 2748 Ansökan:
Radio Systems AB. We are expanding rapidly andSG/ERA/LP/H Anita Malmström Wallner memoid:
many challenges awaits us.
ERAC.ERAANTA
The department Operational Development
within Sales & Market Operations, need to fill a Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg
vacant position.
• We are looking for a person who will work
with several computer tools to manage the update of our workflow descriptions. You will also assist with preparation and spreading of information
related to the introduction internally and worldwide of our processes. Administration of training
courses is another task included.
Since the work require a lot of interaction with
different type of computer programs, you should
have good knowledge of using computer programs. It is also natural for you to work in a structured way and like to communicate with others
both internally and with our companies world-wide.
The ideal candidate should have been working
in the Sales & Market Operations field and experience from process management administration.
Fluency in English is required, Spanish is a plus.

LOGISTIKER/ORDERHANTERARE
Vi arbetar med försäljning och implementering av
mobiltelefonisystem till Central & Östeuropa.
Denna region är under fortsatt stark expansion.
För att lyckas ännu bättre med våra pågående
och förväntade nya kundprojekt behöver vi förstärka vår logistikfunktion.
•

DIN ROLL
-Du ansvarar för materialhanteringen i flera
kundprojekt. Det innebär upprättande av orderstruktur, leveransplan, faktureringsplan, registrering av order, bevakning, beordring av leverans
samt rapportering.
Du kommer att ha kontakt med marknadsförare, projektledare och projektekonom samt spedition, huvudplanering, tidsättare och centrallager.
Det främsta verktyget är våra datasystem. I arbe-

'Vill Du bli en del av ett framgångsrikt team och
fortsätta vår GSM-inbrytning i Rumänien?"
Ericsson Radio Systems AB söker Core Three-team till Rumänien.
I februari skrev vi kontrakt med MobiFon,
dominerat av Airtouch och TIW, i mars driftsattes ett temporärt system, i april gick man
i kommersiell drift och i juni sker "cut-overn"
till det permanenta systemet. Tempot är högt,
kunden är i en tuff konkurrenssituation och
med rätt stöd i rätt tid kan vi bidra till att
göra MobiFon till den framgångsrikaste
operatören i Rumänien.

processen, att identifiera kundbehov och föra
dessa mot kontraktsavslut. Som Project
Manager har Du ansvaret för att föra processen
vidare från kontraktsavslut till accepterad
leverans. Som Technical Manager har Du ett
sakansvar för att det vi offererar och levererar
är de optimala lösningarna för kunden. Alla
tre arbetar tillsammans i alla faser och rapporterar till en gemensam chef.

Vi går nu i en andra fas och etablerar då
ledningen av försäljnings- och implementeringsarbetet lokalt. Vi söker en Area Manager,
en Technical Manager och en Project Manager
med placering i Bukarest. Tillsammans utgör
ni ett Core Three-team dvs det team som
ansvarar för relationen till och supporten
gentemot kund.
Som Area Manager ansvarar Du för sälj-

Vi söker civilingenjörer med erfarenhet
från mobiltelefoni. Du ska ha en bakgrund
i Ditt "skrå" och är Du väl förtrogen med
ERA:s och ev även ERA/LP:s organisation är
det ett stort plus. Du kommer att arbeta självständigt och måste vara en drivande och utåtriktad person som är van att fatta beslut under
högt tempo. Oavsett vilken befattning Du
söker ska Du ha ett kommersiellt sinnelag

Ericssons 90.000 anställda är verksamma i mer än 130 länder. Deras samlade kompetens inom fasta och
mobila nät, mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson till världsledande leverantör inom telekommunikation. Sök oss på: w w w . e r i c s s o n . s e / S E /

och vara en god representant för företaget.
Bra kunskaper i såväl muntlig som skriftlig
engelska är en förutsättning.
Du hamnar i en dynamisk miljö och vi
kan erbjuda ett utvecklande arbete i ett trevligt
team. Är du rätt person har du stora möjligheter att bygga en bra plattform för en spännande yrkeskarriär.
Kontaktperson: Per Karlbom, tfn 08-757 22 38
alt 070-557 23 84.

Sänd Din ansökan snarast till:
Ericsson Radio Systems AB
SG/ERA/LP/H Liljana Sundberg
164 80 Stockholm

ERICSSON
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tet ingår också kontinuerligt förbättringsarbete.
DINA KVALIFIKATIONER
-Du har erfarenhet av logistik och orderhantering, gärna från någon liknande bransch. Du har
goda kunskaper i engelska. Din teoretiska bakgrund bör vara teknisk eller ekonomisk minst på
gymnasienivå. Du har ordningssinne, är flexibel
och tycker om högt arbetstempo.
Kontakta: Joakim Cerwall, tel 08- 757 39 29.
Ansökan: SG/ERA/LP/H Liljana Sundberg.
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

JOBBNYTT
tjänsten. Du har ansvar för enhetens kompetensutveckling, personalplanering och lönesättning.

säljningserfarenhet från stora tekniska system på
en internationell marknad.

Kontakta: Lars Thorsell 08-721 7045. memo
EKALTL eller Personalavdelningen Jan Uhlander
08-721 65 46. Memo EKAJUP Ansökan märkt
K97018 senast 970630: Gudrun Söderberg
Ericsson Components AB 164 81 KISTA
(KK/E KA/K/P)

Kontakta: Gunilla Rydberg, tel 031-703 60 63, email: gunilla.rydbergEerv.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Mobile Data Design AB
Personalavdelningen S:t Sigfridsgatan 89 412 66
Göteborg Tel. 031-703 60 00 Fax. 031-703 60 33

KONTAKTEN NR 10 1997
Vi tror att du har en bakgrund inom försäljning
och säljstöd, har applikationserfarenhet och
LAN/CTI-kompetens och år allmänt IT-inriktad.
Kontakta: Fernando Gonzalez, tel 08-422 0211,
memoid EBC.EBCFEGO. Ansökan: Ericsson
Business Networks AB, Marcus Eriksson,
NA/EBC/EN/H, Human Resources, 131 89
Stockholm.

Ericsson Business Networks AB, Kista
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Mobile Data Design AB, Göteborg

ANSVARIG RELEASEINFORMATION

Avdelningen "MOBITEX Infrastructure" utvecklar,
marknadsför, säljer och idriftsåtter MOBITEX, ettDra 1900 härpå kort tid intagit en världsledande PROJECT MANAGER,
system för mobil datakommunikation som idag position inom området Wireless Local Loop - ett PRODUCT DEPLOYMENT
KUNDPROJEKTLEDARE radiobaserat alternativ till kopparledningar I lofinns i drift i alla världsdelar.
MOBILTELEFONI
• You have experience with s/w upgrades! WE
Vi lovar spännande och utmanande arbetsupp-kalnätet. DRA 1900, som är baserat på DECT-stanVi arbetar med marknadsföring och implementer-gifter med stora utvecklingsmöjligheter, i ett
darden, erbjuder ett mycket snabbt och kostNEED YOU! WE HAVE A PLACE FOR YOU!
ing av mobiltelefonsystem (GSM och NMT) till ungt och dynamiskt gäng. Då vi arbetar direkt
nadseffektivt alternativ till traditionell acccessAs a project manager, your responsibility will
Ryssland och Central- och Östeuropa. Dessa regiobe to improve, implement and monitor the promot våra internationella kunder är resande och nätbyggnad.
ner är under fortsatt stark expansion där Ericssontelefonkontakter en naturlig del av vardagen och Gruppen Market Release Management ansva- duct deployment operations taking place in
skaffat sig en dominerande ställning och fyrRMOA worldwide.
därför måste man för samtliga tjänster behärska rar bland annat för åtaganden gentemot markdubblat sin omsättning under det senaste aret engelska mycket väl i tal och skrift
nader, baserat på tillgänglig och planerad funkWe are offering you the opportunity to combitionalitet samt att initiera de förstudie- och ut- ne operations and project management work
• Vi söker därför erfarna kundprojektledare med
vecklingsprojekt som krävs för att tillgodose
while working in an international environment.
KUNDPROJEKTLEDNING
placering i Sundbyberg för dessa markander.
marknadens krav. Ericsson är mycket drivande I Qualifications: Experience with telecommuniProjekten drivs i en internationell miljö i sa• Som kundprojektledare på sektionen
utvecklingen inom Wireless Local Loop genom lecations. Good spoken and written English. Good
marbete med kunder och andra enheter och före"Customer Projekt" ansvarar man för att kondande poster I standardiseringsorgan och genomcommunication skills. Natural abilities for team
tag. Projekten är oftast tum-key. De innehåller letraktsåtaganden gentemot kund fullföljs. Detta
en dominerande ställning på marknaden.
work.
veranser av växlar MSC/BSC el. MTX, basstationer,
innebår ansvar för software, hardware, careware
Gruppen Market Release Management som nu är Assets: Knowledge of Spanish. Project managetransmission, kraft- och stödsystem, mjukvara
samt vid behov även initiering av nya produkter.
under uppbyggnad, får en nyckelroll då vi kom- ment experience. International work experience.
samt tjänster för implementering och utbildning.
Sektionen gör leveransprognoser, följer upp
mer att beställa förstudier och utveckling I avsikt
Du jobbar direkt mot kunden med totalt anprojektbudget och överenskomna tidplaner. Alla
att fortsätta att erbjuda marknaden det bästa
Contact: Marie-Josée Leblond, phone +46 8 757
svar för projektet.
kontakter mot underleverantörer som ingår i proWLL-systemet
2163, memoid ERAMJLB Application: Ericsson
jektet ligger hår. Projektet koordinerar alla instalRadio System AB, AH Marianne Molin, 164 80
Din uppgift blir även att medverka i offertarlationsaktiviteter med målsättning att tidplaner
STOCKHOLM
betet som projektledare, deltaga vid förhandling• Tjänsten Ansvarig -Release-information. Till
och budget hålls. Vi har också ett långsiktigt kunar, för att sedan ta över ansvaret för kontraktet
denna grupp utlyses nu tjänsten som Ansvarig för
dansvar att utveckla supportverksamheten mot
och planera och initiera de aktiviteter som ingår
marknadsreleasinformation. Dina arbetsuppgifEricsson Components AB, Energy Systems Division
våra kunder. Resor ingår som en naturlig del då
för att upp fylla kontraktet.
ter kommer främst att bestå av att baserat på
Kungens Kurva
man kommer att tillbringa både längre och korDu ansvarar för att säkertställa projektets kvauppgifter från Utvecklingsavdelningen och koortare tid hos operatören. Du som söker skall ha erlitet och resultat avseende kundtillfredsställelse,
dinerat med respektive marknadsenhet sammanMARKNADSANSVARIG TILL
farenhet från att driva stora komplexa projekt.
effektivitet, lönsamhet och ledtider.
ställa tryckt teknisk information om marknadsreERICSSON ENERGY MASTER (EEM)
Du skall också ha en bred teknisk erfarenhet från
Du är civilingenjör med några års erfarenhet av
leaser och applikationer. Du kommer även att anarbete med data- och telekommunikation.
kundprojektledning av komplexa tele- eller datasvara för teknisk information för uppgraderingar.
Energy Systems utvecklar, producerar och marksystem. Har du arbetat med implementering, loBeskrivning av DRA 1900 produktportfölj år också
nadsför strömförsörjningsutrustning, klimatgislik, marknadsföring eller produktledning är
ditt ansvar.
Kontakta: Iris Odman. tel 031-703 60 30, e-mail:
system samt styr- och övervakningssystem för tedet meriterande.
iris.odmanEerv.ericsson.se
lekommunikation.
Du som söker denna tjänst har en gedigen
Du talar och skriver svenska och engelska obekunskap om telekommunikation Du har gymnasihindrat. Behärskar du dessutom ett av regionens
eingenjörsutbildning eller motsvarande. Du har
• Enheten Energy Management söker en markLOGISTIK
språk är det bra.
förmodligen arbetat med produktledning, teknadsansvarig som skall ansvara för marknadsförDu skall ha goda dokumenterade ledaregen• Till sektionen "Customer Projekt" söker vi ocknisk dokumentation eller teknisk utbildning. Du
ing av EnergyMaster produkter. Arbetet innebär
skaper, vara metodisk, resuftatinriktad, affärsoriså en logistiker vars huvudsakliga arbetsuppgifter
år noggrann, ansvarsfull och har förmåga att aransvar för framtagande av säljprogram, prisstraenterad och stresstålig.
består av att: Hantera och följa upp reparationer.
beta självständigt.
tegier, produktlanseringar, utbildning av säljare
Säkerställa att beställda varor levereras enligt
Du hanterar engelska flytande I tal och skrift,
och SP-material. Tjänsten innefattar även projektKontakta: Ryssland, Joakim cerwall, tel: 08-757
tidplan. Bevakning och framtagning av faktudå huvuddelen av vår kommunikation sker på
ledning av kund och marknadsprojekt.
39 29 eller Central & Östeuropa, Ulf Borison, tel:
raunderlag. Upprätthålla kontakter mot fabrik.
engelska. Du har stor vana vid PC-baserade dokuÖnskvärda kvalifikationer är gymnasieexamen
08-757 15 80 Ansökan: SG/ERA/LP/H Liljana
Upprätthålla kontakter mot spedition.
mentsystem och gärna även av databashantering
alternativt civilingenjörsexamen med
Sundberg
Du kommer att ha mycket kontakter, dels mot
och intranet.
Ericssonerfarenhet inom försäljning eller markfabrik men också mot kundprojektledare, pronadsföring. Utlandserfarenhet är meriterande.
Ericsson Telecom AB, Public Networks, Switching
duktplanering och försäljning. Arbetet medför
Kontakta: Anna Sandström, Personal Telefon: joEngelska behärskar du flytande i tal och skrift.
också en hel del resande, framförallt i Sverige.
han.lange(at)ebc.ericsson.se eller Johan Lange,
Som person är du kreativ och har du god verbal
Ansvarig Market Release Management email: joLämplig bakgrund år gymnasieutbildning samt
förmåga.
PRODUCT MARKETING
han.lange(at)ebc.ericsson.se Ansökan: Ericsson
några års arbetslivserfarenhet från arbete med
Business
Networks
AB
Att:
Anna
Sandström
• Working in Product marketing implies techniimport/export. Arbetet är självständigt så initiaKontakta: Robert Wikström, telefon 08-721
Personalavdelningen Public Networks Radio
cal support for the latin America, Africa, middle
tivkraft, helhetssyn och noggrannhet år nödvän6141, me- mo EKA.EKARRW eller la-Pia
Access
172
87
Sundbyberg
East, Asia och East Europe Switching market.
diga egenskaper.
Emanuelsson (personal), telefon 08 - 721 7461,
You will work together with the marketing
memo EKA.EKAIPEM. Ansökans senast 970620:
units and Local Companies with today's product
Kontakta: Hans Grimby, tel 031-703 63 31, eEricsson Radio Access AB, Kista
Ericsson Components AB Energy Systems Division
portfolio as well as the evolutionary.
mail: hans.grimbyEerv.ericsson.se eller Iris OdKK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81 KISTA Your task will include analyzing technical issuman, tel 031-703 60 30, e-mail:
STOCKHOLM
AREA SALES MANAGER TILL ANP
es, commercial aspects, perform technical preseniris.odmanEerv.ericsson.se
tations and discussions with the customer. It also
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products - harEricsson Radio Systems AB, Digital Switching
implies to pick up and understand the customer
affärsansvar för sitt produktområde som omfat- Systems and Applications (DSA)
MARKNADSKOMMUNIKATION
needs which will form an input to the product detar delsystem i radiobasstationer till samtliga movelopment process.
• Sektionen "Marketing and Sales" har det överbiltelefonistandarder, exempelvis GSM, D-AMPS,
PRODUCT MARKETING,
This will give you an opportunity to work for
gripande ansvaret för alla marknadsaktiviteter
DCS, PCS, E-TACS, NMT, PDC. Produkterna inneEricssons established markets and customers as
för MOBITEX. Vi marknadsför MOBITEX-system
fattar mikrovågsteknik, analog och digital HW, INTELLIGENT NETWORKS
well as new markets and operators.
över hela världen. Vi behöver nu förstärka vår
mekanik samt programvara. Utvecklingen och The department for marketing and sales support
marknadssida.
We are looking for persons with some years exproduktifiering sker i nära samarbete med alla
is looking fora person that can strengthen our
perience with AXE 10, with good communication
Ericssons affärsområden inom mobiltelefon!, då team that focuses on Intelligent Networks (IN)
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av
skills and like to work in an international environaffärsenheten år kompetenscenter för mikrovågs-within GSM for the global market.
följande: Ta fram presentations- och marknadsment. A part from English, knowledge in Spanish
filter, combiners, lågbrusförstårkare, radiotestlooföringsmaterial för MOBITEX. Utforma WWW-inis a plus.
par o d.
formation för MOBITEX-system. Leverera produk• The IN-team is today 3 people and works maintinformation till Ericssons lokalbolag. Utforma
ly with: Tenders, Technical sales activities,
Contact: Björn Canefors, memo ETX.ETXBC, phopressreleaser och ansvara för pressbevakning.
Customer presentations and seminars. Pricing.
• Du arbetar som säljare i huvudsak mot Fjärran
ne +46 8 719 4900.
Vi söker Dig med erfarenhet från marknadsförÖstern/Asien där du skall sköta försäljning och
We have the goal to extend the number of celing av komplexa tekniska system. Arbetet ställer
marknadsföring av vår produktportfölj.
lular IN customers dramatically during 1997 and
Ericsson Components AB, Energy Systems
stora krav på självständighet, drivkraft och initiawe want You to help us to make this happen. You
Du har teknisk utbildning och har praktisk erare market and result oriented and have a geneDivision, Kungens Kurva
tivförmåga. Vårt arbetsspråk år engelska men effarenhet av teknikförsäljning och marknadsförral telecoms background. Experience from IN,
tersom vi har kontakter med många länder så är
ing.
GSM or sales activities is an advantage. Fluency in
kunskaper i även andra språk en merit.
Du år drivande, strukturerad, flexibel, uthållig
PRODUKT MARKETING MANAGER
English is a must. We have a very informal workoch säljande.
style and it is essential that You are used to ta• Vi söker Dig som kan ta det samordnande anKontakta: Gunilla Rydberg, tel 031-703 60 63, eking your own initiatives. You should have a posisvaret för planering och genomförande av promail: gunilla.rydbergEerv.ericsson.se
Kontakta: Ulf Hagström, tel 08-757 0224 eller
tive way of thinking and be able to cope with a
duktorienterade aktiviteter mot marknaden via
Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404 3865.
very dynamic product area. The position entails
tre produkt-team. Du ansvarar för aktiviteter inAnsökan: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
FÖRSÄLJNING
extensive contacts with Local companies and
om annonsering, utställningar och framtagning
Pia Bolmgren. Box 11, 164 93 STOCKHOLM.
customers and You must be prepared to do some
av trycksaker samt andra SP-material.
• Sektionen "Marketing and Sales" har också det
travelling.
Fördelningen av resurser mellan de tre proövergripande ansvaret för försäljning av MOBIEricsson Business Networks AB, Enterprise
dukt-teamen sker på basis av överordnade proTEX-system över hela våriden. Även här behöver
Networks, Nacka Strand
duktstrategier samt det aktuella behovet inom
vi förstärka vår organisation. De huvudsakliga arContact: Kjell Arvidsson, phone +46 8 757 09 99,
varje team.
betsuppgifterna består av: Bestämma affärs- och
Enterprise Networks utvecklar och säljer kompletmemoid ERAC.ERAKJ or Kenneth Radebo, phone
marknadsaktiviteter för respektive marknad samt
Aktiviteterna planeras i samråd med markta kommunikationslösningar under varumärket +46 8 757 14 10, memoid ERAC.ERARAD
utarbeta långsiktiga prognoser. Förhandla konnadsansvariga i ett marknadsråd. I samband med
Consono. Applikationssidan, med CTI-lösningen
trakt och avtal med blivande och existerande
budgetarbetet upprättas en mediaplan samt en
Personal Screen Call i spetsen behöver förstärkas i
kunder. Offerera MOBITEX-system. Uppföljning
plan för produktgemensamma trycksaker och devåra nordiska grannländer. Vi söker nu:
PRODUCT MARKETING,
av ekonomisk lönsamhet av försålda system.
monstrationsmaterial.
GSM SWITCHING
Vi söker Dig som har en teknisk utbildning med
Vi arbetar antingen direkt med nätoperatörer
SÄUARE/SÄUSTÖD FÖR
marknadsinriktning på gymnasie eller högskoleeller via Ericssons lokalbolag. Du kommer att ha
• To further strengthen our activities in the proAPPLIKATIONSFÖRSÄLJNING
nivå Du har erfarenhet av arbete som produktmånga internationella kontakter, både inom OCH
duct marketing unit, we are looking for a person
chef inom elektronikområdet samt erfarenhet av
utom Ericssonkoncernen.
• Du skall driva ett projekt som går ut på att sälwith both technical and marketing competence
upphandling av reklamtjånster och annonsering.
Vi tror att Du år civilingenjör i kombination
ja, utbilda och agera säljstöd för applikationer åt
relating to GSM switching. You will primarily
Tidigare personalansvar är en förutsättning för
med en kommersiell utbildning. Du skall ha förvåra lokalbolag och distributörer i Norden.
work with market and sales support of the AXE

Will Du vara med om nästa teknologilyft inom mobiltelefonin?"
Ericsson Radio Systems AB - Generic Radio Network Products söker nya medarbetare.
Generic Radio Network Products är en gemensam
produktenhet inom affärsområde Mobile Systems.
Vi arbetar främst med basstationsteknologier och
talsignalbehandling. Vi utvecklar gemensamma radiobasprodukter, baserade på Software Radio, for olika
standarder inom mobiltelefoni. Vi utvecklar produkter
for talkodning och ekosläckning med senaste teknik
avseende algoritmer och mikroelektronik.
Vi söker Dig som har erfarenhet inom dessa områden, är resultatorienterad och tycker om att arbeta i
team.
Idag är vi 200 personer placerade i Kista.
Dessutom samarbetar vi med flera av Ericssons utvecklingsenheter runt om i världen.

Nästa generation basstationer inom
mobiltelefoni.
Vi står nu i startgroparna för ett av våra utvecklingsprogram som innebär att utveckla nästa generations basstationer, baserade på senaste teknologier inom signalbehandling och mikroelektronik. Till detta söker vi nu
ett antal medarbetare. Du har nu en unik möjlighet att
få vara med och påverka från början.

Projektledning & Projektadministration.
Programmet består av ett antal samtidiga projekt
vilka var för sig behöver ledning och styrning.
Projektledaren har totalansvar för att projektet når
sitt mål inom given tidplan och budget. Projektadministratören är assisterande projektledare
samt genomför bl a planering och uppföljning.
Kontakta Rolf Ahlin, tfn 08-757 0 9 92
e-post rolf.ahlin@era.ericsson.se

Radiokonstruktion.
Tekniken omfattar sandar- och mottagarfunktioner
med hög dynamik, bredbandsegenskaper,
frekvensgeneringsfunktioner och A/D- och D/Afunktioner. Arbetsuppgifterna inkluderar allt
från studie till produktifiering.
Kontakta Per Halvarsson, tfn 08-757 28 02
e-post per.halvarsson@era.ericsson.se

Systemkonstruktion.
Arbetet som bedrivs på högre systemnivå är
implementeringsoberoende och skall införa
objektorienterade metoder samt samsimulering
av olika delsystem. Arbetet omfattar bl a systemkonstruktion/ specificering av både hård- och
mjukvara samt simuleringar.
Kontakta Krister Ripstrand, tfn 08-757 30 51
e-post krister.ripstrand@era.ericsson.se

Produkter för talsignalbehandling.

Mikroelektronik.

Inom digital mobiltelefoni spelar signalbehandling av
talsignaler en avgörande roll för produkternas egenskaper och kostnad.
Vi är en nybildad enhet som utvecklar gemensamma
lösningar för olika typer av talkodar- och ekosläckarprodukter för Ericssons mobiltelefonisystem.
Vi söker nu förstärkning tried ett antal personer
inom följande områden:

Microelectronics är den enhet inom Generic Radio
Network Products som arbetar med avancerad elektronik, IC-konstruktion både digitalt och radio samt
digitala signal- och mikroprocessorer.

Produktledning.
Arbetet innebär att i samverkan med våra affärsenheter planera och utforma vår framtida produktportfölj, delta i kravprocessen för beslutade
produkter. Du kommer även att medverka i den
efterföljande marknadsintroduktionen - både
internt och externt. Arbetet ger möjligheter till
en bred kontaktyta och med god insikt i verksamheten inom affärsområdet Radio.
Kontakta Torkel Dreyfert, tfn 08-757 38 39
e-post torkel.dreyfert@eraj.ericsson.se

Systemledning och Verifiering.
Arbetet innebär att medverka i systemarbetet för
våra AXE produkter ekosläckare och talkodare.
Arbetet berör både hård- och mjukvara samt
produktens funktion i det mobila och fasta telenätet. Du deltar även i efterföljande verifiering.
Kontakta Johan Klerborg, tfn 08-404 28 03
e-post johan.klerborg@eraj.ericsson.se

Digital signalbehandling.
Arbetet är inriktat på talkodare och innebär att
realisera talkodaralgoritmer i form av assemblerprogram i en signalprocessor samt att verifiera
funktion.
Kontakta Gunnar Eriksson, tfn 08-404 28 04
e-post gunnar.eriksson@eraj.ericsson.se

Utveckling av digitala signalprocessorer anpassade
för talkodar- och ekosläckaralgoritmer.
Processorerna realiseras som applikationsspecifika
integrerade kretsar. Arbetet innebär specificering
av ingående block, kodning i beskrivningsspråket
V H D L . Du kommer även att arbeta med simulering av VHDLkoden, logiksyntes samt simulering på grindnivå.
Kontakta Berndt Wallin, tfn 08-404 84 64
e-post berndt.wallin@eraj.ericsson.se

DSP-ASIC verifiering.

Signalbehandlingen utförs efter egna algoritmer
med programvarustyrda egenutvecklade kretsar
och i processorer. Arbetet inom detta område
omfattar bl a modellering och algoritmutveckling i programspråket C+ + .
Kontakta Krister Ripstrand, tfn 08-757 30 51
e-post krister.ripstrand@era.ericsson.se

Kontrollfunktioner.

IT-support.

Vi avser att beskriva kontrollfunktionaliteten i
beskrivningsspråket SDL. Arbetet omfattar funktionell modellering samt implementering med
kodgenerering i realtidsmiljö.
Kontakta Krister Ripstrand, tfn 08-757 30 51
e-post krister.ripstrand@era.ericsson.se

Vi behöver personer som har kunskap och erfarenhet i att bygga upp en IT-miljö baserad på
U N I X respektive PC teknik. Vidare ingår drift
av denna miljö och support till användarna inom
Generic Radio Network Products. Du har
utbildning och praktisk erfarenhet av att bygga
upp och vidareutveckla en IT-miljö, vilken
omfattar U N I X , PC och LAN, Intranet samt av
användarsupport. Vi förutsätter att Du är väl förtrogen med säkerhetsfrågor.
Kontakta Bertil Lindberg, tfn 08-404 49 67
e-post bertil.g.lindberg@era.ericsson.se

Elektronikkonstruktion.
Utveckling av ny plattform för kontrollprocessor
och omgivande gränssnitt. Arbetet omfattar allt
ifrån specificering till verifiering.
Kontakta Olle Schmidt, tfn: 08-757 06 .34
e-post olle.schmidt@era.ericsson.se

Forskning och utveckling av radiofrekventa analoga
kretsar samt snabba mixade analoga/digitala kretsar. Arbetet innebär en blandning av teknikframförhållning och produktutveckling utgående från
systemmässiga krav med inriktning mot halvledarimplementation i olika teknologier.
Kontakta Tomas Melander, tfn 08-764 12 22
e-post tomas.melander@era.ericsson.se

Konstruktionsstödsansvarig för CAE-verktygUtveckling av programvaruflödet samt stöd åt
konstruktörer inom såväl analog/RF som digital
IC-konstruktion. Du kommer arbeta tillsammans
med både konstruktörer och leverantörer för att
förbättra och underhålla vårt konstruktionsflöde.
Kontakta Hans-Olov Eriksson, tfn 08-404 34 42
e-post hans-olov.eriksson@era.ericsson.se eller
Tomas Melander, tfn 08-764 12 22
e-post tomas.melander@era.ericsson.se

Metoder och verktyg för ASIC-konstruktion.
Forskning och utveckling av metoder för ASICkonstruktion. Arbetet innebär att utveckla nya
effektiva arbetssätt inom simulering och syntes
med VHDL, återanvändbarhet, floorplanning,
layout och test.
Kontakta Hans-Olov Eriksson, tfn 08-404 34 42
e-post hans-olov.eriksson@era.ericsson.se

Avancerad ASIC-konstruktion.
DSP-ASIC konstruktion.

Verifiering av digitala signalprocessor konstruktioner. Arbetet innebär att modellera funktionerna
i omgivningen till processorerna i V H D L samt
simulera hård- och mjukvara tillsammans. För
detta ändamål används hårdvaruemulator. Vidare
ingår programmering i språket C samt i processorernas eget assemblerspråk.
Kontakta Berndt Wallin, tfn 08-404 84 64
e-post berndt.wallin@eraj.ericsson.se

Signalbehandlingsfunktioner.

RF/Mixed Signal IC-konstruktion.

Forskning och utveckling av komplexa digitala
kretsar på teknikens framkant. Arbetet innebär
analys av systemkrav, utveckling av nya ASICarkitekturer. Du kommer även att arbeta med
konstruktion, simulering och syntes med V H D L
som konstruktionsspråk.
Kontakta Magnus Jacobsson, tfn 08-757 0 6 78
e-post magnus.jacobsson@era.ericsson.se

DSP-konstruktion.
Utveckling av programmerbara digitala signalprocessorer avsedda för integrering i sk
FlexASIGs som är en ny typ av kretsar för
implementering av digital signalbehandling.
Arbetet innebär analys av signalbehandlingsalgoritmer och utveckling av nya effektiva arkitekturer för dessa.
Kontakta Magnus Jacobsson, tfn 08-757 0 6 78
e-post magnus.jacobsson@era.ericsson.se

Programvaruutveckling, programmeringshjälpmedel.
Utveckling av C-kompilatorer, simulatorer, samsimuleringsverktyg m m till egenutvecklade
digitala signalprocessorer. Arbetet innebär analys
av olika strategier för realisering av C-kompilator programmering i C eller C + + .
Arbetsuppgifterna omfattar även verifiering samt
stöd till användare.
Kontakta Magnus Jacobsson, tfn 08-757 06 78
e-post magnus.jacobsson@era.ericsson.se

Sänd din ansökan, märkt med sökt tjänst till:
Ericsson Radio Systems AB
X/HS Anne-Marie Ahrsjö
164 80 STOCKHOLM

Ericssons 90 000 anställda är verksamma i mer än 130 länder. Deras samlade kompetens inom fasta och mobila
nät, mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson till världsledande

Sök oss på: www.ericsson.se/SE/

leverantör inom telekommunikation.
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based switching nodes MSC/VLR and HLR. but also
with applications such as datacom and Intelligent
Networks. One part of the work is to identify and
initiate activities together with the market organisations in order to strengthen our position as
the leading GSM switching supplier. For example,
to organise product seminars, work with the
launch of new releases, run business cases, develop market messages and sales arguments.
Another part is to support Market Operations
and Ericsson Local Companies on the customer
presentation of DSA products and services,
technical sales support and tender work.
You are market and result oriented and have
some years of working experience with AXE, preferably in the GSM area. The position entails extensive contacts with Local companies and customers and you must be prepared to do some travelling.
We expect you to have a university degree,
preferably M.Sc. You are self-motivated, ambitious and capable of taking your own initiatives.
Communication skills are important and fluency
in English is a must.

JOBBNYTT
marketing and sales organisation with pricing information and recommended price levels. The
work also includes pricing of new products,
deployment of pricing strategies, business cases
and price comparisons.
We beleive that you meet the following requirements: Excellent analytical skills. Good business
sense. Minimum 3 years Ericsson experience.
University degree. Service minded. Positive, energetic and flexible character. Fluent in English.
Contact: Susan Törne Henningson, phone: +46
(0)8 764 0382 art. mobile phone +46 (0)70 6522
140. memoid EBC.EBCSUTH. Applicaiton: Ericsson
Business Networks AB RAH Anna Sandström, 172
87 SUNDBYBERG
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
i Kungens Kurva

ORDERADMINISTRATÖR

för marknadsförings- och säljinsatserna mot kunden och för att leda Core Three-teamet till kontraktsavslut. I stor utsträckning arbetar vi direkt
mot slutkund. Det ställer större krav på oss, men
det är också väldigt roligt och utvecklande.
Vi söker en civilingenjör med erfarenhet från
telekommunikation och försäljning. Naturligtvis
måste du vara en drivande och utåtriktad person
som år van att fatta beslut under högt tempo. Du
ska ha ett kommersiellt sinnelag och Du ska vara
en god representant för företaget. Bra kunskaper
i såväl muntlig som skriftlig engelska är en förutsättning.
Vi arbetar i en dynamisk miljö och kan erbjuda
ett utvecklande arbete i ett trevligt team. År du
rätt person har du stora möjligheter att bygga en
bra plattform för en spännande yrkeskarriär.
Kontakta: Per Karlbom, tel +46 8 757 2238 alt
+46 8 70 557 2384. Ansökan: SG/ERA/LP/H Liljana
Sundberg

KONTAKTEN NR 10 1997
jektorienterat sätt. Du bör vara utåtriktad och
tycka om att arbeta i team samt behärska engelska i tal, skrift och bild!
Kontakta: Eva Rehn-Melin. tfn 08-4220161, MEMOID: EBC.EBCERE, eller Cecilia Wallenberg, tfn
08-4221616, Memoid: EBC.EBCCEWA. Ansökan:
Marcus Eriksson, Human Resources Ericsson
Business Networks AB Enterprise Networks 131 89
STOCKHOLM
Ericsson Business Networks AB, Enterprise
Networks, Nacka Strand
Enterprise Networks utvecklar, marknadsför och
implementerar totala kommunikationslösningar
som innefattar det absolut senaste inom management teknik, projekt och tjänster. För att möta
den växande efterfrågan söker vi nu engagerade
medarbetare till våra vakanta tjänster.

SOLUTION AREA MANAGER,
Energy Systems Division inom Ericsson
Ericsson Telecom AB MARKETING UNIT MIDDLE
SYSTEMS & NETWORK MANAGEMENT
Components utvecklar, producerar och marknadsEAST & SOUTH ASIA
för strömförsörjningsutrustning, klimatsystem
• Du kommer att ansvara för lösningsområdet
samt styr- och övervakningssystem för telekom- We have the overall marketing and result respon-Systems & Network Management. Vi ansvarar för
Contact: Kjell Arvidsson, phone +46 8 757 09 99,
munikation.
memoid ERAC.ERAKJ, or Johan Dahlström, phone
sibility within Ericsson Infocom - Public Networksaffärsplanering och marknadsföring av Systems &
+46 8 757 24 21, memoid ERAC.ERAJOD.
for the countries ranging from the Suez channel Network Management-system för alla typer av
Application: KI/ERA/LK/HS Ericsson Radio Systems
• Vi söker dig som vill arbeta med projektimpleto Bangladesh. We work closely with the Productnätverk. Du kommer att utveckla lösningar inom
AB 164 80 STOCKHOLM
mentering av bl a kraftutrustningar för telekomLine Units and the Implementation S Supply Unitsdetta område baserade på egna produkter, partmunikation. Du kommer att få totalansvar för vå(Operations) to successfully meet our customers nerprodukter och tjänster, samt föra ut koncepEricsson Business Networks AB
ra kommersiella åtaganden i form av projekt på
expectations on Ericsson. We are a multi nationalten genom olika försäljningskanaler. Du skall ocknågon av våra marknader i våriden. Arbetet inneteam of 60 people in Sweden plus representativesså driva kompetensutveckling i dessa kanaler
samt ta fram kraftfulla verktyg för marknadsförRadio Access is a fast growing and dynamic unit bär kundkontakt, teknisk support, logistisk plain the offices abroad.
ing och försäljning.
within Public Networks. We are responsible for nering dvs orderinläggning och uppföljning samt
Ericssons radio access products including but not
fakturering och sker i nära samarbete med kunVi tror att du har erfarenhet av marknadsförBID & CONTRACT MANAGER
limited to CTM, SuperCordless and the WLL-pro-dansvarig säljare.
ing och/eller försäljning av Systems & Network
ducts DRA 1900 and RAS 1000, AIRLINE. The mar-Vi vill att du har en god teknisk grund att stå
Management-system från IT-branschen, eller att
• We are seeking a number of individuals with
<et demand for our products and services in expedu idag är ansvarig för drift och underhåll av tepå samt erfarenhet av order och/eller planerambitions, initiative and drive that will support
riencing tremendous growth throughout the
le- och datanät. Du har högskoleutbildning eller
ingsarbete, vidare så är du utåtriktad, flexibel
Marketing and Sales in tender preparation, negoworld. This of course provides for new, exciting och noggrann. Du behärskar engelska i tal och
motsvarande, och behärskar engelska flytande i
tiations with customers and follow-up of our imand challenging opportunities in the emerging skrift, övriga språkkunskaper är meriterande.
tal och skrift. En fördel är om du har erfarenhet
plementation projects.
wireless access arena.
av personalledning i linje eller projekt.
You will be responsible for project teams proKontakta: Göran Dereskogh, tfn 08-721 6221,
ducing tenders, where commercial co-ordination
memo EKA.EKADERE eller la-Pia Emanuelsson
and calculations are important ingredients for
SOLUTION AREA MANAGER MARKETING MANAGER CTM
(personal), telefon 08 - 721 7461, memo EKA.EKAthe work. You will also be responsible for the
END USER APPLICATIONS
• CTM - Cordless Terminal Mobility - gives the
IPEM. Ansökan senast 970620: Ericsson
transfer of the project to the Supply and
public operators possibility to introduce local moComponents AB Energy System Division
Implementation units (Operations) and for moni• Du kommer att ansvara för lösningsområdet
bility into their service offering. The interest from
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81 KISTA toring and follow-up of the projects during imEnd User Applications. Vi ansvarar för affärspla(he market is huge and a substantial growth of
STOCKHOLM
plementation. We work with the full range of
nering och marknadsföring av kommunikationsales is expected. Are you interested in taking on
Ericsson's product portfolio, offering our custosprodukter för slutanvändare. Du kommer att utthe challenge of introducing CTM into the market
mers telecommunication solutions tailored to
veckla lösningar inom detta område baserade på
Ericsson Telecom AB - Public Networks - Marketing
place? To start with, we are looking for two enertheir needs.
egna produkter, partnerprodukter och tjänster,
Africa
getic and skilled persons that can take on the
samt föra ut koncepten genom olika försäljningsThe work includes frequent contacts with otcommercial aspects around CTM.
kanaler. Du skall också driva kompetensutveckher Ericsson units as well as with external suppliKUNDPROJEKTLEDARE ling i dessa kanaler samt ta fram kraftfulla verkSour main responsibilities will be: Definition of
ers and customers. Applicants must be prepared
LIBYEN/EGYPTEN
tyg för marknadsföring och försäljning.
market plan, positioning and market strategy of
to travel. The successful candidate has an acadeCTM. Planning and introduction of CTM in the
mic degree and minimum five years telecommuVi tror att du har erfarenhet av marknadsförLibyen och Egypten år två av våra mest betydelsemarket. Participation in the planning and organiing och/eller försäljning av slutanvändarsystem, t
fulla marknader i Afrika. W söker nu en kundpro- nication experience. You are service minded, well
sation of the CTM marketing and sales organisaex data/video, konferenssystem och databaser injektledare (Contract manager and Bid) för, i förs- structured and have a drive to get things done.
tion. Ensure that the market demand will have
Good command in English both verbally and in
om IT-branschen. Du har högskoleutbildning eller
ta hand, dessa marknader.
impact on future product development of the serwriting is required. Further languages as well as
motsvarande, och behärskar engelska flytande i
vice offering. Preparation of commercial propoprevious experience from tender projects and/or
tal och skrift. En fördel är om du har erfarenhet
• Du deltar i ett team, tillsammans med vår persals and participation in negotiations. Planning of
international experience is a merit
av personalledning i linje eller projekt.
sonal på de tekniska kontoren i de båda ländermarcom activities in cooperation with market
na, som tar fram offerter till kund. Ibland deltar
communication department.
du i förhandlingar och vid kontrakt ansvarar du,
Contact: HF/ETX/PN/MEB Göran Falkmer, tph.
PARTNER MANAGER - NETWORKING
såsom sponsor gentemot implementeringsproWe beleive that you meet the following requi+46-8-719 0788 or HF/ETX/PN/APH Ann Jingklev,
jektledaren, för att kontraktets innehåll uppfylls
rements: Good business sense. Minimum 3-5 years
tph.+46-8-719 3404
• Du kommer att ingå i vår Solutiongrupp för
mot kund.
Ericsson experience. Experience of working with
Networking, vi ansvarar för att paketera och
commercial aspects in system sales within the teDu bör ha en god kännedom om Ericssons proEricsson Telecom AB, Public Network, Switching,
marknadsföra flexibla nätverkslösningar. Du anlecommunications area. University degree.
duktportfölj och nätlösningar, samt vara intresseBroadband Telephony Services
svarar för att bibehålla och utveckla samarbetet
Excellent interpersonal and communication skills
rad av ekonomi och lönsamhet.
med en av våra mest framgångsrika partners. Du
in project and customer relations. Positive, enerEngelskakunskaper år ett krav.
kommer att arbeta med produktplanering, markMARKETING
getic and flexible character. Fluent in English.
nadskommunikation, prisrekommendationer och
AND SALES RESPONSIBLE
Knowledge of Spanish is a plus.
support mot våra distributionskanaler. Du komKUNDINGENJÖR
mer också att arbeta med affärsplanering och
• Are You interested in a challenge well above
upprättande av avtal. Vi tror att du har erfaren• Du år en del av teamet som jobbar med att ta
the usual? We are looking for You who are wilBUSINESS INTELLIGENCE
het av nätverk och dess olika standard samt god
fram offerter till kund. Tillsammans gör ni ett
ling to take on the challenge to start up the mar- MARKET RESEARCH
marknadskunskap.
produktval, med utgångspunkt från kundens
keting and sales of BU Public Networks new Voice
• We are looking for a person to start working as
krav. Därefter gör du en detaljerad dimensionerATM product line.
Du har högskoleutbildning eller motsvarande,
responsible for market related business intelliing, produktspecificering, layout, kostnadskalkyl,
We expect you to be well connected in the
och behärskar engelska flytande i tal och skrift.
gence and market research.
etc för anläggningarna. Din uppgift kan också vaEricsson marketing networks, to have good
En fördel är om du har erfarenhet av personalledra att koordinera underofferter till våra system,
technical platform since we are combining dataning i linje eller projekt.
Your main responsibilities will be: Commercial
från andra bolag inom Ericsson, eller externa lecom and telephony products to total solutions for
analyses of direct competition and fixed, compleverantörer. Du bör vara ingenjör i botten och ha
our customers and that you of course are used to
mentary solutions. Communication on findings of
Kontakta: Hans Calminder på tel 422 0161, eller
kunskap om switching. Det är en fördel om du år
making business and know what it takes to bring
interest to the radio access organisation.
070-5456148, memoid EBC.EBCCAL. Ansökan:
intresserad av olika typer av datahjälpmedel som
the first product of a new line to the market.
Surveillance of general activities related to radio
Marcus Eriksson, Human Resources, Enterprise
kan underlätta arbetet. Engelskakunskaper är ett
access. Contribution to BNs work with respect to
At BTS we are a small highly skilled team that
Networks, NA/EBOEN/H.
krav, franska ett plus.
issues related to competitors marketing mix.
works with development of Voice ATM solutions
Initiation and organisation of market research
for Public Networks within Infocom systems marEricsson Radio Systems AB, Kista
compilation of reports covering, i.e. trends, markets. At BTS we are responsible for specification
Kontakta: Monica Hallberg tel. 08-719 3286
ket development.
and development of these systems. Interested!
ETX.ETXMOHA
BUSINESS SUPPORT
We beleive that you meet the following requiSYSTEM PROJECT MANAGERS
rements: Minimum 2 years Ericsson experience.
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg
Contact: Göran Lindmark + 46-8-719 6998 or Jan
Relevant experience from telecommunications in
Business unit Cellular Systems - American
Holler+ 46-8-719 5204
general and access technologies in particular.
Standards (RMOA) is under heavy expansion. A
ERICSSONS INTRESSANTASTE
University degree. Good presentation ability.
major challenge is to streamline the processes
Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand
SÄUJOBB! ? - AREA MANAGER
Excellent interpersonal and communication skills
and business support systems. To focus on the buin project and customer relations. Positive, enersiness issues and processes we are building a new
SÖDRA CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA
INFORMATIONSKOORDINATOR
getic and flexible character. Fluent in English.
type of business and process-oriented information systems unit. Our mission is to provide busifn av vira Area Managers har avancerat inom vår • med fokus på produktintroduktion sokes till
ness applications to facilitate world<lass IS supenhet och vi söker dårför hans ersättare.
enheten Direct Solutions.
PRICING COORDINATOR
port for the global RMOA TTC (Time To Customer)
Mobiltelefoni i regionen befinner sig i stark exSom informationskoordinator kommer du
process.
• We are looking for a person to start working as pansion och vi ser fram emot både nya GSM-nåt främst att arbeta med strukturering.koordinering
pricing coordinator for the radio access product
och en fortsatt utbyggnad av befintliga NMT- ochoch implementering av projekt- och produktinportfolio. The position is a challenge for the perGSM-system.
formation via WWW.
• We therefore seek three skilled people who
son that wants to participate in the creation of a
Du kommer att ansvara för att rått information
can join the group. You will be working with the
new function.
• Du blir en del av ett Core Three Team, i vilket
finns tillgänglig för såväl externa som interna inprocess teams and the users in identifying the
Du tillsammans med en Technical Manager och en
tressenter, vilket ställer krav på en stor vilja att
most critical information management needs and
As pricing coordinator you will be overall reProject Manager, följer med ett kundprojekt från
förstå verksamheten så att informationskvaliterun projects aimed at implementing new and imsponsible for the international pricing strategy of
ax till limpa, dvs från det att vi identifierat ett
ten blir hög.
proved systems. We work with internal and exterthe service and product offering of Radio Access,
kundbehov till det att vi har implementerat ett
nal IS/TT units in the development projects and for
today including DRA 1900, AIRLINE, RAS 1000.
Arbetet ställer krav på självständighet, flexibilinytt system eller utökningskontrakt. Du ansvarar
maintenance of our systems.
SuperCordless and CTM. You will support the
tet och förmågan att driva aktiviteter på ett pro-

We are looking for project managers with a
university degree and at least two years experience from project management, business analysis
and system development. You must have an MSc
or MBA, be able to drive projects under tight time schedules and maintain excellent relationships with project members and management
and speak and write good English.
Contact: Andreas Äström, phone +46 8 404 7316,
memoid ERA.ERAASAM e-mail
andreas.astrom6era.ericsson.se Application:
Ericsson Radio Systems AB A/AH Birgitta
Stavenow, 164 80 STOCKHOLM
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heten kommer då i allt högre grad att inriktas
mot marknadskommunikation och distributionsstrategier.
Du har en akademisk examen med inriktning
på marknadföring. Troligen arbetar du redan
idag som marknadschef. Du har erfarenhet från
telekombranschen och av konsument- marknadsföring men bör även ha vana att hantera större
kontraktsförhandlingar. Du är en van ledare, drivande, kan arbeta i ett högt tempo och år bra på
att samarbeta.

MARKNADSSTRATEG

• En av de mest grundläggande uppgifterna i
vårt strategiska arbete är att definiera vilka kundbehov vi ska tillfredstalla d.v.s. vilka värden vi ska
tillföra våra kunder. Utifrån den förståelsen och
MARKNADSanalyser av marknadernas storlek väljer vi målOCH FÖRSÄLJNINGSCHEF
segmenten och definierar produktkraven. Du
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, kommer som marknadsstrateg att arbeta med hesäljer och marknadsför mobiltelefoner över hela la processen från marknadsanalys till segmentervärlden. Vi söker flera medarbetare till nya, spän-ing, marknadsstrategier, produktkrav och affärnande tjänster pé vär expansiva enhet för PDC splaner.
Data och Satellite standards.
Du har en akademisk examen med tyngdvikt
på marknadsföring och flera års erfarenhet av
• Som marknads- och försäljningschef kommer
strategiskt arbete. Du är analytisk, drivande och
du att vara ansvarig för att våra försäljningsmål
har förmåga att vara kreativ. Du kan arbeta i ett
uppfylls. Din enhet ska analysera marknaden,
högt tempo och är bra på att samarbeta.
segmentera, definiera kundkrav och utarbeta
marknadstrategier och affärsplaner. Du kommer
PRODUKTCHEF
att förhandla större kontrakt med operatörer och
deras nationella representanter runt hela värl• Som produktchef är du "produktägare" till en
den. Så småningom kommer större delen av förav våra produktlinjer inom satellitområdet. Du
säljningen att ske genom våra normala distribuansvarar för produkten från koncept och produktionskanaler för mobiltelefoner. Arbetet inom entutveckling till lansering på marknaden. Du har

lönsamhetsansvaret för produkten genom hela
dess livscykel. Det innebär att du måste ha en
bredd på ditt kunnande och erfarenheter som
sträcker sig från marknad och kundbehov till teknik och projektledning.
Du år troligtvis civilingenjör och har flera års
erfarenhet från telekombranschen- Helst ska ha
tidigare erfarenhet som produktchef. Du är drivande, duktig på att samordna och organisera
samt bra på att samarbeta.
Kontakta: Staffan Reinefjord, tfn 08-757 00 19 Email: staffan.reinefjord©ecs.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Mobile Communications AB ECS/HKS Mia
Hjertén 164 80 STOCKHOLM

ding relations with freelancers and photographers, the carrying out of key interviews/reporting,
editing as well as involvement in the layout process.
The successful applicant will have concrete experience of both journalistic/editorial work and
PR, and be a resourceful and creative person with
a thorough understanding of custumer magazines. He/she will have English as working language. Prior experience of mobile telephony would
be an advantage. No doubt, the right candidate
for job will surely feel very positiv about the challenge and chance to learn much more about mobile telephone technology.
Contact: Sture Sjöström, phone +46 8 76410 88
Application: Ericsson Radio Systems AB, ERA/F/HS
Cecilia Tiefensee, 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Mobile Communications AB, Kista

Ericsson Radio Systems AB, kista

MANAGING EDITOR,
MARKETING COMMUNICATIONS
• We are seeking an energetic managing editor
for Ericssons customer newsletter Ericsson
Wireless NOW!
This is a quarterly 12-page newsletter in
English with a circulation of 38,000 copies worldwide that includes customer success stories, new
products and developments, market trends, etc.
The newsletter is targetting network operators,
investor/the financial community, airtime providers, retailers of mobile phones, telecom analysts,
consultans, the media, etc.
Ttie key responsibilities include editorial planning together with the editorial board, the management of everyday production of articles inclu-

Ericsson Radio Systems AB, Kista
Affärsenheten Cellular Systems - American
Standards är den del inom Ericsson Radio Systems
som utvecklar och marknadsför mobiltelefonsystem för standarden D-AMPSIAMPS. Ungefär
hälften av världsmarknaden bestar av DAMPSIAMPS system. Vär marknadsandel är ca
35% vilket innebär att vi är marknadsledande. Till
logistikenheten inom affärsenheten söker vi nu
en projektlogistiker.

PROJEKTLOGISTIKER
• Vill du hjälpa oss att ge våra kunder snabba
och kompletta leveranser? Gillar du internationella kundkontakter samt att samarbeta med sål-
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"GSM development in Älvsjö.
Ericsson Radio Systems AB are looking for people who can strengthen our organisation.
The Product Unit "Digital Switching Systems
and Applications", (DSA), provides competitive switching, service control and application products to GSM operators through
Ericsson marketing and sales channels.
As a result of the continued success for
Ericsson's GSM systems, the Business Unit
for GSM, N M T and TACS (RMOG) has
started a new Design Centre for the development of AXE10 products for Mobile Switching,
Service Control. The organisation is based
in Älvsjö. In this new Design Centre the
following positions are open:

Unit Manager (LK/NL)
We are looking for a qualified person to lead
the unit responsible for system development
in the Service Control area (section level).
The unit works mostly with system development for the Home Location Register (HLR).
As unit manager you will be a member
of the management team. You will be
responsible for competence management,
resource planning, and processes within software development for the Service Control
area. You will also be active in the projects
and perform technical tasks.
You should have leadership (line or project)
experience and a strong interest in personnel
development. You should also be very familiar
with AXE 10 software development. GSM
experience is not required, but it is a merit.

System Manager (LK/NL)

Function Tester (LK/NL)

We are looking for a system manager who
will interface closely with Ericsson Utvecklings AB (UAB), where the basic AXE 10
components are developed. You will participate in Pre-studies, write requirements
and coordinate the DSA work with UAB.
You have solid experience in AXE 10
development and system management. You
need to enjoy communicating, negotiating,
and taking responsibility. You must be able
to work independently and on your own
initiative.

We are looking for an AXE 10 tester with
one to two years of experience from AXE 10
testing.
You will be a member of a testing team
that perform testing in a simulated environment (SFT). We are currently working with
functions within subsystem SHS (Short
Message Service Subsystem) and HRS
(Home Location Register Subsystem).

for further information please contact:
Hans Carlsson, phone +46 8 719 93 68,
memoid ERACERAHSCN

Software Developer (LK/NL)
We are looking for AXE 10 designers with
one to five years AXE 10 development
experience.
You will be a member of a design team
that will design, implement and test new
functions in Ericsson's GSM system. The
teams develop functions within subsystem
SHS (Short Message Service Subsystem) and
subsystem HRS (Home Location Register
Subsystem).
For further information please contact:
Lars Marklund, phone +46 8 7 1 9 9 1 97,
memoid ERAC.ERALSMD

For further information please contact:
Claes Lillerskog, phone +46 8 7 1 9 9 1 80,
memoid ERAC.ERALILG
General
information
For all positions it is essential that you are
open-minded, flexible and enjoy working
in a dynamic, fast growing organisation.
The ability to communicate effectively in
English is a must. Earlier experience from
GSM is not a requirement but would be
an advantage.
Please send your application and CV to the
following address referring to the position
of interest:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LK/H
164 80 Stockholm

For further information please contact:
Jan Zaar, phone +46 8 7 1 9 9 8 4 5 ,
memoid ERAC.ERAJZA
Ericsson's 90,000 employees are active in more than 130 countries. Their combined expertise in fixed and
mobile networks, mobile phones and infocom systems makes Ericsson the world-leading supplier in telecommunications. You can get more information about us on our homepage WWW.efiCSSOn.se/SE/

ERICSSON
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jare, projektekonomer, systemingenjörer och leverantörer? År du dessutom serviceinriktad och
kreativ kan du få chansen a t t ansvara för hela
materialflödet i några av våra kundprojekt runt
o m i världen.
Arbetet innebär allt från materialrådgivning i
o f f e r t s t a d i e t t i l l koordinering av inköp och leveransplaner samt fakturering av slutkund. Vi erbjuder e t t arbete i h ö g t t e m p o med stort eget ansvar
och betydande utvecklingsmöjligheter.
Du är civil, mellan eller gymnasieingenjör gärna med erfarenhet från telekommunikation eller
projekt. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
K o n t a k t a : Peter Viklund, tel 08 - 404 94 05 eller
Johan Hellström, tel 08 - 404 25 38. Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB A H Henrik Bergqvist,
164 80 STOCKHOLM
Ericsson Electronic Services, Infracity. Bredden
ingår i Ericsson Electronic Distribution AB.
Ericsson Electronic Distribution AB är en av de ledande distributörerna i Norden inom området
elektronikkomponenterldataprodukter.
Vi omsätter ca 1 miljard kronor och antalet anställda är
220 personer. Vi har kontor i alla nordiska länder
och vår lager I distributionsverksamhet finns i
InfraCity (Breddens industriområde). Vi söker en

INNESÄUARE
• Arbetsuppgifterna kommer att bestå av ordermottagning/försäljning av våra katalogprodukter
via t e l e f o n , I n t e r n e t fax och memo. Här krävs
god kunskap o m vårt sortiment för att eventuellt
kunna tipsa o m alternativa produkter.
Vi söker Dig som har teknisk utbildning på
minst gymnasienivå och har starkt intresse och
förståelse för elektronik. Har Du också erfarenhet
av ordermottagning/försäljning och en utåtriktad
läggning finns stora möjligheter till vidareutveckling hos oss.
Vår arbetsplats år belägen i InfraCity
(Bredden).
Tjänsten är en visstidsanställning på sex månader. Det finns dock stora möjligheter t i l l fast anställning.
K o n t a k t a : Lennart Stjernström, t f n 08-757 5102
eller Bitte Rutberg, personal, t f n 08-757 4712.
Ansökan märkt "EES": Ericsson Electronic
Distribution AB, A t t : Ingela Ström, 164 81 KISTASTOCKHOLM, M e m o id: EKA.EKEIST, E-mail:
eka.ekeistemesmtpse.ericsson.se

mmm—
Ericsson Telecom AB, BN Functions

PERSONALMAN/KVINNA
Till Infocom Systems (BN) functions, med totalt ca
230 medarbetare söker vi en erfaren personalmanikvinna. Arbetet är mycket självständigt och
drivs i nära samarbete med cheferna inom samtliga functions.
• Du kommer att arbeta med rekrytering, lönefrågor, MP, organisationsutveckling, förhandlingar och allmänt personalarbete. Tyngdpunkten
kommer att ligga på förändringsarbete eftersom
flera functions befinner sig i ett dynamiskt skede
som ställer nya krav på organisation, kompetens
och arbetssätt.
Vi söker dig som har god yrkeskompetens, är
van att arbeta självständigt och har en utpräglad
social kompetens. Vi ser helst att du har en
högskoleexamen med inriktning mot HR och flerårig erfarenhet inom personalområdet.
Erfarenhet från Ericsson och ett brett nätverk är
en f ö r d e l .
Då vi arbetar i en snabb och föränderlig miljö
så måste du vara flexibel och ha en god förmåga
att h i t t a och våga pröva nya lösningar.
K o n t a k t a : Ann-Louise Wiklander, tel 08-719
4358, memoid etx.etxanlo eller Anna-Karin Berry,
tel 08-681 2036, memoid etx.etxanby.
Ericsson Telecom AB, Telef onplan

PERSONALADMINISTRATÖR
Customer Delivery Centre, CDC, är navet för AXE.
Vi koordinerar materialflödet mellan externa och
interna leverantörer och kunden med siktet inställt på kundtillfredsställelse. Just nu är vi inne i
en intressant förändringsfas i syfte att rusta oss
för framtiden.
• Vi expanderar och söker därför en personaladministratör som även till viss del kommer att arbeta som avdelningssekreterare. A t t arbeta med
personalfrågor innebär e t t brett spektra av arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta tillsammans
med ansvarig f ö r Human Resources-frågor inom
CDC och ansvara exempelvis för administration
kring rekryteringsprocessen, utskrifter av betyg

JOBBNYTT
och intyg samt sammanställningar av statistikoch enkätundersökningar. Som sekreterare har
Du hand om bokning av konferenser och resor,
reseräkningar, granskning av t i d r a p p o r t e r samt
diverse utskrifter och service t i l l avdelningen.
Vi tänker oss att Du har administrativ u t b i l d ning med inriktning m o t personaladministration.
Du har några års erfarenhet som sekreterare, gärna f r å n en personalavdelning och behärskar MSOfficepaketet (Word, Excel och PowerPoint). Har
Du tidigare arbetat inom områdena rekrytering
och/eller kompetensutveckling är det en merit.
Som person är Du flexibel, stresstålig, initiativrik
och serviceinriktad. Du har goda kunskaper i engelska såväl i tal som i skrift.
K o n t a k t a : Nina Wengborn, t e l 850 96476, mem o i d : ETXS.ETXNIBO eller Mia Clewemar, tel 850
94150, memoid: EXTR.QTXCLER. Ansökan: Nina
Wengborn (Human Resources), HF/ETX/SA/S, mem o i d ETXS.ETXNIBO.
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Ericsson Telecom AB, Telefonplan

LOGISTIKUTVECKLARE
Customer Delivery Center (CDC) är navet i hårdvaruflödet för AXE. Vi koordinerar
materialflödet
mellan de producerande enheterna i Sverige och
kunderna med siktet inställt på kundtillfredsställelse. Verksamheten som omsätter ca 1500 Mkr
och är under ständig utveckling med ca 200 personer, placerade på Telefonplan, i Huddinge och i
Karlstad.
Vi jobbar aktivt med målstyrning enligt ROM
(Result Oriented Management) som involverar
samtliga anställda inom enheten. Våra nyckeltal
fokuserar på kundnöjdhet leveransprecision, kapitalbindning och kompetensutveckling.
• Till sektionen Huvudplanering - Switching på
Customer Delivery Centre AXE (CDC) söker vi en
person som ska arbeta med leverantörsutveckling
och logistikutveckling för Switchingprodukter.
Sektionen ansvarar f ö r inköp och leverantörsstyrning f ö r Switchingprodukter (HW) som anskaffas
hos produktionsenheterna i Sverige samt hos
MLC- bolag. Vi kommer även a t t aktivt arbeta
med förbättrade logistikflöden f ö r att säkerställa
en hög leveranssäkerhet mot CDOs kunder.
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning (eller motsvarande erfarenhet), erfarenhet
från något eller några av områdena planering, logistik eller inköp. Vidare är du resuftatinriktad,
analytisk och har lätt f ö r att samarbeta. Goda
kunskaper i svenska och engelska förutsätts. Det
år meriterande o m du har kompetens inom områden som MRPII, förhandlingar och upprättande
av avtal, produktutveckling, kvalitetsarbete eller
projektledning.
K o n t a k t a : Thomas Pettersson t f n 859 90756, mem o i d : ETXS.ETXTPN Ansökan: Nina W e n g b o r n
(Human Resources) HF/ETX/SA/S, m e m o i d :
ETXS.ETXNIBO.
Ericsson Telecom AB, Telefonplan

LEVERANTÖRSUTVECKLARE
Customer Delivery Center (CDC) är navet i hårdvaruflödet för AXE. Vi koordinerar
materialflödet
mellan de producerande enheterna i Sverige och
kunderna med siktet inställt på kundtillfredsställelse. Verksamheten som omsätter ca 1500 Mkr
och är under ständig utveckling med ca 200 personer, placerade på Telefonplan, Huddinge och
Karlstad.
Vi jobbar aktivt med målstyrning enligt ROM
(Result Oriented Management) som involverar
samtliga anställda inom enheten. Våra nyckeltal
fokuserar pä kundnöjdhet leveransprecision, kapitalbindning och kompetensutveckling.
• Till sektionen Logistik och leverantörsutveckling på Customer Delivery Centre AXE söker vi
personer som ska arbeta med leverantörsutveckling och logistikutveckling för nya internet och
accessprodukter. Sektionen ansvarar för f u n k t i o nen Local Procurement och anskaffar material
från externa leverantörer t ex kraft, kyla,
korskopplingar, accessprodukter, OEM-system
(HW och SW) och datagolv.
Nu behöver vi personer som ska arbeta med leverantörsutveckling av externa leverantörer samt
upplägg av nya logistikkoncept. Arbetet o m f a t t a r
utveckling av flödet f r å n olika leverantörer och
inbegriper också metoder f ö r prognosticering och
konceptutveckling för nya internetaccessprodukter.
Du ska ha relevant högskoleutbildning (eller
motsvarande erfarenhet), erfarenhet från något
eller några av områdena planering, logistik eller
inköp. Vidare är du resuftatinriktad, analytisk och
har lätt f ö r att samarbeta. Goda kunskaper i
svenska och engelska förutsätts. Det är meriterande o m du har kompetens i n o m områden som

MRPII, förhandlingar och upprättande av avtal,
produktutveckling, kvalitetsarbete eller projektledning.
Kontakta: Maria Nilsson t f n 850 93712, memoid:
ETXS.ETXNNNN. Ansökan senast 970715: Nina
Wengborn (Human Resources) HF/ETX/SA/S, memoid: ETXS.ETXNIBO.
Ericsson Telecom AB

LEDIGA TJÄNSTER PÅ
CUSTOMER DELIVERY CENTER - AXE
Customer Delivery Center (CDC) är navet i hårdvaruflödet för AXE. Vi koordinerar
materialflödet
mellan de producerande enheterna i Sverige och
kunderna med siktet inställt på kundtillfredsställelse. Verksamheten som omsätter ca 1500 Mkr
och är under ständig utveckling med drygt 200
personer, placerade på Telefonplan, i Huddinge
och i Karlstad.
Vi jobbar aktivt med målstyrning enligt ROM
(Result Oriented Management) som involverar
samtliga anställda inom enheten. Våra nyckeltal
fokuserar på kundnöjdhet leveransprecision, kapitalbindning och kompetensutveckling.
Vi utvidgar nu vår verksamhet till att även omfatta en Huvudplanerings-funktion för AXE som
skall ansvara för SOP-processen avseende de kunder som är knutna till CDC, inköp och materialstyrning för AXE-produkter samt Leverantörs-utveckling mot våra leverantörer av AXE.
Vi söker nu förstärkning för följande positioner;

TEAM LEADER SOP-AXE
• Personen vi söker skall j o b b a som team leader
för en grupp om 6-7 personer som huvudsaklingen jobbar med SOP, prognostisering mot våra leverantörer, bevaka att inläggning följer prognos
samt även ansvara för viss handel av AXE mellan
MLC-bolagen.
Vi söker dig som har erfarenhet av huvudplanering, gärna också kunskaper av MRPII. Du är
dessutom resuftatinriktad, analytisk, har lätt f ö r
att samarbeta med intresse f ö r människor och f ö r
förändringsarbete. Det krävs dessutom goda k u n skaper i engelska. Tjänsten innebär resor.
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You are used t o w o r k independently and have
your o w n driving force. Your next position after
this could be in areas as product or business strategies.
Is this t h e perfect j o b for you?
Contact: Henrik Scharp, ANx DSL Product
Management Manager, phone +46 8 719 9032,
memo ETX.ETXSCHA, mail
Henrik.Scharp..etx.ericsson.se or Catarina Larson
Åstrand, Human Resources, +46 8 719 0836, memo ETX.ETXLCAT, mail Catarina.LarsonAstrand..etx.ericsson.se
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Kungens Kurva

PRODUKTCHEF TILL
ERICSSON ENERGY MASTER (EEM)
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation.
• Enheten Energy Management söker en produktchef som skall ansvara för tekniska krav och
kravspecifikationer för EnergyMaster produkter,
underlag t i l l broschyrer och datablad samt planera EEM MC-produkters och releasers in- och utfasning såväl som förvaltning. Vidare ingår även
kontakter med våra enheter som utvecklar strömförsörjnings- och klimatsystem och andra Ericsson
bolag.
Önskvärda kvalifikationer är civilingenjörsexamen för D, E eller F gärna med påbyggnad inom
marknadsföring. Ericssonerfarenhet inom prod u k t l e d n i n g , systemkonstruktion, programvarukonstruktion alternativt marknadsföring är meriterande. Engelska behärskar du flytande i tal och
skrift. Som person är du kreativ och har god samarbetsförmåga.
K o n t a k t a : Robert Wikström, telefon 08 - 721
6141, me- m o EKA.EKARRW eller la-Pia
Emanuelsson (personal), telefon 08 - 721 7461,
memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 970620:
Ericsson Components AB Energy Systems Division
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81 KISTA STOCKHOLM

HUVUDPLANERARE

Ericsson Telecom AB, Telefonplan

• Personen vi söker f ö r denna position skall j o b ba med de behov vi får från kunderna f ö r att säkerställa a t t våra leverantörer erhåller prognos,
bevaka att inläggingen följer prognos samt ge
feed-back t i l l våra kunder avseende kvalitet på
erhållen i n f o r m a t i o n .
Erfarenhet av huvudplanering, gärna med k u n skaper av MRPII är önskvärt även f ö r denna posit i o n . Har du även tidigare erfarenhet av det prognos-system som används av ETX så är det en fördel. Vidare är du resuftatinriktad och analytisk
samt har goda kunskaper av framförallt Excel.
Jobbet är stundtals arbetsintensiva Goda kunskaper i engelska förutsätts.

GLOBAL HARDWARE
SERVICES MANAGEMENT

K o n t a k t a : Thomas Pettersson Tel 850 90756,
Memo-id ETXS.ETXTPN. Ansökan senast 970613:
Nina W e n g b o r n (Human Resources) HF/ETX/SA/S,
Memo-id ETXS.ETXNIBO.

rrrrni m rri r^ irnTTrr"
Ericsson Telecom AB, Kungens Kurva

PATENT RESPONSIBLE
Multi-Service Access is looking for a patent responsible for the Ericsson Multimedia Access
System ANx. The ANx system has just been launched and deliveries to first customers are about
to start. We are in a true state-of-the-art area
where our challenge is to never stop coming up
with new product ideas. We also need to keep excellent track of what is happening around us to
reuse inventions and to form alliances with third
parties.
• We w a n t t o ensure t h a t w e get the maximum
benefit out o f our research efforts. Your j o b
w o u l d involve identifying potential patent areas
and boosting our patent activities t h r o u g h
coaching and active support t o our designers.
Another responsibility is avoiding patent violations as well as leading t h i r d party patent discussions. The product area interfaces towards a m u l titude of different t h i r d party companies both in
partnering a n d sub contractor relations. You w i l l
be a key person in these contacts. You will also be
our interface towards other patent units at
Ericsson.
You are an experienced patent engineer w i t h a
good network in t h e patent area, w h o wants t o
broaden your competence towards business and
product development. You are skilled in transfer
of knowledge and you have a selling personality.
Business opportunities are a major drive f o r y o u .

Within the department Global customer support
services we are offering you the opportunity to
work in the fast growing area of services, close
together with our MLCILC and customers in an international environment Our business as product
management is focused on developing new hardware services products and initiating supply of
services, with both service logistics and commercial focus.
• The unit is in a build-up phase which gives you
opportunities t o f u r t h e r develop and influence
the operation. You will w o r k independently in a
global environment and therefore you must have
an o u t g o i n g personality, g o o d communication
and cooperation skills. You have experiences
w i t h i n services logistics, procurement or product
management. We t h i n k you have a Master degree, preferably in logistics, or equivalent experience.To meet t h e challenges you will also need
the confidence t o accept and initiate changes and
be prepared t o w o r k w i t h i n in a wide field o f
tasks.
You w i l l w o r k w i t h t h e f o l l o w i n g type o f tasks:
Development o f new hardware services, including
processes, methods and tools. Manage and implement t h e global hardware strategy. Plan, initiate
and support t h e implementation o f Multivendor
HW support and sparepart management, services.
3rd party vendor contracts. Development of support arrangements for specific customers.
TAKE THIS CHALLENGE AND CALL US!
Contact: Michael Humer, tel.: +46 (0)8 719 3904,
memoid: ETXT.ETXHUME Manager, Provisioning
and Supply HW Services or Jan Giese, Human
Resources, t e l . +46 (0)8 719 9357, memoid.
ETXT.ETXJG Applications: Jan Giese,
TB/ETX/PN/CS, SE-126 25 STOCKHOLM
Ericsson Business Networks AB, Customer
Services, Nacka Strand
Tjånstesidan expanderar kraftigt och vi behöver
utöka inom Tjänsteproduktutvecklingssidan. Vi
söker nu:

PRODUCT MANAGER UCENSING & UPGRADING SERVICES
• Som Product Manager har du lönsamhets- och
utvecklingsansvar för licenser och uppgraderingstjånster, samt att paketera våra servicetjänster med våra hård- och mjukvaruprodukter. Dina
arbetsuppgifter blir att upprätta, implementera
och följa upp produktplaner och servicetjänster.

Vi tror att du har minst fem års erfarenhet av
databranschen och mjukvarulicenser. Du har en
akademisk examen (civilingenjör, civilekonom eller motsvarande), och behärskar engelska flytande i tal och skrift.

PRODUCT MANAGER ASSISTANT
• Som Product Manager Assistant arbetar du bl a
med informationsinsamling och -analys, producera informationsmaterial, bygga och administrera
Lotus Notes-databaser, förbereda affärscase och
marknadsundersökningar m m.
Vi tror att du har minst två års erfarenhet av
Customer Services inom tele- och datakom. Du
har en akademisk examen (civilingenjör, civilekonom eller motsvarande), och behärskar engelska
flytande i tal och skrift.
Kontakta: Eva Micski, tel 08-422 1207, memoid
EBC.EBCEVA, eller eller Stuart Rivers, tel 08-422
1052, memoid EBC.EBCSTRS. Ansökan: Marcus
Eriksson, NA/EBC/EN/H, Human Resources,
Enterprise Networks.
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noggrann och har förmåga att forma och utföra
arbetsuppgifterna fullt ut. God vana av PC och
MS off ice-paket samt att behärska engelska i tal
och skrift är nödvändigt. Förutom sedvanliga
sekreteraruppgifter vill vi också att du arbetar en
hel del med informationssökning, bl a via
Internet. Detta innebär att du måste vilja och
kunna förstå den verksamhet som bedrivs samtidigt som det ger stora möjligheter till egen vidareutveckling.
Eftersom vi är en global organisation är det en
fördel om du har kunskap om Ericssonkoncernen
och dess organisation.
Du som tycker om och vill satsa på sekreteraryrket men även är intresserad av att bredda ditt arbetsområde är vålkomen att
Kontakta: TB/ETX/PN/CS Björn Engström, 719
2557. ETXT.ETXBJEN eller Gabriella Gerdin, 719
7930, ETXT.ETXGAB. Ansökan: ERICSSON TELECOM AB, TB/ETX/PN/CS Gabriella Gerdin 126 25
STOCKHOLM

into a new area. You will define, initiate and prioritize development of new improved products,
based on commercial value for Ericsson. You will
participate in customer discussions and customer
presentations, and get valuable feedback about
future customer needs. You will also keep track at
competitors, plans and strategies.
You are both a visionary, innovative entrepreneur and an experinced "doer". You have a
natural interest in having a total picture including
products, commercial aspects and customer
needs. Experience from marketing, product management and/or system management is an advantage. If you have radio competence that is a
plus. Challenging? Call usl
Kontakta: Henning von Keyserlingk, 08-719 16
55, Memoid ETXT.ETXKEHE. Ansökan: Anna
Sandström, Ericsson Business Networks AB,
SL/EBC/PN/RAH, Landsvågen 66,172 87
Sundbyberg, anna.sandstrom©ebc.ericsson.se

samhet kort- och långsiktigt. Du kommer att vara
vårt ansikte både mot våra kunder och vår produktion. Våra kunder finns såväl i USA, Brasilien,
Europa och Fjärran Östern.
För rätt sökande kan vi erbjuda bra utvecklingsmöjligheter på ett mycket brett ansvarsområde.
Viktiga personliga egenskaper är resultatorientering, självständighet, målmedvetenhet, samarbetsförmåga samt initiativförmåga. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Kontakta: BC-chef Ulla Carlén, tfn 08-7574431,
memoid: EKAUCA, email;ekauca eka.ericsson.se.
Ansökan: N/P Stig Cederberg, tfn 08-7574792,
emaihekastce eka.ericsson.se
Ericsson Radio Systems AB, Kista

TECHNICAL SALES
SUPPORT-BASIC SYSTEM

Cellular Systems - American Standards is one of
the fastest growing business units within Ericsson
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg
Radio Systems. We are expanding rapidly and many challenges await us.
Ericsson Telecom AB, Public Networks, Customer
The Technical Sales Support unit provides
PRODUCT MANAGER
Services
customers with optimal technical sales support
PRODUKTCHEF
Radio Access is a fast growing and dynamic unit
for our products. Within this department the
Enheten Business Development inom Customer within Public Networks. We are responsible for Det nya Business Center LPC (Line Protection group responsible for Basic System support is now
Services aren enhet som dels ska identifiera ochEricssons radio access products including but not
Components) ansvarar för utveckling och mark- looking for enthusiastic, hard working persons
utveckla affärsmöjligheter för att säkra långsiktiglimited to CTM, SuperCordless and the WLL-pro- nadsföring av linjeskyddskomponenter och mo- who are willing to take on new challenges with
tillväxt, dels ska samordna och koordinera pro- ducts DRA 1900 and RAS 1000, AIRLINE. The marduler vars montering under 1997 successivt kom-us as product managers for AXE platforms.
duktenheterna för ett enhetligt produktutbud.
ket demand for our products and services is expe-mer att flyttas till vårt Joint Venture SEC i
Detta innebär ansvar för traditionella och innova-riencing tremendous growth throughout the
Shanghai, Kina. Vårt produktansvar innefattar • Your tasks will be to have technical discussions
tiva arbetsformer såsom allianser, samarbeten, world. This of course provides for new, exciting även kvalificeringltypprovning av SEC-tillverkadewith the customers, do product presentations,
joint ventures etc med kunder, partners och kon-and challenging opportunities in the emerging resistansnät samt förvaltning av befintlig produk-provide hardware dimensioning and configurakurrenter samt nära samarbete med våra produk-wireless access arena. Within DRA 1900 Producttportfölj. Därtill ska vi här i Kista fortsätta utveck-tions and produce technical documentation for
tområden.
Management, with global product responsabiliti- la nya produkter för volymproduktion hos SEC. our marketing manual. The job involves some traty, we are looking for a businessminded Product
veling within Asia Pacific, North and South
Manager.
• Som produktchef kommer Du att vara ansvarig
America and Eastern Europe.
SEKRETERARE
för marknadsföring av våra produkter såväl inom
The ideal candidate has a M.Sc. or B.Sc. in CS or
• I syfte att effektivisera enheten söker vi en
• Your responsability will be to manage the work
Ericsson som i en starkt växande extern marknad.
EE and experience with switching technology,
sekreterare som kan stödja oss i vårt arbete.
field in the intersection between markets and
Ditt ansvar omfattar även initiering och framtagespecially in the field of cellular communication.
Vi vill att du är självständig, initiativrik och
products, and to manage the DRA 1900 product
ning av nya produkter samt produkternas lönHe or she should be familiar with AXE products.
Ericsson Components AB,
Mikroelektronikdivisionen, Kista Business Sector
Line Access Products

'Vill du vara med och bidra till vår
framgång med GSM?"
Ericsson Radio Systems AB söker erfarna ingenjörer.
Vi utökar vår enhet för infrastruktur
inom
systemutveckling av GSM mobiltelefonisystem. Vi arbetar med GSM-systemets
plattformar och dess inbördes förbindelser.
Vår viktigaste plattform är AXE.
Platform Management
är RMOGs interface mot Ericsson Utvecklings
ABs produktledningar. Vi gör produktplaner,
beställer utveckling och följer upp utvecklingsprojekt för AXE delsystemprodukter som ska
in i GSM. Det gör vi i samverkan med kollegor
från andra Ericsson affärsenheter. Vi behöver
förstärka oss inom nedanstående områden:
- Datorsystem
-I/O
— Devices
Ett produktledningsjobb med fokus på produktutveckling, strategier och uppföljning. Du
måste gilla att kommunicera, förhandla och
ta ansvar proaktivt. En civilingenjörsexamen,
eller motsvarande bakgrund, och erfarenhet
från produkt-, system- eller projektledning
inom AXE eller GSM är ett måste.
Vill du veta mer, kontakta
Henrik Hassler, tfn 08-404 87 54,
e-post: henrik.hassler@era.ericsson.se

System Design
ansvarar för systemutvecklingen av AXEplattformarna inom GSM. Vi söker nu nya
medarbetare inom följande områden:
— Utveckling av systemets struktur och konfigurerbarhet bl a m.a.p. mobila datacom
applikationer.
— Utveckling och optimering av GSMsystemets nätarkitektur.
— Utvärdering, förståelse och formulering
av våra krav på plattformsutveckling.
Du är sannolikt civilingenjör med stor teknisk
nyfikenhet och insikt. Vi ser gärna att du har
erfarenhet av utvecklingsarbete inom näraliggande verksamhet.
För mer information, kontakta
Johan Mattsson, tfn 08-404 72 98,
e-post: johan.mattsson@era.ericsson.se

Platform Implementation
ansvarar för introduktion av nya produkter i
befintliga system och har produktledningsansvar för standardprodukter i form av skåp
och "order objects". Vi behöver nu förstärka
med ytterligare några personer inom våra
områden:

— Produktledning standardprodukter
— Produktintroduktion
Vi har också en tjänst som Senior Specialist
inom AXE-dimensionering ledig.
Vi söker dig som är intresserad av att vara
med där det händer och tycker om att fa snabb
feedback på det du gjort. Du ska vara noggrann,
strukturerad och kommunikativ. Du bör ha
civilingenjörsutbildning eller motsvarande
erfarenhet och ha jobbat med AXE under
några år.
För mer information, kontakta
Agneta Aldor, tfn 08-764 1155,
e-post: agneta.aldor@era.ericsson.se

Din ansökan skickas snarast möjligt,
dock senast den 26 juni 1997 till:
Ericsson Radio Systems AB
LV/HS Kerstin Almblad
164 80 Stockholm

Ericssons 90.000 anställda är verksamma i mer än 130 länder. Deras samlade kompetens inom fasta och mobila
nät, mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson till världsledande leverantör inom telekommunikation.
Sök oss på: vmww.ericsson.se/SE/

ERICSSON
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Fluency in English is required, Spanish or
Portuguese is a plus. The person we are looking
for is self-motivated, ambitious, out-going and
mature.
Contact: Tomas Dahlberg, phone +46 8 757 25
46, memoid: ERA.ERATODG Application: Ericsson
Radio Systems AB, AH Göte Hedblom. 164 80
Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT
MANAGER - WIRELESS DATA

in English. It is a great advantage if the applicant
has experience from data communication or IT.
Contact: Lars Wetterborg, phone +46 8 757 3765,
memoid ERA.ERALWEG Application: Ericsson
Radio Systems AB, AH Anette Spångberg, 164 80
STOCKHOLM

EHMMfl
Ericsson Radio Access AB, Kista

KONTAKTEN NR 10 1997

komstkontroll. Vi söker testingenjörer som kommer att arbeta med att välja och utveckla testmetoder, konstruera och programmera testutrustningar, dokumentera, bistå produktions- och utvecklingsavdelningarna med analys, karaktisering
samt kvalificering av komponenter.
Lämplig bakgrund är gymnasie- eller högskoleingenjör inom elektronikområdet. Meriterande är
arbetserfarenhet av programutveckling, elektronikkonstruktion, mät- och provningsteknik.
Kunskaper och erfarenhet av PASCAL, C och
andra programmeringsspråk är också meriterande. Vi förutsätter att du är självgående och positiv och tycker om att ha god ordning omkring
dig. Då vi arbetar projektorienterat i team ser vi
helst att du har intresse för och gärna också har
erfarenhet av att leda projekt.

Kontakta: Björn Edvardsson, tel 08-757 30 83
Ansökan: KI/ESB/HS Kerstin Fröderberg
Ericsson Components AB,
Mikroelektronikdivisionen, Kista IC Assembly and
Test Operation Center

OPERATÖRER - KVÄLLSSKIFT
Inom vårt IC Assembly and Test Operations Center
arbetar vi med kapsling, elektrisk och mekanisk
test at IC-kretsar. Vi hanterar hela back-end flödet
från färdig Wafer, via legokapsling i Fjärran Östern, testning, tejpning och leverans till våra kunder över hela världen. Vi ansvarar dessutom för
all kapslingsteknik rörande IC.

Would you like to work with the exciting merger
PROVNINGSBEREDARE
of Internet and wireless communication technoloTILL PRODUKTIONSENHETEN
gies? Wireless Internet and Intranet access are ex• Vi söker Dig som vill arbeta som OPERATÖR
pected to be the next major steps in the evolumed mätning och kvalitetssäkring av IC-kretsar.
Kontakta: Paul Mäenpää, tel 08-757 29 93
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
tion of wireless services. Wireless industry analysts
Du kommer att arbeta med datoriserade mätkompetens inom trådlös kommunikation. Vi år Ansökan: KI/ESB/HS Kerstin Fröderberg
suggest that soon every digital wireless phone verksamma inom radioaccess system för trådlös
system och produktionsutrustningar.
will provide both PSTN and web access.
Vi söker Dig med minst 3-årigt gymnasium, fötelefoni, basstationer, antennära produkter och Ericsson Saab Avionics AB, Kista Divisionen för
reträdesvis tekniskt. Du bör vara resultatinriktad,
In the Cellular Systems - American Standards transmissionssystem för analoga och digitala nätPresentations- och Spaningssystem
praktisk, noggrann, van att arbeta med PC och ha
Business Unit we have recently launched a pro- verk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
lätt för att samarbeta. Arbetet sker i grupper som
duct for wireless IP. It is based on the Cellular och vi är idag cirka 1200 anställda.
PRODUKTIONSINGENJÖR
tar gemensamt ansvar för alla arbetsuppgifter.
Digital Packet Data standard for packet switched
radio access and is integrated in our D-AMPSIAM• Du kommer att arbeta med testbarhetsgranskVi är idag 27 personer som arbetar inom sektioPS products. We are currently working to providening av nya produkter, utveckling av testpronen Produktionsteknik. Där ingår montage- och Kontakta: Kjell Eklund, tfn 08-7574215,
wireless IP services on circuit switched connec- gram, konstruktion av testinterface och fixturer
metodberedning, kontroll- och provningsbered- emaihekakjek eka.ericsson.se, Magnus Axelsson,
tions. To be successful we need to have good samt verif iering och dokumentering av provplatning samt underhållldatasupport.
tfn 08-4046160, emaihekamaax eka.ericsson.se elknowledge also in end-user applications and totalser. I arbetet ingår även att upprätta provningsföInom vår grupp Montage- och
ler Heidi Svärd, personalavdelningen, tfn 08solutions. Not only to be able to understand how reskrifter och utbilda provare.
Metodberedning behöver vi nu förstärka med en 7574965, email:ekahesv eka.ericsson.se. Ansökan
our products will be used, but also to be able to
Vi söker dig som är civilingenjör med inriktning person. Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta märkt "Operatör - NR/ZT" senast 970610: Ericsson
respond to customer requirements for guidance elektronik och har erfarenhet av analog/digital
med produktionsanpassning av konstruktioner. Components AB, N/P Heidi Svärd, 164 81 Kistaon how to provide attractive end-user solutions. konstruktion och programmering i C++. Har du
Stockholm
även erfarenhet av RF-teknik, HP-VEE och prov• Dina arbetsuppgifter är att hjälpa till med proningsberedning, så är det en merit. Du är analy• As a product manager your responsibility is to
Ericsson Saab Avionics AB, Kista Divisionen för
ducerbarhetsanpassning av konstruktioner, arbetisk, kreativ och har en god samarbetsförmåga.
make sure that we have a competitive and profita med logistik/flöden för att rationalisera proPresentations- och Spaningssystem
table product portfolio.
duktionen. Utveckla/utvärdera och kvalificera nya
You will consolidate market requirements, deKontakta: Björn Eriksson, tel 08-757 39 51, Kjell
produktionsutrustningar samt kunna göra proPROVNINGSINGENJÖR
fine product strategies, product plans and main
Moum, tel 08-764 13 72 eller Anna-Greta
duktionsekonomiska bedömningar. Du kommer
product requirements.
Eriksson, personal, tel 08-404 53 69 Ansökan:
även att delta i olika samarbetsgrupper inom och
• Arbetsuppgifterna innebär att du skall prova
You will also be responsible for technical sales
Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki Mattsson, Box utanför divisionen.
och felsöka markbaserad eller flygburen militär
support for our products. The sales support role
11, 164 93 STOCKHOLM
Du som söker år civilingenjör med inriktning
utrustning samt driva och rapportera provimplies customer presentations and preparation
mot elektronikproduktion. Du har förmåga att
ningsarbetet.
of proposals, all in close team-work with our glouttrycka dig väl i tal och skrift och har goda kunEricsson Saab Avionics AB, Kista Divisionen för
Du skall vara gymnasie- eller högskoleingenjör
bal marketing and sales organization.
Presentations- och Spaningssystem
skaper i engelska.
inom elektronik. Vi förutsätter att du är självgåIn this position you will have extensive internaDu har lätt att samarbeta och är stresstålig.
ende och positiv samt tycker om att ha god ordtional contacts with many opportunities to travel.
Något eller några års erfarenhet från liknande
ning omkring dig.
TESTINGENJÖRER, D/PTU
We are looking for a person that posses proverksamhet är meriterande. Eftersom vår grupp
duct management skills, is people oriented and
till övervägande del består av män ser vi gärna
Kontakta: Stefan Blom, tel 08-757 56 24
• Vi är en grupp ingenjörer som arbetar med att
has good verbal and written communication skills
kvinnliga sökanden.
utveckla testprogram och testfixturer till vår anAnsökan: KI/ESB/HS Kerstin Fröderberg

GPLM CUSTOMER SERVICES
OPERATIONAL SERVICES
Operational Services expanderar och söker nya medarbetare. Vi jobbar med tjänster inom drift och underhåll, från konsulttjänster till komplett Drift av hela
Telecom nät. Vi har idag uppdrag för nätdrift i Italien och Sverige. Våra utmaningar för 1997 är bland annat att starta upp en nätdrift central (Network
Operation Center, NOC) i Stockholm för drift av AXE/BMX/DIAX telenät.
Vi söker motiverade, kompetenta, flexibla medarbetare och har tjänster lediga som Sektions Chef NOC Chef samt Drift och Underhålls tekniker I ingenjörer.
Vi söker både yngre samt mer erfarna medarbetare. Vid behov får du genomgå kompletterande utbildning samt praktik i form av On-the-job utbildning i en existerande nätdrift central i Italien eller Sverige.
Vi erbjuder ett spännande och omväxlande jobb i en internationell miljö. Du har goda kunskaper i Engelska. Utvecklingsmöjligheterna är goda då vi räknar
med att expandera kraftigt.

SEKTIONSCHEF
Du är förmodligen Ingenjör eller
Civilingenjör, intresse för ledarskap, teknik
och ekonomi. Du får ansvar för att implementera vår globala leverans och resursstrategi samt leda en enhet med både egna
medarbetare samt inhyrda internationella
konsulter. Tidigare chefsjobb samt erfarenhet
av drift och underhåll är meriterande.

NOC CHEF
Du är förmodligen Ingenjör eller
Civilingenjör, du skall ha erfarenhet av drift
och underhåll av Telecom nät, samt ha intresse för ledarskap, teknik och ekonomi. Du får
ansvar för, att tillsammans med egna medarbetare, leda det dagliga arbetet i vårt drift
center som kommer att sköta driften av olika
operatörers Telecom nät. Tidigare chefsjobb
är meriterande.

DRIFT OCH UNDERHÅLLS TEKNIKER /
INGENJÖRER
Du är förmodligen Gymnasieingenjör / ingenjör. Dina arbetsuppgifter blir att jobba i vår
nätdrift central i Stockholm. Vi behöver drift
och underhålls ingenjörer för Nätdrift, dagtid, samt drift och underhållstekniker för
Nätövervakning 24 timmar som är beredda
att jobba i skift. För Nätdrift dagtid är kunskap om AXE, SDH, DIAX, TMOS eller MD110
ett krav och för nätövervakning meriterande.

För Ansökan / information kontakta:
Lars Ebbestrand, 08-7198628 (ETXT.ETXLEBB),
Kjell Hedström, 08-7199360, (ETXT.ETXKMH)
eller Ole Jörgensen, 08-7193135, (ETXT.ETXOBJ).
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Contact Marie-Josée Leblond, (ERAMJLB) phone
+46 8 757 21 63 Applicaiton: Ericsson Radio
System AB, AH Marianne Molin, 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Infocom AB, Kista/Karlstad
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTKONSULTER/
PROJEKTLEDARE
Ericsson Infocom AB med ca 400 anställda är ett
mycket expansivt produkt- och utvecklingsföretag inom telekommunikationsområdet. Våra
uppdragsgivare finns inom Ericssonkoncernen
med kunder och deras tekniskt utmanande och
dynamiskt växande verksamhet över hela världen.
Korta beslutsvägear, högt i tak och frihet under
ansvar är exempel på ingredienser i vårt framgångskoncept
• Till Projectivity Support Group söker vi erfarna
Projektledare och konsulter inom projektverksamhet.
Vår affärsidé lyder "Vi skall öka våra kunders
produktivitet, kvalitet och lönsamhet genom att
effektivisera deras projektverksamhet".
Det betyder att vi erbjuder våra kunder produkter, tjänster och utbildningar i syfte att skapa
just effektiva projekt. Mycket "skräddarsys" efter
kundens specifika behov och därför är lyhördhet
och flexibilitet nyckelord.
Praktiskt innebär det att Du arbetar som projektledare ute i Ericssons organisation eller som
mentor/projektstöd för en projektledare i deras
verksamhet.
Erfarenhet av projektledning på Ericsson samt
intresse av att utveckla projektverksamheten som
konsult, är egenskaper som Du har idag.
Placeringsort är Kista eller Karlstad.
Kontakta: Carina Qvarngård, tel ECN 850-98273,
070-543 05 17, KI/EIN/P/PC,
Carina.Qvarngard@ein.ericsson.se eller
SylviaMichel, tel ECN 863-4292, 070-5716765,
KS/EIN/P/TC, Sylvia.Micheieein.ericsson.se
Ansökan: KS/EIN/H Claes Lundström memoid:
EIN.EINCLLU Box 1038651 15 KARLSTAD
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PATENTINGENJÖRER "PATENTPROJEKTLEDARE"

WIRELESS
INTELLIGENT NETWORK SERVICES
• To our department in Kista we are looking for
candidates with WIN experience to work with
customer support issues. You are confident with
the WIN services and familiar with the software
applications as well as the hardware required.
You will support our customers and our MLC/LC
with WIN assistance focusing on the after sales
support area. You must be prepared to manage
international contacts and travel from time to t i me. Additional knowledge in D-AMPS/AMPS
network solutions, SMAS and HLR is an advantage.

• You have experience with project management
and modern quality work! WE NEED YOU! WE
HAVE THINGS TO OFFER YOU!
As a project manager, your responsibility will
be to improve, implement and monitor the product deployment operations taking place in
RMOA worldwide. We are offering you the opportunity to combine project management and
operational development work while working in
an international environment.
Qualifications: Experience with telecommunications. Good spoken and written English. Good
communication skills. Natural abilities for team
work. B.Sc. or equivalent.
Assets: Knowledge of Ericsson SAW upgrade
methods. Knowledge of Spanish. International
work experience.

• LRY needs Product Managers with experience
of one or more of the following areas: Project
Management. RBS Implementation Management.
RBS Testing. RBS Engineering. Services Definition
and Marketing. RBS Implementation Costing and
Pricing.
Preferably, a significant portion of the experience has been gained working at an Ericsson local
company.

Contact John Glimtoft, tel 08-4046916
Application: Ericsson Radio Systems AB AH
Marianne Molin, 164 80 STOCKHOLM

Contact Mats Alendal, +46 8 757 26090,
ERAC.ERAMATS or Bo Lundell, Human Resources,
+46 8 4045169 Application: Ericsson Radio
Systems AB la Pettersson, LR/HS 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTLEDARE

PROJECT LEADER

Radio Access är en dynamisk och spännande enhet inom Public Networks. Vi ansvarar för
Ericssons radio access produkter som idag består
av CTM och Super Cordless samt WLL-produkterna DRA 1900 och RAS 1000, AIRLINE. Vi upplever
ett världsomfattande intresse och en stor efterfrågan för våra produkter och tjänster. Detta leder till nya, stimulerande och utmanande möjligheter inom det starkt växande radiobaserade access området.

Mobile Telephone Systems PDC (RMOJ) provides
mobile communication systems to the Japanese
market based upon the PDC standard. Currently,
there are 20 million subscribers in Japan with 16
million connected to the PDC standard which makes PDC the world's second largest digital cellular
standard.

• Vi söker en projektledare för applikations projekt inom produktområdet Radio Access. Du skall
ha erfarenhet av projektledning eller delprojektledning. Våra utvecklings och produktions enheter är belägna I olika länder varför arbetet kräver
en del resor och goda språkkunskaper. Projekten
är olika stora och med olika varaktighet varför
det finns goda möjligheter att utvecklas och anta
nya utmaningar

För att kunna upprätthålla en global marknadsnärvaro behöver Ericsson skydda sina investering- Kontakta: Charlotte Göransson 08-664 0409.
ar i forskning och utveckling med patent och
Ansökan: Anna Sandström Ericsson Business
andra immaterialrättsliga skydd.
Networks AB SL/EBC/PN/RAH Landsvägen 66 172
87 SUNDBYBERG
• VILL DU ARBETA MED IDÉER?
Drömmer du om att kombinera ditt intresse för
Ericsson Components AB, Energy Systems
teknik med din känsla för språk och din pedagoDivision, Operations, Kungens Kurva
giska läggning? Vill du engagera dig i ett 'rbete
som innebär kontakter med många människor?
PROJEKTLEDARE
Ser du en spännande utmaning i att vara med och
sprida patentkunnande och utveckla patentportEnergy Systems Division inom Ericsson
följen i en utvecklingsorganisation för mobilteleComponents utvecklar, producerar och marknadsfoni?
förströmförsörjnings utrustning, klimatsystem
Då är det förmodligen dig vi söker till vår pasamt styr- och övervakningssystem för telekomtentenhet inom affärsenheten för mobiltelefoni
munikation.
enligt amerikansk standard (AMPS/D-AMPS).
• Vi söker dig som vill arbeta som projektledare
Arbetet ger ett brett perspektiv på Ericssons
med en kombination av kundprojekt och förbättteknik/produkter/system och på patentfrågor i
ringsprojekt inom logistikområdet. Kundprojekt
allmänhet som ger goda möjligheter att utvecklas
driver du tillsammans med ansvarig försäljare dividare efter intresse. Arbetssättet innebär att du
rekt mot kund och innebär att du har totalansvakommer att bygga upp ett nätverk av kontakter
ret får våra gemensamma åtaganden mot kund.
inom Ericsson och med patentombud i USA.
Förbättringsprojekten har tyngdpunkten inom
Du som söker är civilingenjör med några års arlogistik- och IS/lT-området men omfattar också vibetslivserfarenhet, gärna inom telekommunikadareutveckling och införandet av administrativa
tion eller patent. Du behöver också ha en utprägrutiner och hjälpmedel samt framtagande av raplad språkkänsla, goda kunskaper i engelska, vara
porter och mätningar inom hela Operations verkanalytiskt lagd, drivande, kommunikativ och
samhet. Arbetet bedrivs både självständigt och i
tycka om att samarbeta.
team och innebär kundkontakter, teknisk supDå vi är fler kvinnor ån män, välkomnar vi
port, logistisk planering och kontakt med våra insärskilt manliga sökanden.
terna och externa leverantörer.
Vi erbjuder dig som har akademisk bakgrund,
Kontakta: Kajsa Boestad, tfn: 08-757 0710 eller
god teknisk grund samt erfarenhet av order/loSonia Rodiere, tfn: 08-757 02 86 Ansökan:
gistikhantering inom koncernen ett intressant
Ericsson Radio Systems AB, AH/H Jan-Olof
och stimulerande jobb. Som person är du utåtrikSegerfeldt, 164 80 STOCKHOLM
tad, flexibel och noggrann samt tycker om att arbeta i högt tempo och ha många bollar i luften.
Ericsson Radio Systems AB. Kista
Du behärskar engelska i tal och skrift, övriga språkkunskaper är meriterande.

PROJECT MANAGEMENT,
PRODUCT DEPLOYMENT

ducts that may be tailored to suit each customers
need. LRY will work with implementation services, test and installation equipment implementation cost and quality follow-up, implementation
pricing and pricing tools, BTS capabilities with respect to test and maintenance and, last but not
least with optimization of the overall implementation flow.
The work vill be done is close cooperation with
the local companies on some fo RMOGOs most
important market.

Kontakta: Göran Dereskogh, tfn 08 - 721 62 21,
memo EKA.EKADERE eller la-Pia Emanuelsson
(personal), telefon 08 - 721 7461, memo
EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 970620: Ericsson
Components AB, Energy System Division,
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg, 164 81 KISTA STOCKHOLM

• The unit for Customer Product Information at
RMOJ is a small multi-function unit working with,
among other things, co-ordination of the Ericsson
PDC product information deliveries to our
Japanese customers. We are looking for a Project
Leader to support the Customer Product
Information activities. As a Project Leader, you
should be able to work independently, excel in
project co-ordination, and have a good team spirit and a flexible attitude. You should also be able
to speak English fluently, meet project deadlines,
and have a technical background. This position
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will involve both internal and external contacts.
Your duties will include: overall responsibility
for product information deliveries to Japan, creation and maintenance of delivery plans, co-ordination of incoming and outgoing product information deliveries, co-ordination and follow-up of
translation activities, product information requirement handling towards design centres.
You should have knowledge in the following
areas: Ericsson's routines regarding product and
document handling, library specification and production processes. PRIM with focus on documentation and information structure data, applications and archives needed to fetch and store
documents. SGML applications, latest information
technology.
It is a great advantage if you have previous experience of this kind of work, but it is more important to have a genuine interest for this area.
Contact: Anna Molander, phone 08-404 21 72
Application: Ericsson Radio Systems AB, J/HS Ann
Beer, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Business Networks Sundbyberg
Radio Access aren dynamisk och spännande enhet inom Public Networks. Vi ansvarar för
Ericssons radio access produkter som idag består
av CTM och Super Cordless samt WLL-produkterna DRA 1900 och RAS 1000, AIRLINE.
Vi upplever ett världsomfattande intresse och
en stor efterfrågan för våra produkter och tjänster. Detta leder till nya, stimulerande och utmanande möjligheter inom det starkt växande radiobaserade access området. Till vår enhet söker:

CHEF PROJEKTKONTOR
• Vi söker en chef för vårt projektkontor.
Medarbetarna på projektkontoret är huvudprojektledare för stora internationella projekt, projektledare för utvecklingsprojektet och delprojektledare.
Som ansvarig för verksamheten ansvarar du
även för att metoder och verktyg för projektledning är de bästa möjliga för att kunna lyckas med
stora internationella utvecklingsprojekt liksom
mindre projekt på respektive enhet. Enheten är
under uppbyggnad varför du kommer att ha stora möjligheter att dra nytta av dina egna erfarenheter.

for Marketing Staff
^ ^ _ . This is a Jday course which provides you with knowledge about
the Internet and TCP/IP, with focus on marketing aspects and
Ericsson activities.
The course is
developed by
Internal Training,
Marievik. The specific aim is to give
the participants
skills to handle a typical sales situation
with the customer, which involves both
telephony and datacommunicatJons issues. The course is initiated and sponsored by the Internet program at Public
Networks.
To book, please contact Susanne
Granö, ETXT.ETXSUJ0.
To get information about
the course and course
dates visit our homepage:

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGERS
FOR SYSTEM IMPLEMENTATION
LRYisa recently established unit with the task to
consolidate the result of Implementation of GSM
Radio Base Stations worldwide. The overall target
is to make the implementation of GSM Radio
Base Stations as cost-efficient as possible and to
provide a set of well defined services and pro-

http://Freja.ericsson.se/itm/

ERICSSON $
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Du bör ha erfarenhet av projektledning I stora
projekt I internationell miljö, stort kontaktnät på
Ericsson samt gärna tidigare chefserfarenhet

PROJEKTLEDARE STORA PROJEKT
• Vi söker en erfaren projektledare för ett stort
internationellt utvecklingsprojekt. Som huvudprojektledare för nästa release av systemet
Airline ansvarar du för att koordinera ett stort
antal medarbetare I olika länder mot ett gemensamt mål. De största målmarknaden för nästa release år USA. Du bör ha lång erfarenhet av arbete
I stort projekt och ha arbetat I internationell miljö. Flytande engelska I både tal och skrift är ett
måste och kan du flera språk är det en fördel.

PROJEKTLEDARE
• Vi söker en projektledare för applikations projekt inom produktområdet Radio Access. Du skall
ha erfarenhet av projektledning eller delprojektledning. Våra utvecklings och produktions enheter är belägna I olika länder varför arbetet kräver
en del resor och goda språkkunskaper. Projekten
är olika stora och med olika varaktighet varför
det finns goda möjligheter att utvecklas och anta
nya utmaningar
Kontakta: Charlotte Göransson, Tel: 08-664 0409.
Ansökan: Anna Sandström, Ericsson Business
Networks AB, SL/EBC/PN/RAH, Landsvägen 66,172
87 SUNDBYBERG
Ericsson Mobile Communications AB, Lund

PROJEKTLEDARE
• Till vårt projektkontor i Lund behöver vi ytterligare en projektledare.
Du kommer att med stöd av TTM-modellen leda utvecklingsarbetet av tillbehör till våra nya telefoner. Arbetet är mycket stimulerande och utåtriktat med mycket varierat teknikinnehåll och
stort kontaktnät både inom och utanför Ericsson.
För att lyckas som projektledare tror vi att Du
har flera års erfarenhet av utvecklingsprojekt, gediget tekniskt kunnande samt en egen stark drivkraft och förmåga att motivera Dina medarbetare. Vi förutsätter att Du behärskar engelska i tal
och skrift.
Kontakta: Mats Pettersson, tfn 046-18 11 77.
Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB,
Personalenheten, 223 70 Lund.

JOBBNYTT
Ericsson Radio Systems AB, Kumla

PROJEKTLEDARE,
INDUSTRIALISERING
Till vårt kompetenscentra för mönsterkortstillverkning söker vi fem projektledare.
• Din roll: Du kommer att ansvara för att driva
interna och externa utvecklings- och industrialiseringsprojekt. Arbetet sker i huvudsak tillsammans med produktutvecklingsenheterna. Ditt ansvar blir att stödja pågående projekt genom att
driva egna delprojekt. Då kontaktnätet finns både inom och utanför Sverige, medför arbetet ett
antal resdagar.
Dina kvalifikationer: Du som söker ska vara drivande, kreativ, målinriktad och ha en mycket god
samarbetsförmåga. Har Du tidigare erfarenhet
från liknande befattningar, är det naturligtvis en
fördel. Du har en teknisk utbildning, gärna på
högskolenivå och goda språkkunskaper i framförallt engelska.
Kontakta: PM/PTC Thomas Eriksson, tel 019 584608 Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
PMH Gwen Anderson, Box 902, 692 29 KUMLA
Ericsson Saab Avionics AB Divisionen för Telekrig
och IK-system

PROJEKTLEDARE
• Vi söker en ny medarbetare som är intresserad
av projektledning till Telekrig-divisionen. Du
kommer att få ansvaret för att leda utvecklingen
av nya telekrigsystem innebärande specificering,
konstruktion, verifiering, produktion och leverans.
Arbetet innefattar såväl intern ledning och
styrning av verksamheten som att svara för externa kontakter med kunder och leverantörer. Då
många av våra kunder och leverantörer finns
utomlands vill vi att du behärskar engelska i tal
och skrift.
Du bör vara ingenjör med erfarenhet av teknisk utveckling av maskin- och programvara, samt
ha erfarenhet av någon form av ledande befattning.
Kontakta: Ulf Skande, tel 08-757 25 57 Ansökan:
KI/ESB/HS Kerstin Fröderberg

modellering, testprogramutveckling, tillförlitlighet och livslängd) för de prototyper och produkter som tillverkas i "VLSI-anläggningen" i Kista. Vi
är utrustade med "State of the Art" utrustning
för att klara testbehoven som ställs för kretsar
tillverkade i såväl CMOS som Bipolär teknik, med
linjebredder ner till 0,45um.
Vi jobbar inom ett brett applikationsområde,
med teknologier och kretsar för rent Digital
tillämpningar. Mixed Signal, till kretsar avsedda
för RF-utrustningar (Wireless).
Vi behöver nu förstärka enheten med i första
hand en testingenjör för utveckling av testprogram för bl a provkretsstrukturer. Programmering
sker i UNIX/C miljö och utvecklingen av testlösningar sker tillsammans med ansvariga för processutveckling och konstruktion. Eftersom gruppen arbetar inom ett stort område finns goda
möjligheter till vidareutveckling.
Vi söker Dig som är elektroingenjör från
högskolan med erfarenhet av eller intresse för
mätteknik.
Kontakta: Ingemar Svedin, tfn 08-7574913 eller
Magnus Bohman, tfn 08-4046253. Ansökan märkt
"Testingenjör-NR/X": Ericsson Components AB,
N/P Kerstin Ljungblom, 164 81 Kista.

MODELLERINGSINGENJÖR
• Till en avvara moderna produktionsenheter i
Kista söker vi nu en medarbetare. I renrummet på
1500kvm tillverkas bipolära RF-kretsar samt
CMOS och Bipolära CMOS kretsar på sextumsskivor med linjebredder ner till 0,45um.
Arbetet som modelleringsingenjör innebär att
Du kommer att arbeta med elektrisk karakterisering och modellering av halvledarkomponenter
och med elektronisk utvärdering av komponenter
inom både bipolär och MOS-teknologi.
Vi söker Dig som är civilingenjör från Teknisk
Fysik, Elektro eller motsvarande, med intresse för
elektrisk mätteknik och gärna med kompetens inom halvledarfysik. Du måste besitta en analytisk
förmåga samt kunna arbeta självständigt med
stort eget ansvar.
Kontakta: Mikael Edberg, tfn 7574378 eller
Ingemar Svedin, tfn 08-7574913. Ansökan
"Modelleringsingenjör-NR/X": Ericsson
Components AB, N/P Kerstin Ljungblom, 164 81
Kista.
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg

KONTAKTEN NR 10 1997
• Du kommer att arbeta på System Management
som ansvarar för systemens funktionalitet och
prestanda. Vi gör förstudier, feasabilitystudier
samt tar fram kravspecifikationer och gränssnittspecifikationer. Som systemingenjör får du arbeta med dagens och nästa generations radioaccessprodukter inom något av följande områden:
hantering avtelefonifunktioner, ISDN över radio,
kanalresurshantering/optimering, lösningar för
bredbandsradio, ATM över radio, val av moduleringsmetoder för air interface, interface mot lokalväxlar/datanät eller arkitekturer för operation
and maintenance system för våra radioaccessprodukter. Vår produkt utveckling sker för närvarande I Tyskland, Danmark, Norge och Sverige. Det
innebär att arbetet medför en hel del internationella kontakter.
Vi söker både dig som är relativt nyexaminerad
civilingenjör (eller har motsvarande kompetens)
och dig som har några års erfarenhet av system,
design eller verifieringsarbete. Du är utåtriktad,
initiativrik och inspireras av att arbeta I en tillväxtmiljö, med allt vad det innebär.
Kontakta: Peter Brokmar, Tel. 08-764 04 08,
Memo:EBCPEBR eller Stefan Axelsson, Tel: 08-764
05 63, Memo:RSAAXEN Ansökan: Anna
Sandström, Ericsson Business Networks AB,
SL/EBC/PN/RAH Landsvägen 66 172 87
Sundbyberg
Ericsson Telecom AB, Sundbyberg
"CORDLESS TERMINAL
MOBILITY (CTM) IS STARTING
UP AXE 10 DEVELOPMENT IN SUNDBYBERG"
Radio Access is a fast growing and dynamic unit
within Public Networks. We are responsible for
Ericssons radio access products including but not
limited to CTM, SuperCordless and the WLL-productsDRA 1900 and RAS 1000, AIRLINE. The market demand for our products and services is experiencing tremendous growth throughout the
world. This of course provides for new, exciting
and challenging opportunities in the emerging
wireless access arena.
Our goal is to build a creative and flexible unit
in a "small company" environment developing
CTM products meeting our customers expectations

• We are now looking for system engineers, designers and testers to work in this new challenging area.
PRODUCT MANAGER
You will have the opportunity to start working
PROJECT MANAGER,
Radio Access is a fast growing and dynamic unit in the early phases of the introduction of cordless
HW SERVICES IMPLEMENTATION
Ericsson Radio Access AB, Kista
within Public Networks. We are responsible for terminal mobility in AXE, working with SDL/SDT
and the latest AM technology.
Global Customer Support Services is a unit within
Ericssons radio access products including but not
Ericsson Telecom-Public Networks, globally relimited to CTM, SuperCordless and the WLL-pro- We believe that you have good AXE knowledsponsible for the development and supply of sof-TESTUTVECKLARE
ducts DRA 1900 and RAS 1000, AIRLINE. The marge, a few years experience in test, design or
tware and hardware services. The telecom market
ket demand for our products and services is expe-systems management. Knowledge within any of
TILL PRODUKTIONSTEKNIK
is changing rapidly, customer service expectations
riencing tremendous growth throughout the
the following areas; AM, HLPlex, IN, Radio,
will continue to rise and the expectation of quick • Till vår produktion av basstationer för RBS 800- world. This of course provides for new, exciting Mobility area, SDL/SDT are considered as merits.
response and low cost service operations will for-serien behöver vi komplettera ett antal tjänster
and challenging opportunities in the emerging
ce suppliers, like Ericsson, to leaner and speedier
inom provningsteknik. Personerna kommer att
wireless access arena. Within DRA 1900 ProductContact: Johanna Gustafsson Phone: 719 49 87
operations. As a result, we are due to implement ansvara för testutveckling av produkter som skall
Management with global product responsabiliti- Memo: ETXT:ETXJODO pr Ulf Lindstaf Phone: +46
a global service infrastructure to best fulfil our massproduceras.
ty, we are looking for a businessminded Product 8 719 47 85 Memo: ETXT.ETXULIF Ansökan: Anna
customers future service requirement.
Manager.
Vi söker därför ett antal ingenjörer som kan
Sandström SL/EBC/PN/RAH Phone: +46 8 764 33 13
bygga upp teststationer för automatiserad testMemo: EBC.EBCASAN: Further information about
• We are seeking YOU, who as the project mana- ning av enheter i basstationer. I allmänhet ärtesRadio Access available on http://ra.ericsson.se
• Your responsability will be to manage the work
ger will have full responsibility for the implementer och instrument styrda från testprogram via
field in the intersection between markets and
tation of new Hardware Service supply methods
GPIB-bussen, varför kunskaper i programmering
products, and to manage the DRA 1900 product
Ericsson Radio Systems AB, Kista
across the Public Networks global business. The
(C++, Pascal, HPVEE) är en merit. Tidigare erfaren- into a new area. You will define, initiate and prioproject is very challenging and reqiures substantihet av testning samt områden som telekommuniritize development of new improved products,
PROJECT MANAGEMENT,
al travel to assist local companies through their
kation, mobiltelefoni och instrumentstyrning
based on commercial value for Ericsson. You will
PRODUCT DEPLOYMENT
implementation programmes.
uppskattas också.
participate in customer discussions and customer
presentations, and get valuable feedback about
The skills and competence we believe you posTestutvecklare med inriktning mot programva• You are looking for a project management pofuture customer needs. You will also keep track at
sess are: Educational level: University or equivara (Sluttest av radiobasstation, *TCB/CAT-test m
sition where you will be able to use your telecom
competitors, plans and strategies.
lent. Good knowledge of the English language,
m). Utbildning: Civil- eller högskoleingenjör med
market knowledge? WE NEED YOU! WE HAVE
both written and spoken.
inriktning elektronik/data. Kunnig i programmerYou are both a visionary, innovative entreTHINGS TO OFFER YOU!
ing. Kännedom om AXE-system är en fördel.
preneur and an experinced "doer". You have a
Experience of working within Ericsson at a
As a project manager, your responsibility will
natural interest in having a total picture including
technical level, with an emphasis on the develop2 st testutvecklare med inriktning mot RF-mätbe to improve, implement and monitor the proproducts, commercial aspects and customer
ment of. operations. Familiar with hardware serteknik och hårdvara (Sluttest av radiobasstation,
duct deployment operations taking place in
needs.
vices repair centre or field operations.
*TCB/CAT-test m m HW). Utbildning:
RMOA worldwide.
International experience is an advantage. A good
Högskoleingenjör med inriktning elektronik/data.
Experience from marketing, product manageWe are offering you the opportunity to combiteam player and self starter.
Kunnig i RF-teknik. En av personerna bör ha erfament and/or system management is an advantane operations and project management in an inrenhet av kretskort.
ge. If you have radio competence that is a plus.
TAKE ON THIS CHALLENGE - CALL US NOW!
ternational environment.
Challenging? Call usl
*) TCB/CAT = Test av hela kabinett.
Qualifications: Experience with telecommuniContact: Michael Humer, ETXT.ETXHUME, +46 8
cations. Good spoken and written English. Good
719 3904 or +46 70 519 3904 Manager,
Kontakta: Helena Holmgren, tel 08-404 40 51, elKontakta: Henning von Keyserlingk, 08-764
communication skills. Natural abilities for team
Provisioning and Supply Hardware Services or Jan
ler Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53
0365, Memoid EBCKEHE. Ansökan: Anna
work. B.Sc. or equivalent.
Giese, ETXT.ETXJG. +46 8 719 9357 Human
69 Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
Sandström Ericsson Business Networks AB
Assets: Knowledge of Ericsson S/W upgrade
Resources Applications: Jan Giese, TB/ETX/PN/CS,
Mattsson, Box 11,164 93 STOCKHOLM
Sl/EBC/PN/RAH Landsvägen 66, 172 87
methods. Project management experience.
SE-126 25 STOCKHOLM
Sundbyberg
Knowledge of Spanish. International work experience.
Ericsson Components AB,
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Mikroelektronikdivisionen, Kista Production Unit
Ericsson Business Networks AB
VLSI
Contact: Marie-Josée Leblond, phone +46 8 757
21 63 Application: Ericsson Radio System AB, AH
PROJEKTLEDARE
SYSTEMINGENJÖR
Marianne Molin, 164 80 STOCKHOLM
TEST-KARAKTERISERINGSINGENJÖR
RADIOKONSTRUKTION
Radio Access är en dynamisk och spännande en• Du skall leda/koordinera utveckling av RF-konEricsson Components AB utvecklar, tillverkar och
Ericsson Radio Access AB, Kista
het inom Public Networks. Vi ansvarar för
struktioner. Du skall vara erfaren projektledare
säljer avancerade produkter inom områdena
Ericssons radio access produkter som idag består
och skall ha känsla för och erfarenhet av produkenergisystem, mikroelektronik samt opto- och av CTM och Super Cordless samt WLL-produkterVERKTYGSMAKARE TILL ANP
tion. Erfarenheter av RF-konstruktion är ett plus
mikrovégselektronik. Produkterna är komponen-na DRA 1900 och RAS 1000, AIRLINE. Vi upplever
men inte en nödvändighet.
ter och system avsedda huvudsakligen för
ett världsomfattande intresse och en stor efter- Affärsenheten ANP - Antenna Near Products - har
Ericsson, men även för andra kunder.
frågan för våra produkter och tjänster. Detta le- affärsansvar för sitt produktområde som omfatKontakta: Ulf Holmberg, 08-757 26 80 eller
der till nya, stimulerande och utmanande möjlig- tar delsystem i radiobasstationer till samtliga moMartin Schöön. 08-757 11 38. Ansökan: Ericsson
• Till en av våra moderna produktionsenheter i
heter inom det starkt växande radiobaserade ac- biltelefonistandarder, exempelvis GSM, D-AMPS,
Radio Systems AB, AH Jan-Olof Segerfeldt, 164 80
Kista söker vi nu en testingenjör som skall ingå i
cess området.
DCS, PCS, E-TACS, NMT, PDC. Produkterna inneSTOCKHOLM
en grupp på ca 10 personer som arbetar med utTill enheten för RAS 1000IAIRLINE söker vi nu fattar mikrovågsteknik, analog och digital HW,
veckling inom området test (karakterisering &
mekanik samt programvara. Utvecklingen och
en Systemingenjör.
Ericsson Telecom AB, CUSTOMER SERVICES

IMU

produktifiering sker i nära samarbete med alla Ericsson Mobile Communications AB, Lund
Ericssons affärsområden inom mobiltelefoni, då
affärsenheten är kompetenscenter för mikrovågsTEKNISK SUPPORT - DATA
filter, combiners, lågbrusförstårkare, radiotestloopar o d.
PRODUKTER, TILLBEHÖR OCH DECT
9 Vi behöver nu rekrytera nya verktygsmakare då
ett par av våra medarbetare kommer att sluta. Du
kommer att arbeta tillsammans med filterkonstruktörer i utvecklingsteam för att ta fram prototyper och modeller av filter. Vi söker dig som är
verktygsmakare eller har gått gymnasiets verkstadsmekaniska program.
Du bör ha erfarenhet av arbete med skärande
bearbetning i NC-styrd maskin samt mekanisk
montering. Dessutom skall du ha lätt för att samarbeta, ta egna initiativ, vara flexibel och noggrann samt kunna ta helhetsansvar.
Kontakta: Kristina Prag, tel 08- 757 1808 eller
Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404 3865.
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Pia
Bolmgren, Box 11,164 93 STOCKHOLM
Ericsson Business Networks AB

SOURCING,
OEM SYSTEMS AND SOFTWARE
• Inom avdelningen för forskning och utveckling
på affärsenhet Enterprise behöver vi nu förstärka
vår sourcingenhet för upphandling av externt utvecklade system/programvaror. Du kommer i våra
systemutvecklings- /teknikprojekt att vara den
kommersiellt ansvarige för upphandling av OEM
System och programvara och är därigenom delansvarig för den externa teknikförsörjningen inom
affärsenheten. Du kommer i projektet att bidrar
med juridisk och kommersiell kompetens, bl.a.
genom att genomföra företagsutvärderingar, driva förhandlingar gentemot leverantörer samt ansvara för nödvändig avtalsskrivning. En annan roll
är vidare att samordna affärsenhet Enterprise intressen med övriga affärsenheter inom affärsområde Infocom, främst genom att koordinera den
kommersiella delen av den externa teknikförsörjningen så att bästa möjliga resultat kan uppnås.
Du bör vara gymnasieingenjör med affärsmässig bakgrund, gedigen branscherfarenhet inom
mjukvaru- och/eller OEM-området och utbildning
inom inköpsområdet (t ex Silf, IHM). En annan
bakrund kan vara att du har akademisk examen
inom något av områdena teknik / ekonomi /juridik och har intresse för programvara / system och
med något års arbetslivserfarenhet. Du har vidare
intresse för kommersiella frågor och vill utveckla
din affärsmässighet i ett av världens ledande teknikföretag.
Då arbetet till stor utsträckning sker i tvärfunktionella team, är det viktigt att du fungerar både
självständigt likväl som i grupp. Du bör också vara
målinriktad och trivas med att jobba i projektform. Då en stor del av vår leverantörsbas inom
detta område återfinns i Nordamerika, är det viktigt att du talar och skriver engelska obehindrat.
Du måste vara stresstålig och trivas med internationella kontakter.
Om du tycker detta låter intressant, och är redo för en utmaning, så är du välkommen att
Kontakta: John Lindh, tfn 08-422 00 64 eller
Susanne Pettersson, tfn 08-422 01 02.
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• Till vår enhet Technical Support i Lund söker vi
en ny medarbetare.
Du kommer utifrån ett tekniskt perspektiv utbilda lokala bolag på våra dataprodukter, tillbehör och dect-telefoner. Vidare skall du löpande
ge teknisk support mot våra partners på marknaden (bolag, distributörer) samt följa upp produktkvalité och driva korrigerande åtgärder mot
Service & Repair. En annan uppgift blir att under
produktprojektens gång bevaka marknadens behov och krav.
Din bakgrund är 4-årig tekniskt gymnasium
med erfarenhet från service -support. Du skall
dessutom ha gedigen erfarenhet av datakommunikaton, BBS-nantering och internet.
Kontakta: Håkan Jönsson, tfn 046-18 12 43
Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB,
Personalenheten, 223 70 LUND.
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Kungens Kurva

APPLIKATIONSINGENJÖR

devices and antenna performance. Advanced nu- Du har minst examen från tekniskt gymnasium
med några års erfarenhet inom utvecklings- och
merical and experimental tools are utilized for
the EM assessments. The work is related to all projektarbete. Vidare bör du behärska engelska
flytande i tal och skrift.
Ericsson's products, and the project team provides
support to all units within the company. Other
important tasks of the project team are to take Kontakta: Arne Karlsson, telefon 08 - 721 6746,
part in EM measurement standardization and to memo EKA.EKAKARN, memo EKA.EKAKARN eller
follow the international bioelectromagnetic re- la-Pia Emanuelsson (personal), tele-fon 08- 721
search in the area of EM health and safety. In ma-7461, memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast
ny cases this research is conducted by indepen- 970620: Ericsson Components AB, Energy Systems
dent organizations partly funded by the telecom- Division, KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81
KISTA - STOCKHOLM
munications industry.
• We are looking for a new member of the
electromagnetic field project team, who will be
responsible for the bioelectromagnetic research
activities. The tasks in this position are to follow,
analyze and summarize international research, attend conferences and meetings, have contacts
with research organizations, represent Ericsson in
meetings and workshops, and to communicate information within the company.
An applicant for this position should have a
university degree in physics or engineering and
also good knowledge in biological sciences (biology, biochemistry, medicin etc.).
Suitable educations could be biomedical or biochemical engineering. Good skills in oral and
written communication, both Swedish and
English, is a requirement.

Ericsson Business Networks AB, Kista
Radio Access är en dynamisk och spännande enhet inom Public Networks. Vi ansvarar för
Ericssons radio access produkter som idag består
av CTM och Super Cordless samt WLL-produkterna DRA 1900 och RAS 1000, AIRLINE. Vi upplever
ett världsomfattande intresse och en stor efterfrågan för våra produkter och tjänster. Detta leder till nya, stimulerande och utmanande möjligheter inom det starkt växande radiobaserade access området. Till enheten söker vi nu:

SYSTEMINGENJÖRER
Radio Networks inom Radio Access enhet har
mångårig erfarenhet av utveckling och användning av datorbaserade planeringsverktyg för radionät. Verktygen innehåller bland annat elektroniska kartor. Vi arbetar i nära kontakt med våra
kunder som finns över hela världen. Vi arbetar
med analys av våra produkters och kunders krav
på stödsystem för radionåtplanering. Enheten
fungerar som ett kompetenscentrum inom
Ericsson på detta område. Vår verksamhet expanderar och vi söker därför nya medarbetare.

Energy Systems utvecklar, producerar och mark-Contact Christer Törnevik, phone 08-7641235,
nadsför strömförsörjningsutrustning, klimatchrister.tornevik@era-t.ericsson.se or Ulf Forssén,
system samt styr- och övervakningssystem för te-phone 08-7578159, ulf.forssen@era-t.ericsson.se.
lekommunikation.
Application: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/T/HS Inger Sedvallson, 164 80 STOCKHOLM
• Enheten Energy Management söker en applikationsingenjör som skall fungera som teknikstöd
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
till våra marknadsansvariga och produktchefer.
Kungens Kurva
Arbetet innebär att installera och driftsätta kund• Bland våra arbetsuppgifter ingår utveckling av
specifika EnergyMaster-system i vårt laboratorium TEKNIKASSISTENT
planeringsmetodik och funktionalitet i planersamt verifiera och dokumentera att dessa fungeingsverktyg för våra olika produktlinjer, bevakrar enligt kundens önskemål. Arbetet innebär en
Energy Systems utvecklar, producerar och mark-ning av strategiska radiospektrumfrågor samt
del resor.
medverkan i kurser. Du som söker är civilingenjör
nadsför strömförsörjningsutrustning, klimatÖnskvärda kvalifikationer är gymnasieingenjör
(E, F, Y) eller motsvarande med goda kunskaper i
system samt styr- och övervakningssystem för te(el/tele) gärna i kombination med vidareutbildlekommunikation, programvaruverifiering och engelska. Du har kunskaper om radio, mobiltelening inom programmering. Ericssonerfarenhet är
foni, DECT eller telekommunikation. Om du har
programvarukonstruktion.
meriterande. Engelska behärskar du flytande i tal
erfarenhet avt.ex. planering av radionät är det
och skrift. Som person är du noggrann, stresstålig
ett plus.
• Enheten OEM Power söker en teknikassistent
och har god samarbetsförmåga.
som skall assistera konstruktörerna i utvecklingsprojekt med utvärdering, mätning och ändring
Kontakta: Nikus Nordling. 08-757 39 14 eller PerKontakta: Robert Wikström, telefon 08-721
av prototyper. Vidare innefattar arbetet produkOlof Thorén, 08-757 02 92. Ansökan: Ericsson
6141, me mo EKA.EKARRW eller la-Pia
trationaliseringar, verifiering och dokumentationBusiness Networks AB KI/EBC/PN/RANB 172 87
Emanuelsson (personal), telefon 08 - 721 7461,
sändringar.
SUNDBYBERG
memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 970620:
Ericsson Components AB Energy Systems Division
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81 KISTA STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB, Kista

TESTUTVECKLARE
TILL PRODUKTIONSTEKNIK

"Vi strävar efter att ständigt utvidga vår kunskapsbas. Kanske har just du den kunskap vi söker."

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

• Vi söker ett antal ingenjörer som kan bygga
upp teststationer för automatiserad testning av
Ericsson Business Networks AB, Kista
enheter i basstationer. I allmänhet är tester och
instrument styrda från testprogram via GPIB-busRadio Access är en dynamisk och spännande en-sen, varför kunskaper i programmering (C++,
het inom Public Networks. Vi ansvarar för Erics- Pascal, HPVEE) år en merit. Tidigare erfarenhet av
sons radio access produkter som idag består av testning samt områden som telekommunikation,
CTM och Super Cordless samt WLL-produkterna mobiltelefoni och instrumentstyrning uppskattas
också.
DRA 1900 och RAS 1000, AIRLINE. Vi upplever ett
världsomfattande intresse och en stor efterfrågan Testutvecklare med inriktning mot programvaför våra produkter och tjänster. Detta leder till ra (Sluttest av radiobasstation, *TCB/CAT-test m
nya, stimulerande och utmanande möjligheter in-m). Utbildning: Civil- eller högskoleingenjör med
om det växande radiobaserade access området. inriktning elektronik/data. Kunnig i programmering. Kännedom om AXE-system är en fördel.
2 st testutvecklare med inriktning mot RF-mätPROGRAMMERARE/
teknik och hårdvara (Sluttest av radiobasstation,
*TCB/CAT-test m m HW). Utbildning:
SYSTEMERARE C++
Högskoleingenjör med inriktning elektronik/data.
För att kunna planera våra radiosystem utvecklarKunnig i RF-teknik. En av personerna bör ha erfavi avancerade datorprogram, som bland annat in-renhet av kretskort.
nehåller elektroniska kartor. Våra kunder finns
*) TCB/CAT = Test av hela kabinett.
över hela världen och är ofta lokalbolag inom
Ericsson.
Kontakta: Helena Holmgren, tel 08-404 40 51 eller Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53
69. Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
• Vi söker nu framstående programutvecklare
Mattsson, Box 11,164 93 STOCKHOLM
som ska arbeta med vårt radioplaneringssystem
RAPS, samt med implementering av GlS-funktionalitet. I arbetet ingår alla moment från analys till Ericsson Radio Systems AB, Kista
implementering. Du måste ha goda kunskaper
och erfarenheter av objektorienterad design och
R&D ENGINEER programmering i C++. Erfarenhet av MFC är meriELECTROMAGNETIC FIELDS
terande.
ERA/TIUD "Antenna Systems and Propagation
Till tjänsterna söker vi dig som är gymnasie- elResearch ", is a part of the Core Unit Radio
ler civilingenjör eller har motsvarande högskoSystems and Technology, RCUR, which is responleutbildning.
sible for Ericsson's radio research activities.
One of the project groups within this unit is deKontakta: KI/EBC/PN/RANT Arne Myr 08-757 02
aling with electromagnetic (EM) field research.
18 EBCEBCARNE eller KI/EBC/PN/RANT Bertil
The activities include measurements and calculaBranden 08-757 33 58 EBC.EBCBBRA. Ansökan:
tions of EM nearfields and farfields, human expoEricsson Business Networks AB Anna Sandström
SL/EBC/PN/RAH Landsvågen 66 172 87 Sundbyberg sure levels, potential EM interference to medical

Kvalificerade
sekreterare/administratörer
sokes till LME

Till Telefonaktiebolaget LM Ericsson söker vi kvalificerade
sekreterare/administratörer med god Ericsson kunskap och stor
initiativförmåga.
Du som söker har integritet, är flexibel och noggrann och klarar
av att hålla många bollar i luften samtidigt. Engelska behärskar
Du obehindrat i tal och i skrift. Det är en fördel om Du har
arbetat med ekonomisk administration och är väl förtrogen med
att arbeta i PC - miljö. Du är väl insatt i något av områdena
affärsutveckling, ekonomi, juridik, utbildning eller personal.
Din ansökan skickar du märkt med "sekr/adm" till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
HF/LME/P Ola Andersson
126 25 STOCKHOLM

ERICSSON

^

20
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
i Kungens Kurva

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖRER

JOBBNYTT
Till våra marknadsenheter som arbetar mot
Contact: Göran Söderlund, phone 08-727 4250
Europa, Australien, Nya Zeeland, Latinamerika, Application: Maria Lerner, ÅL/UAB/P
Asien, Afrika och Mellanöstern söker vi:
Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö
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transmissionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
och vi är idag cirka 1200 anställda.

• På Produktionsteknik vid RSA vet vi att byggsätten för kretskort blir mer och mer avancerade.
Vi kommer att möta nya utmaningar med införande av BGA, CSP och Pin in Paste etc. Därför söVi är ett gäng på c:a 20 personer som ansvarar för ker vi nu dig som kan ge oss ytterligare förstärkverifieringen av gruppväljaren (GSS) i AXE10. Vårning inom området kretskort.
Test Configuration Management (TCM) verksamDu kommer att arbeta med utvärdering och inhet syftar till att tillhandahålla en komplett prov- förande av nya processer vid introduktion av nya
ningsmiljö för våra provare. Verksamheten om- produkter och i våra egna teknikprojekt.
fattar allt från programproduktion och HW beTraditionell beredning och producerbarhetsställningar till leverans av fungerande debuggad granskning ingår också i arbetsuppgifterna.
arbetsdump/miljö för funktionsprovningen att ar- Då vi har ett nära samarbete med flera utveckbeta med.
lingsavdelningar och Ericsson fabriker runt om i
världen samt med våra leverantörer, är det viktigt
• Eftersom verksamheten utvidgas behöver vi nu
att du har lått för att samarbeta och har goda
bli fler personer som arbetar inom området. Vårt
kunskaper i engelska. Du bör vara flexibel, ha geansvar kommer även att innefatta TCM för verifidigen erfarenhet inom kretskort och god teoreeringen av APT devices, talmaskinsområdet samt
tisk utbildning i teknik, gärna med produknya utvecklingsprojekt.
tionsteknisk inriktning.
Du får möjlighet att utvecklas i en miljö som är
lite bredare än vad TCM normalt erbjuder på störKontakta: Olle Selander, tel 08-757 25 50 eller
re enheter. Eller så har du bakgrund som verifieAnna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69.
rare eller designer och vill ta chansen att bredda
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
dig och lägga grunden för en karriär som
Mattsson, Box 11,16493 STOCKHOLM
troubleshooter, vilket vår TCM verksamhet är
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
upplagd för att ge möjlighet till.
Vi söker dig med erfarenhet från TCM, verifierKungens Kurva
ing och/eller AXE10 design. Eftersom arbetet bedrivs i teamform är det viktigt att du har lätt för
SYSTEMDESIGNER
och trivs att samarbeta med andra. Du har även
förmågan att driva egna utredningar.
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för teKontakta: Conny Fransson, tfn 08-727 3355, melekommunikation.
mo UAB.UABCSF eller Esbjörn Roos, tfn 08-727
5604, memo UAB.UABCSF Ansökan: Maria Lerner
Energy Systems utvecklar, producerar och mark-MJUKVARUKONSTRUKTÖR
ÄL/UAB/P
• Enheten Energy Management söker en
nadsför strömförsörjningsutrustning, klimatSystemdesigner. Du kommer att arbeta med att
system samt styr- och övervakningssystem för te-FÖR INBYGGDA SYSTEM
Ericsson Mobile Communications AB, Lund
hålla ihop EEM-systemet (Ericsson EnergyMaster)
lekommunikation. VII vår produktenhet Power
På sektionen "PBX Application Hardware" utkonstruktionsmässigt map programvara och hårdSystems söker vi nu en elektronikkonstruktör till vecklar vi kretskort till företagsväxeln MD110.
vara vad gäller befintliga applikationer och hur
FUNKTIONSTESTARE
sektionen för Utveckling och Konstruktion.
Dessa kretskort kännetecknas av att de innehåller
dessa har implementerats. I arbetet ingår också
en växande mängd applikationsprogramvara vil- • Till vår enhet för datatillbehör söker vi en
att arbeta med att ta fram nya plattformat att
• Som elektronikkonstruktör arbetar Du bl.a
ket gör att vi behöver bredda vårt kunnande in- funktionstestare. Vi tror att Du är gymnasieingenbygga framtidens produkter på. Arbetet innebär
med problemlösning på befintliga produkter, utom systemering och programmering av komplexa jör med några års erfarenhet från data- eller teleatt man i många situationer kommer att fungera
veckling, rationalisering och förvaltning av Power
programsystem. När vi nu utvecklar nya applika- com branschen. Det år en merit om Du har tidigasom spindeln i nätet när nya applikationer och
Systems produkter och teknik. Arbetet sker ofta i
tioner dels inom trådlös telefoni (DECT) och dels re erfarenhet av testningA/erifiering av programfunktioner skall implementeras i EEM-systemet.
projektform och i nära samarbete med produktför anslutning mot IP och ATM-nåt behöver vi fler vara samt elektronik-erfarenhet. Vi förutsätter
Önskvärda kvalifikationer är att du är civilingledning och produktion.
duktiga konstruktörer.
att Du behärskar engelska i tal och skrift samt är
enjör gärna från E, F eller D som varit drivande i
Vi söker Dig som är lägst gymnasieingenjör
van vid att arbeta både självständigt och i grupp.
arbetet med nykonstruktion av programvara
med några års erfarenhet alternativt nyutexamiDu är dessutom van vid att sätta kunden i fokus.
och/eller hårdvara. Det är en fördel om du har er• Verksamheten på sektionen är varierad efternerad högsko le-/ civilingenjör. Du bör ha goda
farenhet från krav- och designspecifikationer.
som vi ansvarar för utveckling av en stor del av
kunskaper i engelska samt datorvana. Som perEngelska behärskar du flytande i tal och skrift
maskinvaran till MD110. Denna innefattar bland
Kontakta: Jonas Harris, tfn 046-18 14 29
son har Du lätt för att samarbeta och skapa goda
Som person är du stresstålig, noggrann och har
annat både analoga och digital accesser (trunkar
Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB
relationer.
god samarbetsförmåga.
och linjeanslutningar) samt centrala resursorgan.
Personalenheten, 223 70 LUND
Hos oss utvecklar vi alla delar i dessa produkter
Kontakta: Anders Otterberg 08-721 6649, memo
vilket innebär att vi har en blandning av hårdvaru
Kontakta: Anders Mårtensson, telefon 08 - 721
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
EKAAOT eller Laila Engren (personal) 08-721
och programvarukonstruktion. Du har därför som
6147, memo EKA.EKAMAON eller la-Pia
Kungens Kurva
6108, memo EKALENN. Ansökan märkt
konstruktör möjlighet att erhålla en bred kompeEmanuelsson (personal), telefon 08- 721 7461,
"EKA/K97006": ERICSSON COMPONENTS AB,
tens genom ditt arbete.
memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 970613:
VERIFIERINGSINGENJÖRER
Energy Systems Division, KK/EKA/K/P Gudrun
Ericsson Components AB, Energy Systems
Du som söker bör vara civilingenjör med data
Söderberg, 164 81 KISTA - STOCKHOLM
eller elektroteknisk inriktning. Du bör ha erfarenEnergy Systems utvecklar, producerar och mark- Division. KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg. 164 81
KISTA-STOCKHOLM
het av programmering i C eller C++ och känna till
nadsför strömförsörjningsutrustning, klimatEricsson Components AB, Energy Systems
realtidsoperativsystem. Erfarenhet av arbete insystem samt styr- och övervakningssystem för teDivision. Kalmar
om DECT-teknologin, TCP/IP och strukturerad pro- lekommunikation.
Ericsson Business Networks AB, Karlskrona
grammering är meriterande.
• Enheten Energy Management söker
ELEKTRONIKINGENJÖR
TESTBEREDARE FÖR SYSTEMTEST
Kontakta: NA/EBC/EN/DMTE Olof Lindström, teVerifieringsingenjörer. Du kommer att ingå i en
• Vi behöver förstärka vår enhet inom Power
lefon: 08/422 33 91, email: Olof.Lindstrom
fristående verifieringsenhet med huvuduppgift
• Vi år ca 90 personer som i grova drag arbetar
Modules med ytterligare en elektronikingenjör.
Sebc.eriuson.se. Ansökan senast 970613:
att systemverifiera våra produkter. I arbetsuppgifmed: orderbearbetning, speditionsarbete samt inTjänsten ingår i en enhet som arbetar med utNA/EBC/EN/H Marcus Eriksson
terna ingår verifiering på systemnivå, framtagantroduktion av nya produkter. Teknikgruppen inveckling, konstruktion och förvaltning av switchade av verifieringsspecar, samt ständig utveckling
om enheten behöver förstärkning. Den vi söker
de DC/DC-omvandlare och grundteknik för dessa.
och förbättring av verifieringsmiljön. Systemen
skall arbeta med vidareutveckling, underhåll och
AXE Research and Development, Älvsjö
som skall verifieras tillhör vårt EEM-system för
dokumentation av testmetoder för systemhårdvaDu kommer att få arbeta i ett av våra produktövervakning och styrning av kraft och klimat i olira till vår företagsväxel MD110. Hantering av kunteam med konstruktion av produktvarianter, reviASSISTANT PA-MANAGER
ka teletillämpningar. Systemen är implementeradanpassad mjukvara. Systemtest av kundanläggsion av befintliga produkter samt produktunderFOR
PRODUCT
AREA
APT-DEVICES
de på flera plattformar. Arbetet inkluderar konningar. Arbetet bedrivs i huvudsak i projektform
håll. Arbetsuppgifterna kommer även att innefattillsammans med utvecklings-och produktionta tekniskt stöd åt personalen inom produktionProduct area APT Devices is responsible for mosttakter med utländska utvecklings- och verifiersinstanser.
sinstansen där vårt produktteam är placerat.
of the products connected to the Croup Switch in ingsenheter. Det kommer också att finnas möjligDu som söker har en elektronikutbildning på
AXE. This includes ETs, Signalling Equipment etc.het att ingå i globala projekt.
Lämplig bakgrund minst mellaningenjör med
högskolenivå eller motsvarande. Som person måsThis is a fast growing area, the investment 1997 is önskvärda kvalifikationer är att du är civil- elinriktning mot telekommunikation, alternativt erte Du ha lätt för att samarbeta samt trivas med
almost three times the investment 1996.
faren gymnasieingenjör.
ler högskoleingenjör. Då alla de aktuella systeatt arbeta i projektform. Praktisk läggning är ett
men är programvarubaserade är de en fördel om
krav och tidigare industriell erfarenhet år en me• The PA management function is responsible for
du har erfarenhet av programvaruverif iering och
Kontakta: Mats Johansson, tel 0455/54986.
rit. Engelska är vårt koncernspråk, och Du måste
provisioning of all resources for the area. The alprogramvarukonstruktion. Arbete med systemveAnsökan: Ericsson Business Networks AB.Kristin
behärska svenska i tal och skrift. Din ålder är inte
location of development most be done in a way
rifiering och uppbyggnad av verifieringsmiljöer är
Mizser, Box 511, 371 23 Karlskrona alt kristin.mizviktig, huvudsaken är att Du har intresse, engagethat secure:
meriterande, liksom kunskaper inom områdena
serSericsson.se.
mang och vilja.
LabWindows, C-programmering och verifieringsProductivity - cost effective development.
verktyg generellt. Engelska behärskar du flytande
Quality - High product quality. Time - Short lead
LM Ericsson Data AB, Älvsjö
i tal och skrift. Som person är du stresstålig, nogtime (with high precision).
Kontakta: John Carlsson 0480-61401 memo
grann och har god samarbetsförmåga.
EKA.EKAJOCA. eller Ulf Holmberg 08-7217021
There is also a responsibility for the PA manaSYSTEMPROGRAMMERARE VM/MVS
memo EKA.EKAUHG. Personalavdelningen Jan
gement function to secure both a short and a
Uhlander 08-7216546 memo EKA.EKAJUP.
long time provisioning strategy for all Local
Kontakta: Anders Mårtensson, telefon 08 - 721
På sektionen N/DL (Large Systems) arbetar vi med
Ansökan märkt K9707 senast 970620: KK/EKA/K/P
Design Centres involved in the area, including re6147, memo EKA.EKAMAON eller la-Pia
stordatorplattformarna VM och MVS. Gruppen
Gudrun Söderberg Ericsson Componets AB 164 81
source and competence planning.
Emanuelsson (personal), telefon 08- 721 7461,
för teknikstöd inom Large Systems ändrar nu inKISTA.
Today we have co-operation with 5 major
memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 970613:
riktning och kommer att arbeta mer aktivt med
LDCs.
Ericsson Components AB, Energy Systems
renodling av de produkter som sektionen har.
Ericsson Business Networks AB
Division, KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg, 164 81
Vårt mål under 1997 är även att kunna erbjuda
Now we search for you who want to start as an
KISTA - STOCKHOLM
användarna av produkterna en bättre service
assistant PA manager for our challenging product
Radio Access är en dynamisk och spännande en- area.
samt mer aktivt erbjuda konvertering till de alterhet inom Public Networks. Vi ansvarar för
nativ som vi anser vara mer strategiska.
This role can be adapted to your background
Ericsson Radio Access AB, Kista
Ericssons radio access produkter som idag består
and interests, for example this can include work
Därför söker vi ytterligare 3 personer till grupav CTM och Super Cordless samt WLL-produkter-with the PA-process, responsibility for projects
pen.
PROCESSUTVECKLARE/
na DRA 1900 och RAS 1000, AIRLINE. Vi upplever within the product area, assessment leader and so
BEREDARE-KRETSKORT
ett världsomfattande intresse och en stor efter- on.
• Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med
frågan för våra produkter och tjänster. Detta leinstallation, tuning, problemhantering, dimensioYou are a positive, business oriented person
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
der till nya, stimulerande och utmanande möjlig- used to work in an international environment.
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är nering, drifttekniska frågor och stöd vid systeheter inom det starkt växande radiobaserade ac- Preferably you have experience in AXE10 design
verksamma inom radioaccess system för trådlösmutveckling och applikationsdesign. I arbetsuppcess området.
(MEDAX, HWDP and PROPS)
telefoni, basstationer, antennära produkter och gifterna ingår också att bevaka teknikutveckling-

SOLUTION MANAGERS

Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjningsutrustning, klimat• Inom Ditt ansvarsområde ligger bland annat
system och styr- och övervakningssystem för teleatt kunna förstå våra kunders behov och att kunkommunikation. Produktenhet Power Systems sö-na omvandla dessa behov till kundanpassade tekker nu förstärkning med programvarukonstruktö- niska lösningar baserade på existerande och plarer till sektionen för Utveckling och Konstruktion. nerade produkter och tjänster från Ericsson, vid
behov kompletterat med externa leverantörers
• Som programvarukonstruktör arbetar Du med
produkter och tjänster.
hårdvarunära programmering av mikroprocessoDessa lösningar ska sedan kunna dokumenterer för styrning, mätning och övervakning i våra
ras och presenteras för kunden på ett förtroendekraftsystem. Du kommer bl.a att arbeta med Cingivande sätt och åtaganden ska kunna drivas
programmering och assembler.
internt gentemot utvecklingsenheterna inom
Ericsson. Dessutom ingår tekniskt stöd till säljare
Du som söker är civil- eller gymnasieingenjör
och LC/MLC genom aktivt deltagande I marknadsmed datateknisk inriktning, gärna med elektroföring, kunddiskussioner och offertarbete. Att
nikkunskap samt kännedom om styr- och reglerkunna analysera konkurrenters koncept och erteknik. Du bör ha erfarenhet av mikrodatorprobjudanden är också en viktig del av arbetet.
grammering, hårdvarukunskap i digitalteknik och
datakommunikation. Som person tycker Du om
Du har en god teknikbakgrund inom radioatt arbeta med kreativ problemlösning och har
och telekommunikation. Du har en god presentalätt för att samarbeta. Vi förutsätter att Du betionsvana och behärskar självfallet engelska I tal
härskar engelska i tal och skrift.
och skrift. Ytterligare språk, gärna tyska eller
franska, är meriterande. Tjänsterna är förenande
Kontakta: Christer Berg 08-721 6535, memo
med många resor varför Du måste vara flexibel
EKA.CHBE, eller Laila Engren (personal) 08-721
och kunna resa utomlands med kort varsel.
6108 memo EKALENN. Ansökan märkt
"EKA/K97005": ERICSSON COMPONENTS AB.
Kontakta: Göran Ericsson, 08-764 02 49,
Energy Systems Division, KK/EKA/K/P Gudrun
EBCEBCGOEK eller Johan Adler (region Afrika
Söderberg, 164 81 KISTA - STOCKHOLM
och Mellanöstern), 08-764 00 00, EBC.EBCADLR
Ansökan: Anna Sandström, (08-7643313),
EBC/PN/RAH, memo EBC.EBCasan
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kungens Kurva
Ericsson Business Networks AB, Nacka strand
Enterprise Networks
ELEKTRONIKKONSTRUKTÖR

TEST CONFIGURATION
MANAGEMENT FÖR GSS I AXE

en för de områden du kommer att ansvara för
och rekommendera strategisk inriktning.
Kvalifikationer: Du bör ha gymnasieutbildning
och gärna högskola eller motsvarande branschspecifik utbildning. Du har flerårig vana som
systemprogrammerare i stordatormiljö och har
vana från olika språk (t ex Cobol, PL/I, Rexx). Om
du har arbetat inom området tuning och kustomisering på VM och MVS är det meriterande. Som
person är du utåtriktad och initiativrik samt besitter en god samarbetsförmåga. Du tycker om att
lära dig nya saker men kan även dela med dig och
lära ut det du kan.
Kontakta: Torbjörn Ericson, tele 08-726 29 05,
memoid EDTTEI eller Jeanette Sporre, tele 08-726
26 94, memoid EDTJEAN Ansökan: Helena
Michels.ÄL/EDTNH.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROGNOSANSVARIG FÖR
AXE10 I GSM, NMT OCH TACS
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Andersson, tel 08-757 36 67, e-mail: daniel.andersson@emw.ericsson.se Ansökan: KI/ESB/HS
Kerstin Fröderberg
Ericsson Saab Avionics AB, Kista Divisionen för
Presentations- och Spaningssystem

SYSTEMKONSTRUKTÖR
FÖR VERIFIERING
• Du kommer att arbeta med verifiering och utvärdering av främst programvaran ingående i
presentationssystemet EP-17 i flygplan JAS 39
Gripen.
Arbetet innebär bl a att utforma verifieringsmetoder, spcificera, verifiering på funktionell nivå, genomföra verifieringen samt rapportera resultatet. Vi arbetar målstyrt i team.
Du som söker bör vara minst 120-poängs ingenjör samt vara noggrann och ha sinne för helheten i systemet. Goda kunskaper om realtidssystem samt tidigare erfarenhet av verifiering eller systemarbete är meriterande.

system. Du kommer att medverka i alla delar av
systemets vidareutveckling, både av systemets befintliga och nya applikationer.
Du år civilingenjör alt 120-poängs ingenjör
med mycket goda programmeringskunskaper i
C/C++. Du måste ha intresse för konstruktion av
simuleringsmodeller, realtidssystem och datorgrafik i Silicon Graphics-miljö samt ha några års erfarenhet.
Kontakta: Per-Erik Sundberg, tel 08-757 37 79
Ansökan: KI/ESB/HS Kerstin Fröderberg
Ericsson Saab Avionics AB, Kista Divisionen för
Presentations- och Spaningssystem

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL
• Du kommer att arbeta med att såkra drift och
framtida underhåll av presentationssystemet EP17 ingående i flygplan JAS 39 Gripen. En uppgradering av systemet är förestående med en ny
funktionalitet realiserad i programvara och nya
lösningar i maskinvara.
Arbetet innebär bl a att arbeta med driftsäkerhets- och uppföljningsanalyser, reservmaterieloch utbildningsfrågor samt uppföljning av felutfall.
Du som söker bör vara civilingenjör eller motsvarande med erfarenhet av system-, digital- eller
programvarukonstruktion. Kunskap om driftsäkerhets- och underhållsarbete, komponentkännedom samt erfarenhet från produktion och provning år meriterande. Goda kunskaper i svenska
och engelska.

Ericsson Saab Avionics AB, Kista Divisionen för
Presentations- och Spaningssystem

SYSTEMKONSTRUKTÖR
• Du kommer att utveckla flyg- och markburna
presentationssystem, bl a för JAS 39 Gripen.
Arbetet omfattar utåtriktad verksamhet för analys av kundkrav, funktions- och prestandaspecificering samt systemkonstruktion av funktioner för
både vidareutveckling och nyutveckling. Vi arbetar målstyrt i team.
Du som söker bör vara civilingenjör eller motsvarande med erfarenhet av system-, digital-, eller programvarukonstruktion. Goda kunskaper i
svenska och engelska. Erfarenhet av taktiska presentationssystem är meriterande.
Kontakta: Eva Engdahl, tel 08-764 12 07, e-mail:
eva.engdahl@emw.ericsson.se eller lärs Sjöström,
tel 08-757 19 75, e:mail: lars.sjostrom@emw.ericsson.se Ansökan: KI/ESB/HS Kerstin Fröderberg

Ericsson Components AB,
VI är en enhet inom logistik på produktenheten
Mikroelektronikdivisionen, Kista
Base Station Systems som ansvarar för prognoser
Kontakta: Eva Engdahl, tel 08-764 12 07,
och leverantörsutveckling för AXE10 produkter e:mail:eva.engdahl@emw.ericsson.se eller Anne
IC-KONSTRUKTÖR OCH
för GSM, NMT och TACS. Hårdvaran i AXE10 stårArhin tel 08-757 36 63, e:mail:
UTVECKLINGSINGENJÖR
inför stora förändringar och detta kommer att in- anne.arhin@emw.ericsson.se Ansökan: KI/ESB/HS
nebära en utmaning för oss där vi kommer att
Kerstin Fröderberg
för Integrerad Mikrovågselektronik (MMIC)
hantera introduktioner och utfasningar av en stor
Business Center RFICOs S Modules ansvarar för
mängd produkter.
utveckling och marknadsföring av integrerade
Ericsson Saab Avionics AB, Kista Divisionen för
kretsar och moduler för bl a mobiltelefoner.
Presentations- och Spaningssystem
• Som prognosansvarig ansvarar du för att ta
emot och sammanställa marknadsprognoser, sam• Arbetet organiseras i fyra produktlinjer som
PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
manställa en plan och kommunicera den till våra
självständigt ansvarar för allt inom sina respektileverantörer. Arbetet som prognosansvarig inneVi utvecklar bl a presentationssystem till JAS 39 Kontakta: Eva Engdahl, tel 764 12 07, e-mail:
ve områden. För en relativt nystartad och starkt
bär mycket kontakter med olika enheter inom
expanderande verksamhet söker vi ingenjörer, en
Gripen.
eva.engdahlSemw.ericsson.se eller Fredrik
ERA, med tyngdpunkt på marknad och produktmed inriktning på IC-konstruktion, en med inriktNordin, tel 08-757 39 30, e-mail:
ledning samt med andra Ericsson bolag och externing på testning och applikationsstöd. Arbetet
• På vår enhet ansvarar vi för framtagning av
fredrik.nordin@emw.ericsson.se Ansökan:
na leverantörer.
syftar till att ta fram en ny generation produkter
programvaran för detta presentationssystem och
KI/ESB/HS Kerstin Fröderberg
Du bör ha god analytisk förmåga samt vara
jobbar för att få en snygg och bra realtidspresensjälvständig och noggrann. Eftersom kontaktytortation åt piloten. Vi är inne i ett intensivt arbete
na är många är det viktigt att du har lätt för att
med nykonstruktion och behöver därför flera
samarbeta. Det är en fördel om du har kunskap
programvarukonstruktörer. Du bör ha någon
om AXE10 samt erfarenhet av arbete med proform av ingenjörs eller systemvetenskaplig utbildgnoser. Du bör ha högskoleutbildning samt några
ning samt erfarenhet av programvaruutveckling.
års arbetslivserfarenhet.
Dessutom skall du gilla att jobba i team.
Arbetsuppgifterna omfattar specificering, kodKontakta: Ulrika Ekström, 08-757 5532.
ning och verifiering av programvarauenheter ingERACERAULEI eller Kristina Johnsson (personal),
ående i presentationssystemet till flygplan JAS 39
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB
08-757 1449, ERAC.ERAKRJN Ansökan:
Gripen. Programmeringsspråk PASCAL-D8 och
Mölndal söker
KI/ERA/LV/HS Kerstin Lundberg
grafikspråk. Arbetet omfattar nyutveckling av
programvara.
••
Ericsson Saab Avionics AB, Kista Divisionen för
Några års erfarenhet av realtidsprogrammerPresentations- och Spaningssystem
ing är önskvärd samt erfarenhet av PASCAL. Du är
noggrann, kvalitetsmedveten, öppen och har
känsla för teamsamhörighet. Du är 80- eller 120TESTINGENJÖRER
poängs ingenjör och har goda kunskaper i engels• Vi är en grupp ingenjörer som arbetar med att
ka och kan uttrycka dig i tal och skrift.
utveckla testprogram och testfixturertill vår ankomstkontroll inom produktionen. Vi söker tesKontakta: Malin Trossing, tel 08-757 36 04, eInom Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB ansvarar Kundtingenjörer som kommer att arbeta med att välja
mail: malin.trossingeemw.ericsson.se eller Carl
system för kundanpassning, installation och driftsättning av driftstödoch utveckla testmetoder, konstruera (programBachman, tel 08-757 09 74. Ansökan: KI/ESB/HS
system hos kund. Uppdragen genomförs ofta i projektform med totalanmera) i existerande testutrustningar och i egenutKerstin Fröderberg
vecklade testutrustningar, dokumentera, bistå
svar för den kompletta systemlösningen. Den kundspecifika anpassningproduktions- och utvecklingsavdelningarna med
Ericsson Saab Avionics AB Divisionen för
en gör vanligen med script- eller webteknik (Bourne shell, Perl, TCL/TK
analys, karaktisering samt kvalificering av kompoPresentations- och Spaningssystem
HTML Java).
nenter.
Lämplig bakgrund är gymnasie- eller högskoleDu är troligtvis civilingenjör E/D alternativt mellan-/gymnasie ingenjör
CONFIGURATION MANAGER
ingenjör inom elektronikområdet. Meriterande är
med minst 2 års erfarenhet inom något eller några av följande områden:
arbetserfarenhet av programutveckling, elektro• Vi utvecklar presentationssystem till bl a JAS39
Installation och drift av UNIX-baserade system, drift av telenät, datorkomnikkonstruktion, mät- och provningsteknik.
Gripen. Arbetet omfattar konfigurationsstyrning
Kunskaper och erfarenhet av PASCAL, C och
av dokument och källkod, systemintegration samt
munikation, relationsdatabaser, konstruktion i UNIX-miljö.
andra programmerinsspråk är också meriterande.
verktygs- och metodutveckling för programHar du erfarenhet av teknisk projektledning är det en merit.
Vi förutsätter att du är självgående och positiv
varuframtagning.
Arbetsuppgifterna innebär många kontakter, såväl internt mot produktutoch tycker om att ha god ordning omkring dig.
Utvecklingsmiljön består idag av VAX/VMS och
Då vi arbetar projektorienterat i team ser vi helst
D80 Pascal men då vi successivt går över till UNIX
veckling som mot våra kunder världen över.
att du har intresse för och gärna också har erfaså kommer arbetsuppgifterna även att innehålla
Du kommer att ingå i en decentraliserad organisation och ha världen
renhet av att leda projekt.
en del porteringsarbete. Möjlighet finns att påsom arbetsplats. Det är därför viktigt att du är intresserad av att arbeta
verka arbetets tyngdpunkt mot teknikadministration eller konstruktionsarbete.
Kontakta: Paul Mäenpää, tel 08-757 29 93
kundnära, i projektform och under stort eget ansvar.
Du skall ha någon form av ingenjörs eller
Ansökan: KI/ESB/HS Kerstin Fröderberg
systemvetenskaplig utbildning samt erfarenhet av
Kontaktpersoner:
programvaruutveckling och gärna konfiguraEricsson Saab Avionics, Kista Divisionen för
tionsstyrning. Är Du noggrann, ansvarsfull och
Prsentations- och Spaningssystem
MÖ/EHS/SK
känner för att arbeta med högteknologiska proPeter Gundersen, tel. 031-746 2632, Hans Ejserholm, tel. 031-746
gramvarusystem i ett glatt gäng med mycket
FÄLTSERVICE - KUNDSTÖD
2414, Lars-Eric Björk, tel. 031-746 2203
teamsammanhållning år Du välkommen att höra
av Dig.
• Du kommer att arbeta med stöd och hjälp till
Björn Bråtendal, tel. 031-746 2189
våra kunder och samarbetspartner, vid utprovning av funktioner och apparater i flygplan inom
Kontakta: Björn Tingåker, tel 08-757 23 25 eller
Skriftlig ansökan med meritförteckning märkt "SK" sänds senast 1997JAS 39 programmet.
Carl Bachman, tel 08-757 09 74 Ansökan: HS
Kerstin Fröderberg
Arbetet är utåtriktat och innebär bi a diskus06-30 till
sion med användare och kundrepresentanter,
Ericsson Hewlett-Packard
Ericsson Saab Avionics AB, Kista Divisionen för
medverkan vid flygutprovning av EP-17, arrangeTelecommunications AB
Presentations- och Spaningssystem
mang av riggprov i syfte att klarlägga funktioner
och felanalysera produkten, medverka vid exterEwa Eriksson
na möten, rapportera till projektledning, skriva
SYSTEMINGENJÖR/
Box 333
flygrapporter m m.
4 3 1 2 4 MÖLNDAL
PROGRAMEMRARE
Du som söker bör vara minst 80-poängs ingenVid utveckling av avancerad avionik får modellerjör samt vara noggrann, serviceinriktad och ha
ing och simulering allt större betydelse för att
sinne för helheten i systemet. Du har en förmåga
spara tid och kostnader. I vår simulator EPSIM anatt självständigt och i grupp driva och lösa de
Vi är ett expanderande företag med ca 670 anställda i Mölndal,
vänder vi de senaste datorerna ch VR-teknik för
problem som uppstår i samband med (våra preatt snabbt nå resultat.
sentationsssytem) EP-17 användning på fältet. Du
Stockholm och Grenoble, Frankrike. Moderna driftstödsystem blir allt vikhar en stark vilja att sprida information till berörtigare för teleoperatörerna. Med TMOS erbjuder vi därför produkter och
da kollegor. Goda kunskaper i svenska och eng• Vi söker nu systemingenjör/programmerare för
tjänster som hjälper dem att minska driftskostnaderna, förbättra kvalitén
elska.
att medverka vid framtagning av simuleringsmodeller. Du kommer att arbeta med konstruktion
och ge nya intäktsmöjligheter.
av simuleringsmodeller och grafikapplikationer,
Kontakta: Eva Engdahl, tel 08-764 12 07, e-mail:
eva.engdahlSemw.ericsson.se eller Daniel
samt integration av dessa i befintligt realtids-

Marknadsledande. Högteknologi. Hela världen
som marknad. Låter det som en intressant
arbetsplats!"

SYSTEMINGENJOR
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för mobil-telefoner. Samtidigt ska vi bygga upp
en stabil, långsiktig kompetens inom området.
Tekniskt arbetar vi idag mest med GaAs
(Galliumarsenid) och arbetet kommer att ge stora
utmaningar vad gäller analog konstruktion och
mikrovågskunnande. Vi måste också blicka
framåt och förutse vilken teknologi vi behöver i
nästa sekel. Vi kommer att samarbeta med andra
Ericsson-företag i både Sverige och USA, samt företag utanför Ericsson i Fjärran Östern och USA.
Du är civilingenjör eller motsvarande alternativt har Du en tekn.dr examen och kanske erfarenhet av mikrovågsteknik, RF-design och/eller
analog konstruktion. Goda kunskaper i engelska
är ett måste. Vi kommer att jobba som ett lag,
och vi är ganska få - Du måste vara självständig,
ta initiativ etc. samtidigt som Du måste ha förmågan att samarbeta i grupp.

JOBBNYTT
Du bör vara gymnasie- eller högskoleingenjör
med flerårig erfarenhet eller civilingenjör med
några års erfarenhet. För arbetet krävs goda
kundskaper i engelska.
Kontakta: Ulf Starkenberg, tel 08-757 28 94, email: ulf.starkenberg9emw.ericsson.se, eller Rolf
Karlsson, tel 08-757 34 64. Ansökan: Kl/ESB/HS
Kerstin Froderberg
Ericsson Saab Avionics AB, Kista Divisionen för
Telekrig och IK-system

MIKROVÅGSINGENJÖR

Vi arbetar i målmiljön med basfunktioner (såsom drivrutiner och stöd för presentation och registrering) och i de stödmiljöer som används (t ex
med analys- och simuleringsverktyg).
Programmen i målmiljö skrivs i realtids-Pascal (på
sikt planeras övergång till Ada) och i grafikspråk.
Arbetet omfattar såväl underhåll av befintliga
funktioner som nyutveckling av tilläggsfunktioner.
Du skall vara civilingenjör eller motsvarande
med datainriktning. Du skall dessutom ha erfarenhet av programmering av realtidssystem, Ada
och/eller PC, vara noggrann, och ha god samarbetsförmåga samt goda kunskaper i svenska och
engelska.

• Enheten för mikrovågs- och analogskonstruktion behöver förstärkning och söker därför efter
Kontakta: Lars Nilsson, TEL 08-757 08 75
nya medarbetare. Vi är en enhet som tekniskt
Ansökan: Kl/ESB/HS Kerstin Froderberg
spänner över ett stort frekvensområde och där vi
framförallt söker mikrovågsingenjörer. Hos oss
Kontakta: Jonas Tirén. tfn 08-7574954.
Ericsson Saab Avionics, Kista Divisionen för
kommer du att medverka vid specif icering, simuemaihekajoti eka.ericsson.se eller Erik Bjernulf,
Telekrig och IK-system
lering, konstruktion och verifiering av mikrovågstfn 08-7574184, emaihekaerbj eka.ericsson.se
system och mikrovågskomponenter samt framAnsökan: Ericsson Components AB, N/P Kerstin
DIGITALKONSTRUKTÖRER
tagning av konstruktionsunderlag.
Ljungblom, 164 81 Kista-Stockholm För vidare information om företaget och lediga arbeten ring
Vi jobbar i mindre team där ditt resultat är av
• Enheten för Digitalkonstruktion inom divisio020-575770
största vikt. Du har stora möjligheter att påverka
nen för Telekrig och IK-system söker Dig, civilingdina egna arbetsuppgifter såväl som din kompeenjör, mellaningenjör eller erfarna gymnasietensutveckling. Genom teamarbetet kommer du
Ericsson Radio Systems AB, Kista
ingenjörer som gärna har erfarenhet i att konatt bredda dig tekniskt och få en bättre helhetsstruera i VDHL och som är resultatorienterad, anbild av projektet du jobbar i. Det är därför viktigt
svarsfull och har lätt för att samarbeta med olika
SYSTEM MANAGEMENT att du gillar att jobba i lag, har lätt att samarbeta
typer av människor inom skiftande områden.
AXE / APT PLATFORM
och ser team som en naturlig arbetsform.
De utvecklingshjålpmedel vi använder ligger i
Cellular Systems - American Standards is the busi- Du har jobbat några år med mikrovågskonen Mentor Graphics/Synopsys-miljö på UNIX openess unit within Bricsson Radio Systems develo-struktion eller inom angränsande områden. Vi
rativsystem.
ping Cellular Telephone Systems based on AM- värdesätter att du är kreativ, beredd att ta ansvar
Vi vårdesätter kännedom om signalprocessorer
PSID-AMPS standard, which serves more than half
och resultatinriktad.
och dess implementering samt algoritmer för diof the subscribers in the world.
gital signalbehandling. Har Du tidigare deltagit i
hela utvecklingsprojekt från specificering till förKontakta: Henrik Björnek. tel 08-757 07 62 eller
• We have positions open in the area of AXE
valtning och underhåll är det en merit. Du ska beÅke Hansson, tel 08-757 05 89. Ansökan:
Platform development. Our team is in cooperahärska engelska språket i tal och skrift.
Kl/ESB/HS Kerstin Froderberg
tion with our R&D center in Montreal, Canada responsible for Basic Systems products within
Ericsson Saab Avionics AB Divisionen för
Kontakta: Thomas Öström, tel 08-757 26 97
CMS8800. As a System manager you participate in
Presentations- och Spaningssystem
Ansökan: KI/ESB/AK/Z Irene Adenborg
work with evolution of the AXE architec-ture.
Ericsson Saab Avionics AB Divisionen för Telekrig
handling of requirements and technical cooperaIT/NÄTVERKSTEKNIKER
tion with LMC. UAB as well as other organizaoch IK-system
tions within RMOA and BR.
Enhetens IT-leverantör består idag av 3 personer
We are looking for people in the APT area
som ansvarar för införande, drift underhåll och PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
(Signal terminals, Signaling devices. Switching
vidareutveckling av ESB, i Kista s informafabrics). Background and experience in Systems,
tionssystem. Till sin hjälp har gruppen bl a
Vi arbetar med programvarukonstruktion för
HW Design, Market support e.t.c of interest.
Ericsson Data som underleverantör.
motmedelstillämpningar som används för att träCMS88 is today very much driving AXE
na egna flygförare och för att vilseleda "lede fi".
Evolution, due to challenging customer require• Arbetet innebår underhåll och vidareutveckments in North America. The work requires close
ling av de UNIX och VMS-system som finns på fö• Som programvarukonstruktör kommer Dina arcooperation with our RSD Center in Montreal as
retaget i Kista. Arbetet innebär nära kontakt med
betsuppgifter att avse realtidstillämpningar med
well as some MLC's.
vår underleverantör, EDT.
mer eller mindre starkt uttalade realtidskrav. Du
Du bör vara 80 poängs ingenjör inom datatekkommer att få nytta av Dina kunskaper i design
Contact: Jan Erik Andersson, phone 08-4042025,
nik alternativt ha motsvarande kunskap, inhämoch realisering av programvarusystem. Har du
memoid ERA.ERAJEAN Application: Ericsson
tad på annat sätt. Du måste ha stort intresse för
dessutom kunskaper om realtidsoperativsystem
Radio Systems AB, AH Anette Spångberg 164 80
datorer och vara väl förtrogen med UNIX och nätoch maskinvara sätter vi extra värde på det.
STOCKHOLM
verk. Arbetet innebär projektledning med både
Utvecklingsmiljöerna finns i UNIX och VMS
konsulter och ESB-personal i projekten. Därför ser
världarna där verktygsstödet för t ex analys och
vi det som ett plus om Du har tidigare erfarenhet
Ericsson Saab Avionics AB, Linköping Divisionen
design, configuration management konstrukfrån projektledning. Du måste vara självgående,
för Presentations- och Spaningssystern
tionsverifiering etc blir allt starkare.
duktig på att samarbeta samt ha servicekänsla.
Programmeringsspråk är främst ADA och PASCAL
samt i mindre omfattning C.
UTVECKLINGSINGENJÖR,
Kontakta: Stefan Andersson, tel 08-757 08 64
Utbildningsnivån ligger mellan 80 och 180
REALTIDSGRAFIK
Ansökan: Kl/ESB/HS Kerstin Froderberg
poäng. De flesta av oss är civilingenjörer och erfaVi är ett team pé 11 personer som designar och
renheterna sträcker sig från nyutexaminerade till
konstruerar programvara för realtidsgrafik till
Ericsson Saab Avionics AB, Kista Divisionen för
specialister med mer än 25 år i branschen.
flygburna och markbaserade presentaPresentations- och Spaningssystem
tionssystem, bl a presentationssystemet i flygplan
Kontakta: Peter Grunde, tel 08-757 20 18
JAS39 Gripen. Vi arbetar på UNIX- och
Ansökan: Kl/ESB/HS Kerstin Froderberg
ANALOGKONSTRUKTÖR
WindowsNT-plattformar och i egenutvecklad
hårdvara med programmeringsspråken ADA C Vi bygger idag den förmodligen extremaste
Ericsson Saab Avionks AB Divisionen för Telekrig
C++ och Pascal.
bildskärmen i Sverige förJAS39.
och IK-system
• Hos oss kommer Du att arbeta som systemutvecklare och programvarukonstruktör och ingå i
något av våra designteam. I ett av våra typiska
projekt kommer Du att få arbeta med: systemdesign, programvarudesign, kodning, systemintegration, test och verif iering.
Du som söker är civilingenjör eller högskoleingenjör med datainriktning, gärna med några
års erfarenhet. Har du dessutom kunskaper i
Unix, WindowsNT, realtidsprogrammering, realtidsgrafik, DSP-processorprogrammering, ADA, C,
C++, OpenGl samt bildbehandling ser vid ett som
ett plus. Då engelska år vårt koncernspråk förutsätter vi att Du har goda kunskaper i detta.
Kontakta: Henrik Strandberg, 013-28 41 92
Ansökan: Kl/ESB/HS Kerstin Froderberg
Ericsson Saab Avionics AB, Kista Divisionen för
Presentationssystem-och Spaningssystem

DIGITALKONSTRUKTÖRER
• VI söker dig som är intresserad av att arbeta
med digital hårdvaruutveckling för avancerad
flygburen elektronik.
Du kommer att arbeta med ASIC-konstruktion i
VDHL, konstruktion/ programmering av/med
Texas-DSP samt C och assembler kodning i realtidstillämpning för grafikgenerering och bildbehandling.
Praktiskt kommer du att ingå i ett team vilket
ger mycket snabba beslutsvägar och ett minimum
av byråkrati. Du kommer att arbeta med produkterna från specif kering till färdig konstruktion.

• För vår fortsatta utveckling av bildskärmar för
flygplan söker vi en analogkonstruktör som vill
arbeta med CRT och LCD teknik.
Utmaningen ligger inte i att konstruera vanliga
bildskärmar, det kan andra. Utmaningen ligger i
att konstruera bildskärmar som klarar de tuffa
krav som ställs på utrymme, effektförbrukning,
temperatur, dynamik och störtålighet.
Tekniskt kommer du att spänna över ett brett
område med allt från PPL-design till effektslutsteg. Frekvensmässigt arbetar vi idag med frekvenser upp till 10 MHz. Vi använder Spice och Eesof
för analogsimuleringar.
Praktiskt kommer du att ingå i ett team som
arbetar med bildskärmar. Detta ger mycket snabba beslutsvågar och ett minimum av byråkrati. Du
kommer att arbeta med produkterna från specif icering till färdig konstruktion.
Du bör vara civilingenjör med några års erfarenhet eller ingenjör på gymnasie/högskolenivå
med flerårig erfarenhet.
Kontakta: Peter Ygberg, tel 08-757 24 85, email:
emwpey8kiemw.ericsson.se eller Rolf Karlsson,
tel 08-757 28 94, Ansökan: Kl/ESB/HS Kerstin
Froderberg
Ericsson Saab Avionks AB, Kista Divisionen för
Presentations-och Spaningssystem

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
• Du kommer att arbeta med specificering, konstruktion och utprovning av basprogram till presentationssystemet i flygplan JAS39 Gripen.
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• Vi söker medarbetare för genomförande av
mätningar och provningar samt efterföljande
mätdataanalys i våra provningslaboratorier och
på flygplan, med hjälp av avancerade provutrustningar.
Lämplig bakgrund är gymnasieingenör eller
mellaningenjör. Utåtriktad läggning samt goda
kunskaper i engelska är meriterande.
Kontakta: LI/ESB/BT Ulf Lundberg, tel 013-18 24
98 Ansökan: Ericsson Saab Avionics AB, ESB/BT Ulf
Lundberg, 581 88 LINKÖPING
Ericsson Saab Acionks AB, Jönköping, Divisionen
för Apparater

TEAMLEDARE
PROGRAMVARUUTVECKLING
• Vi söker en civilingenjör med erfarenhet av
hårdvarunära realtidsprogrammering.
Vår uppgift år att utveckla och tillverka datorer och programvara till flygplan för beräkning,
styrning och reglering av system och delsystem.
Din arbetsuppgifter blir att: leda och själv aktivt delta i teamets programmeringsarbete, ansvara för utveckling av metoder och hjälpmedel,
delta i offertarbete och ansvara för Ditt teams
kalkyler, utveckla samarbetet med våra kunder,
leverantörer och samarbetspartner;, vilket innebär resor både inom och utom landet.
Du har civilingenjörs- eller motsvarande utbildning med inriktning och erfarenhet av data
och/eller elektronik, goda kunskaper i engelska,
ledaregenskaper samt god social kompetens.
Kontakta: JÖ/ESB/LE Ronny Nyqvist, tel 036-19
42 23 eller Jan Barath., tel 036-19 41 61. Ansökan:
Ericsson Saab Avionics AB, Personal, RHJ, Box
1017,551 11 Jönköping
Ericsson Saab Avionics AB, Jönköping Divisionen
för Apparater

SYSTEMINGENJÖR/
ELEKTRONIKKONSTRUKTÖR
• Arbetet innebär att specificera och utveckla
elektronikfunktioner och elektronikapparater
med moderna hjälpmedel. Att vara teknisk projektledare för elektronikprojekt bestående av
maskinvaruutveckling, programvaruutveckling,
verifiering och produktionstekniskt arbete. Detta
innebär även ett intimt samarbete med våra kunder under utvecklingsutredningarna. Genomföra
studier och utredningar. Konstruktionerna kan
omfatta allt från diskreta komponenter och standard kretsfamiljer till PLD, FPGA och ASIC i både
analog och digital kretsteknik. Avancerad byggsätt som MultiChipModuler kan förekomma.
Du ska välja och besluta om uppbyggnadsteknik, hål-/ytmontering, kundspecifika kretsar och
apparatuppbyggnad. Du kommer även att delta i
verifierings- och typprov av serieprodukter samt
ansvara för att konstruktionerna håller hög testbarhet och producerbarhet.
Du är Civilingenjör eller motsvarande. Minst
två års erfarenhet som elektronikkonstruktör.
Kontakta: Sven-Eric Bäckström, tel 036-19 41 42
Ansökan: JÖ/ESB/HJ Annagreta Esbensen
Ericsson Saab Avionks AB, Jönköping Divisionen
för Apparater

VERIFIERARE

ELEKTRONIKKONSTRUKTÖR

• Vi arbetar objektorienterat med objectory som
processverktyg. Vi arbetar också med en integrationsstyrd inkrementell utveckling av våra system
och du kommer att deltaga i hela systemutvecklingsfasen. Arbetet omfattar allt ifrån systemspecificering/validering hos kund. Arbetet innebär
också att planera, utveckla och genomföra test av
systemet. Verifiering genomförs huvudsakligen
vid vår testanläggning i Kista.
Vi ser gärna att Du har ett par års erfarenhet
inom programvaruverifieringsområdet. Du har
programmeringskunskaper i ADA på UNIX eller
NT. Som systemverifierare har Du förmåga att
kombinera detaljkunskap med god teknisk överblick på systemnivå. Du gillar att jobba med nya
tekniker, är kreativ, flexibel och har lått för att samarbeta.

• Vi söker dig som är intresserad av att arbeta
med digital hårdvaruutveckling för avancerad
flygburen elektronik.
Du kommer att arbeta med konstruktioner
som omfattar allt från diskreta komponenter och
standard kretsfamiljer till PFD, FPGA och ASIC,
framför allt i digital kretsteknik. Du får också arbeta med moderna byggsätt som ex vis
MultiCHipModuler.
Praktiskt kommer Du att ingå i ett team, vilket
ger mycket snabba beslutsvägar och ett minimum
av byråkrati. Du kommer att arbeta med produkterna från specificering till färdig konstruktion.
Du bör vara gymnasie- eller högskoleingenjör
med flerårig erfarenhet eller civilingenjör med
några års erfarenhet. För arbetet krävs goda kunskaper i engelska.

Kontakta: Niclas Lindqvist tel 08-757 01 06 eller
Sven Nilsson, tel 08-757 28 26 Ansökan: Kl/ESB/HS
Kerstin Froderberg

Kontakta: Sven-Eric Bäckström, tel 036-19 41 42
Ansökan:JÖ/ESB/HJ Annagreta Esbensen

Ericsson Saab Avionks AB, Linköping Divisionen
för Elektromagnetisk Teknik

Ericsson Saab Avionks AB, Jönköping Divisionen
för Apparater

MEKANIKKONSTRUKTÖR
ELMIUÖPROVNING
OCH MATDATAANALYS

Inom produktgrupp Mekanik utvecklar vi dels bärande strukturer och kapslingar för elektronikenInom divisionen Elektromagnetisk teknik bedriverheter, dels mekaniska, elektromekaniska och hydvi mät- och provningsverksamhet samt avancerad rauliska apparater och delsystem för såväl flygmätdataanalys för såväl komponenter (IC, appa- plan som missiler. Vi utvecklar apparaterna i moderna CAD-system, CATIA. på nyanskaffade arrater som delsystem och kompletta flygplan.
betsstationer. Till hjälp finns även FEM- och mo-
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dalanalysverktyg, liksom ett nätverk av persondadukterna genom provdrift i våra lokalbolags kuntorer. Utvecklingsarbetet bedrivs i nära samver- danläggningar. Detta är första gången de nyutkan såväl internt som med kunderna.
vecklade produkterna utsätts för kritisk användning i krävande miljö. Du arbetar tillsammans
• Arbetet inneär bl a f r i n givna kravspecifikatiomed våra lokalbolag på ett mycket aktivt sätt, vilner och övriga förutsättningar genomföra utket medför att vi utnyttjar deras kunskap och
veckling, dimensionering och konstruktion.
bygger upp långsiktiga relationer med våra kunVidare ingår moment såsom materialval, statiska
der.
termiska och i förekommande fall dynamiska beMarknadsanpassningar: Vi arbetar intimt med
räkningar. Att leda utvecklingsarbetet i projekt
vår produktledning med att konstant förbättra
och delta i processorerna för prototyptillverkning
och öppna upp för tilläggs försäljning på Mobility
och typuppsättning för serietillverkning är också
Server. Vi arbetar enligt en release-tags' modell
vitala arbetsuppgifter.
där nya vagnar1 ständigt läggs till tåget. Detta
Bör bör vara civilingenjör med goda kunskaper
medför att du kommer att få en unik systemkomi engelska. Kunskaper i tyska är en merit
petens då anpassningar görs överallt i hela systemet. Dessa anpassningsprojekt är i regel relativt
Kontakta: Tommy Carlsson, tel 036-19 41 22
begränsade i omfattning, så du får en möjlighet
Ansökan:JÖ/ESB/HJ Annagreta Esbensen
att jobba från ax till limpa'.
Förvaltning: Efter frisläppning av en ny proEricsson Business Networks AB, Nacka Strand
duktutgåva måste den underhållas på ett effektivt sätt på lokalbolagen och här hemma. Du är
med och utför felrättningar, nya kundanpassningAPPLIKATIONSINGENJÖRER
ar och deltar i verifierings arbetet av uppgraderEnheten för Marknadsanpassningar och Fältprovingspaketen.
arbetar med Mobility Server, som är en applikaVi söker dig som har erfarenhet från konstruktionsserver för avancerade mobilitetslösningar intion eller provning i realtidsapplikationer. Du är
om företag, publika och cellulära nät Som
van att arbeta självständigt, är öppen och utåtrikApplikationsingenjör kommer du att arbeta med: tad. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är en
självklar merit. Är Du intresserad och vill veta
• Fältprov: Genom att engagera de lokala bolamer?
gen kvalitetsverifieras de nya Mobility Server pro-

Kontakta: Jukka Alapoikela, på telefon: 08- 422
3210, memo: EBC.EBCJPA eller email:
Jukka.Alapoikela eebc.ericsson.se Ansökan senast 970615: Elisabet Lindgren, NA/EBOEN/H.
Ericsson Business Networks AB, 131 89 Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEM
MANAGEMENT GPRS (LK/GT)
The system design unit at product area GPRS
(General Package Radio Services) are looking for
two employees to work with system management
for GPRS. GPRS is new standard for GSM. GPRS
supports packed data based on IP in GSM
network.
Product area GPRS is developing new node for
GPRS and has the system responsibility for GPRS
on GSM-network level. This includes responsibility
for GPRS standardisation and GPRS integration
on network level.
We are primarily looking for people with experiences in the following areas: Experience in datacorn and IP related protocols. GPRS standardisation. Technical project management and co-ordination. GSM. New technologies like Java, Corba,
IPV6 etc.
Contact: LK/GT Joakim Wiklund, tel 08-404 91 46,
memoid ERAC.ERAWIKD Application: Ericsson
Radio Systems AB LK/HS 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications
EHPTis forming BL OSS, a new Business Line for
Operation Support Systems. It will operate as an
Independent Software Vendor within Telecom
Management with products improving telecom
operator process automation in the OSS area.
We need to build up development and product
management teams willing to take responsibility
for the success of the new business line. We want
a flexible organization with clear career paths,
and we want people willing to take on broad responsibilities. As a developer in BL OSS, you are
not only a programmer. You participate in evaluation of customer requirements, in design, test and
in education of channel partners and customers.
As a product manager your responsi- bilities
range from customer requirements and product
definition to product profitability. Customer satisfaction is everyoneOs responsibility. We now
want to fill the following positions, but you are
welcome with your application also if you feel
you can contribute in other roles.

BL SPECIALIST
• You are the prime expert in BL OSS on telecom
operators needs and way of working. You follow
their plans for future enhanced operations. You
ensure our product strategies meet market and
customer requirements. You identify new oppor-

"Vi förstärker marknadsföringen av
mobiltelefoner internationellt"
Ericsson Mobile Communications AB i Kista söker nya medarbetare inom
Marketing communications.
Här är ditt livs chans att vara med och utveckla
ett av världens mest dynamiska marknadsområden, nämligen mobiltelefoner. Ericsson Mobile
Communications AB utvecklar, marknadsför och
säljer mobiltelefoner över hela världen. Vi är en
av de största aktörerna på världsmarknaden för
mobiltelefoner med verksamhet i ca 75 länder. Vi
kommer att se en allt hårdare konkurrens i framtiden, eftersom marknaden kommer att bli allt
mer konsument- och marknadsorienterad och därför behöver vi förstärka vår globala marknadsavdelning med följande funktioner:

inom affärsområdet i deras byrårelationer.
Du har erfarenhet av internationell
reklambyråverksamhet från byrå- och/ eller
kundsidan samt inom internationell marknadsföring av konsument-produkter. Vi tror
vidare att du har minst 10 års yrkeserfarenhet varav 5 år inom ditt blivande verksamhetsområde. Du har mycket goda kunskaper
i engelska, både i tal och skrift. Ytterligare
språkkunskaper är givetvis en fördel.
Förmågan att samarbeta och kommunicera
med andra människor är av största vikt.

Agency Relations Manager

Image Bank Manager

Ericsson har under 1996 etablerat en världsomspännande relation med Young &
Rubicam Advertising som en mycket viktig
åtgärd för att uppnå en ledande position för
vårt varumärke/brand på världsmarknaden
år 2000. För att utveckla samarbetet med
Young & Rubicam på bästa sätt behöver vi
nu en "Agency Relations Manager" som skall
ha ett generellt ansvar för vår byrårelation på
internationell nivå. Du kommer att arbeta
med att utveckla effektiva arbets/ planeringsrutiner tillsammans med Young & Rubicam's
globala ledning för "Ericsson kontot".

Ett viktigt hjälpmedel för att uppnå en
enhetlig bild av vårt varumärke, med hög
kvalitetsnivå och på ett kostnadseffektivt
sätt är vår så kallade "Image Bank".
Till denna funktion behöver vi en globalt
ansvarig person.
Vår "Image Bank" är en global databank
innehållande digitaliserat marknadsföringsmaterial i olika former, som framställts för
gemensamt bruk över hela världen. Vår
ambition är att ha den mest avacerade databank med tillhörande kommunikations-möjligheter till alla våra delmarknader som är
möjligt utifrån den tekniska utvecklingen.
Som "Image Bank Manager" skall du ha
ett övergripande ansvar för att vi utvecklar
denna servicefunktion innehållsmässigt,
kvalitetsmässigt och med högsta möjliga

Du kommer internt att koordinera byrårelationer inom hela vårt affärsområde, dvs
geografiska säljregioner och produktdivisioner.
Ekonomisk planering och uppföljning ingår
också i arbetet samt att stödja andra enheter

Ericssons 90 000 anställda är verksamma i mer än 130 länder. Deras samlade kompetens inom fasta
och mobila nät, mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson till världsledande leverantör inom telekommunikation. Sök oss på: w w w . e r i c s s o n . s e / S E /

tillgänglighet för våra användare runt om
i världen.
Du har stor erfarenhet av såväl produktion som digital hantering av reklammaterial.
Vi ser helst att du idag på något sätt arbetar
med frågor som starkt relaterar till ditt
blivande arbetsområde på köpar- eller leverantörssidan.
Förutom dina fackkunskaper har du goda
kunskaper i engelska, i både tal och skrift.
Din förmåga att samarbeta och kommunicera
med andra människor i kombination med
god organisationsförmåga är av största vikt
då funktionen du kommer att ansvara för är
en servicefunktion med stor kontaktyta i hela
vår organisation. Internationell erfarenhet är
ett extra plus i vår globala affärsmiljö.
Båda tjänsterna kommer att vara placerade på vårt huvudkontor i Stockholm inom
vår globala marknadsavdelning och rapportera till Marknadskommunikationschefen.
Kontaktperson:
Göran Andersson tfn. 08-764 14 9 1 .
E-mail: goran.andersson@ecs.ericsson.se
Skicka din ansökan snarast till:
Ericsson Mobile Communications AB
ECS/HKS
Mia Hjertén
164 80 STOCKHOLM

ERICSSON
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tunities and define new products, with a business
oriented mind set.
You probably have experience from working
with telecom management matters with a telecom operator.
Contact: Stefan Elmstedt, tel 08-685 2934, memoid: ehs.ehselms or Olle Pettersson, tel 08-685
2139, E-mail: ehsolovehs.ericsson.se

PRODUCT MARKETER
• You are responsible for all aspects of product
marketing information and activities within BL
OSS, including definition of marketing and sales
tools, product introduction activities, campaigns,
customer and channel specific events. You will
work in a team closely aligned with channel partner marketing and product management.
You have experience from marketing and market communication in the IT or telecoms business.
Contact: Lars Axelsson, tel 031-746 2611, E-mail:
ehs.ehsaxel memo.ericsson.se

PRODUCT MANAGER
• You analyse markets, competition and customer requirements, and translate these into
world-class products. You perform product planning activities, create business cases with prices,
forecasts and P&L. You monitor customer feedback and customer satisfaction. You identify and
manage new business opportunities within your
segment.
You have experience from similar positions in
the IT or telecoms business.
Contact: Lars Axelsson, tel 031-746 2611, E-mail:
ehs.ehsaxel memo.ericsson.se

DEVELOPERS
• Depending on experience and interest you will
as a Software Developer participate in product
definition, design, programming, test, customer
support and maintenance. Your scope is the whole lifecycle. You want to work in UNIX or NT with
C++ or Java. As an Information Developer you will
be responsible for planning and creating our
docware. Your English is perfect and you have experience from technical information development.

JOBBNYTT
ba både mot personliga mål och mot projektmål
och har stora möjligheter att utvecklas.
Vi har precis tagit ett utmanande steg i teknikutvecklingen och söker nu några erfarna civilingenjörer eller Dig som har minst 120 poäng.
Eftersom det är viktigt att se helheten i en teknisk lösning vill vi gärna att du har kännedom om
något av områdena som gränsar till vår verksamhet t ex radio, HW-konstruktion, ASIC, datakommunikation eller talkodning. Du är intresserad av
att jobba tillsammans med andra, både inom och
utanför sektionen. Ring gärna någon av personerna nedan så berättar vi mer!
Kontakta: Johan Backman, tel 08-7641774, memoid ERAC.ERAJOBA eller Sabina Klint, personal,
tel 08-7575652, memoid ERAC.ERASAKT Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB LR/HS la Pettersson,
164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
• Till programvaruenheten, som utvecklar trafikala funktioner, söker vi nu fler skickliga programvarukonstruktörer. Du kommer att jobba
med utveckling av program som körs på RlSC-baserad hårdvara med ett realtidsoperativsystem.
Arbetsuppgifterna kräver goda kunskaper om
GSM air interface och därför kommer vi att utbilda dig i detta. Ditt arbete kommer att utgöra en
del av ett större projekt med nära samarbete med
andra konstruktörer. Vår utvecklingsmiljö är baserad på SUN arbetsstationer och språket är C.
Vi förväntar oss att du har goda systemeringsoch programmeringskunskaper. Du kan jobba
målinriktat med egen drivförmåga, men har samtidigt lätt för att samarbeta.
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör med
flerårig erfarenhet av programmering och med
vana att dokumentera på engelska.
Kontakta: Dag Åstrand, tel 08-7570460, e-post
dag.astrand ki.ericsson.se eller Sabina Klint, personal, tel 08-7575652, memoid ERAC.ERASAKT
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la
Pettersson. 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Mobile Data Design AB, Göteborg

HELPDESK

• År Du van vid att hålla ett högt tempo? Har Du
Contact: Olle Pettersson tel 08-685 2139, E-mail:
en utpräglad servicekänsla samt goda kunskaper i
ehsolov ehs.ericsson.se Application: Ericsson
flera av följande områden: Windows -95,
Hewlett-Packard Telecommunication AB Inger
Windows N/T, WfW 3.11, Solaris och Open VMS?
Agdahl VK/EHS/FP 126 25 Stockholm
Ditt arbete blir att ge support till företagets ca
300 användare, vilket innebär allt från enkla inEricsson Radio Systems AB, Kista
struktioner till avancerad felsökning. Du kommer
också att deltaga i visst systemadministrativt arbete samt förebyggande underhåll.
DATAK0M.KUNDENS FÖRVÄNTNINGAR
Vi tror att Du har 4-årigt tekniskt gymnasium
GARANTERAR DIN UTVECKLING
eller motsvarande samt erfarenhet från arbete
Framtiden innebär ett närmande av områdena te-med ovan nämnda produkter. Du bör dessutom
lekom och datakom. Du erbjuds att arbeta med vara noggrann, ha god samarbetsförmåga, vara
infrastruktur och applikationer inom mobil data- utåtriktad och tycka om kundkontakter.
kom för den japanska marknaden.
Kunskaper inom Microsoft Office, helpdesk och
nätverk baserade på TCP/IP och ethernet är meri• Vi utvecklar programvara inom ett system för
terande men inget krav.
Mobil Paket Data, PDS, som är en infrastruktur
för datakommunikation via mobiltelefoner.
Kontakta: Lena Abrahamsson, tel 031-703 62 32,
Systemet skall ge en möjlighet för mobilabonnene-mail: lena.abrahamssonEerv.ericsson.se eller
ter att få IP-konnektivitet vilket ger tillgång till
Lars Florander, tel 031-703 64 49, e-mail: lars.floapplikationer som är anpassade till den mobila
randerEerv.ericsson.se Fackliga företrädare: CF,
världen (t.ex. e-mail, World Wide Web, mm). I
Gunnar Parkefert, tel 031-703 60 53, SIF, Göran
framtiden ser vi även möjlighet att utveckla sluEmretsson, tel 031-703 92. Ansökan: Ericsson
tanvändartjänster för mobilabonnenter.
Mobile Data Design AB Personalavdelningen S:t
Utvecklingen sker i projektform med små självSigfridsgatan 89 412 66 Göteborg Tel 031-703 60
ständiga team, stora kontaktytor och stort eget
00 Fax 031-703 60 33
ansvar. Den sker på plattformen OTP med främst
programspråket C men även Erlang.
Ericsson Mobile Data Design AB, Göteborg
Vi sätter individen i centrum och arbetar aktivt
med individuella utvecklingsplaner och arbetsrotation för att säkerställa en bred kompetens. Då
PROJEKTLEDARE/HÅRDVARU
detta är nya områden dår standarder och behov
KONSTRUKTÖR /DIGITALKONSTRUKTÖR
inte "är på plats" innebär det även att vi måste
föra en nära diskussion med kunden i Japan.
• Vi söker nu erfarna konstruktörer till vår hårdvarusektion. För närvarande arbetar vi med att
Vi söker i första hand datatekniker med erfakonstruera nästa generation paketdataväxlar.
renhet av mjukvaruutveckling (C, Java, Corba
Dessa datorsystem kännetecknas av krav som
mm) och datakommunikation (protokoll såsom
mycket hög CPU- och I/O -kapacitet, skalbarhet
TCP/IP, SNMP) och applikationer för mobilabonoch hög tillgänglighet.
nenter såsom (e-mail, World Wide Web).
Kunskaper inom mobiltelefoni/telekommunikaVi arbetar både med OEM-produkter och med
tion är en fördel men inte ett måste.
att utveckla egna konstruktioner för att nå en
färdig produkt.
Kontakta: Pär Sörme, tel: 08-757 14 83 eller
Vi söker nu en erfaren projektledare/digitalTorbjörn Boftshauser, tel: 08-757 02 33 Ansökan:
konstruktör med kunskaper inom följande områKI/ERA/J/H Ann-Margrete Nilsson
den: Projektledning/delprojektledning.
Digitalkonstruktion. Systemarbete. FPGA, VHDL,
m m.
Ericsson Radio systems A B, Kista
Vi vänder oss i första hand till Dig som år civilingenjör med flerårig vana från
SIGNALBEHANDLARE - GSM
projektledning/digitalkonstruktion. Du skall kunVira ansvarsområden är: utveckling av signalbe- na driva större/mindre konstruktionsprojekt inom
området hårdvara/telekommunikation.
handlingsplattformar med hjälp av DSP. systemering av realtidssystem för signalbehandlingsalgo- Då våra projekt ofta innebär internationella
ritmer, programmering av DSP:er, mottagarpre- kontakter bör Du ha goda kunskaper i engelska.
standa och signalbehandlingsalgoritmer.
Kontakta: Thomas Göransson, tel 031-703 60 84,
• Vi är inblandade i många projekt samtidigt och
e-mail: thomas.goranssonEerv.ericsson.se
Ansökan: Ericsson Mobile Data Design AB
därför är jobbet väldigt variationsrikt. Du får job-

KONTAKTEN NR 10 1997

Personalavdelningen Srt Sigfridsgatan 89 412 66
Göteborg Tel. 031-703 60 00 Fax. 031-703 60 33

• Du kommer att delta i utvecklingsprojekt i nära samarbete med radio- och filterkonstruktörer
samt med våra produktionsenheter. Vi söker dig
som är civil- eller mellaningenjör, nyutexaminerad
Ericsson Mobile Data Design AB, Göteborg
eller med ett par års erfarenhet. Du har tidigare
Avdelningen "MOBITBX Infrastructure" utvecklar,studerat/arbetat med mekanikkonstruktion. Har
marknadsför, säljer och idriftsätter MOBITEX, ettdu även kännedom om Unigraphics CAD-system,
system för mobil datakommunikation som idag så är det en merit. Du är intresserad av teknik och
finns i drift i alla världsdelar.
är utåtriktad.
Vi lovar spännande och utmanande arbetsuppgifter med stora utvecklingsmöjligheter, i ett
Kontakta: Kristina Prag, tel 08-757 1808 eller
ungt och dynamiskt gäng. Dä vi arbetar direkt
Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404 3865.
mot våra internationella kunder är resande och Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Pia
telefonkontakter en naturlig del av vardagen och Bolmgren, Box 11.164 93 STOCKHOLM
därför måste man för samtliga tjänster behärska
engelska mycket väl i tal och skrift
Ericsson Radio Access AB, Kista

SYSTEMTEST/
VERIFIERING/INSTALLATION
• För att bemöta interna och externa kunders
krav på korta ledtider och bred support söker nu
sektionen "MOBITEX Verification" ett antal nya
medarbetare.
Sektionens uppgifter är att svara för systemverifiering av nya mjuk- och hårdvarufunktioner i
Mobitex-nätet innan produkten når slutkund.
Detta innebär att upprätta testspecar, utföra tester och medverka vid acceptancetester hos våra
kunder. Dessutom initierar och deltar vi vid de
första installationerna av både nya MOBITEX-nät
samt nya funktioner i redan befintliga nät.
Du som söker bör ha en bred teknisk bakgrund
och vara intresserad av att hantera teknik från ett
systemperspektiv snarare än i detalj. Du som söker tjänsten som installatör bör också ha erfarenhet från installationsarbete och idrifttagning av
teleteknisk utrustning.

TRANSMISSIONSENHETEN
Cellular Transmission system (CTS) är ett affärssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder kompletta transmissionssystem för alla
mobila tillämpningar. Systemen ökar utnyttjandegrad av infrastruktur och ger ökad kontroll, flexibilitet och tillförlitlighet.
För att kunna möta kundernas krav på snabba
lösningar krävs självständiga och kunniga medarbetare. CTS består för närvarande av 60 personer
och nu behöver vi utöka vår personalstyrka med
ytterligare personal.

SYSTEM ENGINEER

• Arbetet består av utveckling av Management
System konfiguration och installationsprodukter,
test och verifiering. Installation och driftsättning
av system hos kund, software support. Program/applikationsutveckling mot databasserver (SQL) i
Unix, OS/2, Windows NT.
Vi söker dig som har 3 eller 4-årigt tekniskt
Kontakta: Magnus Packendorff, tel 031-703 61
gymnasium eller motsvarande el/tele-teknisk ut30. e-mail: magnus.packendorffEerv.ericsson.se
bildning.
Ansökan: Ericsson Mobile Data Design AB
Personalavdelningen S:t Sigfridsgatan 89 412 66
Du bör ha erfarenhet av systemadministration
Göteborg Tel. 031-703 60 00 Fax. 031-703 60 33
för datorsystem. Du har minst 2-3 års erfarenhet
av Unix både som användare och att konfigurera
Ericsson Radio Access AB, Kista
och installera operativsystem. Du har även erfarenhet av SQL databasinstallation och hantering,
programmering i C/C++, Unix, OS/2, Windows NT.
RADIOSYSTEMINGENJÖR TILL ANP
Du är utåtriktad och kundorienterad, är självAffärsenheten ANP- Antenna Near Products - har ständig och beredd på resor på obestämd tid och
affärsansvar för sitt produktområde som omfat- med kort varsel. Du har ett strukturerat arbetssätt
tar delsystem i radiobasstationer till samtliga mo-och är ordentlig.
biltelefonistandarder, exempelvis GSM, D-AMPS,
DCS, PCS, E-TACS, NMT, PDC. Produkterna inneKontakta: Joachim Walz, tel 08-404 2845 eller
fattar mikrovågsteknik, analog och digital HW, Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404 3865.
mekanik samt programvara. Utvecklingen och Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Pia
produktifiering sker i nära samarbete med alla
Bolmgren, Box 11,164 93 STOCKHOLM
Ericssons affärsområden inom mobittelefoni, då
affärsenheten är kompetenscenter för mikrovågs-Ericsson Radio Access AB
filter, combiners, lågbrusförstärkare, radiotestlooparod.

RADIOKONSTRUKTÖR TILL ANP

• VI söker civilingenjörer (E, F eller Y). Du kommer i utvecklingsprojekt att driva systemfrågor
såsom radioprestanda, radiofunktionalitet gränssnitt mot andra delsystem i radiobasstationen,
samt skriva systemkrav och specifikationer. Du ansvarar för att de produkter vi utvecklar och levererar har rätt prestanda och funktion.
Vår utvecklingsenhet har ett totalansvar som
sträcker sig från kravspecifikation till fungerande
serieproduktion. Du kommer alltså att ha en
mängd kontaktytor till kunder och övriga projektmedlemmar samt till produktionen vilket gör att
du snabbt får konkreta bevis på vad du har utvecklat. Ett typisk projekt tar ca ett år från start
till mål.
Du har som hjälp i arbetet våra erfarna systemingenjörer och våra specialister. Vi inför just nu
ett simuleringsverktyg (EEsof från HP) som stöd
för system- och konstruktionsarbetet.
Du år målinriktad, självständig, initiativrik och
noggrann. Du har mycket lätt för att samarbeta
med alla typer av människor och behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Du tycker om att ha en helhetssyn, inte bara
inom tekniken utan även kring marknad och kunder. Du år intresserad av radioteknik och mobilradio.
Kontakta: Gunnar Winqvist, tel 08- 757 55 33 eller Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404 3865.
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Pia
Bolmgren, Box 11,164 93 STOCKHOLM

Affärsenheten ANP - Antenna Near Products - har
affärsansvar för sitt produktområde som omfattar delsystem i radiobasstationer till samtliga mobiltelefonistandarder, exempelvis GSM, D-AMPS,
DCS, PCS, E-TACS, NMT, PDC. Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och digital HW,
mekanik samt programvara. Utvecklingen och
produktifiering sker i nära samarbete med alla
Ericssons affärsområden inom mobiltelefoni, då
affärsenheten är kompetenscenter för mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare, radiotestloopar o d.
• Du kommer att utveckla RF delar inom ANPs
ansvarsområde. Du ansvarar för att produkten
motsvarar specifikationskrav och kan produceras i
stora volymer. Du ansvarar också för att inom projektet konstruera produkten, dokumentera och
produktionssätta den.
Du är civil- eller gymnasieingenjör med erfarenhet av RF-konstruktion inom frekvensområdet
0.8-2.6 GHz. Du bör också ha erfarenhet av RF
kretsar med hjälp av simuleringsverktyg och det
är också önskvärt att du har erfarenhet av lågbrusiga förstärkare.
Du har lätt för att samarbeta och du vill förena
teori och praktik. Du har också goda kunskaper i
engelska.
Kontakta: Olof Engdahl, tel 08-404 9018 eller
Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404 3865.
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Pia
Bolmgren, Box 11, 16493 STOCKHOLM

Ericsson Radio Access AB, Kista
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

MEKANIKKONSTRUKTÖR TILL ANP
SWITCHING NETWORK ENGINEERS

Affärsenheten ANP - Antenna Near Products - har
affärsansvar för sitt produktområde som omfat- • We are looking for ambitious persons for chaltar delsystem i radiobasstationer till samtliga mo-lenging tasks within the area of planning the
biltelefonistandarder, exempelvis GSM, D-AMPS,switched parts of our customers networks. Our
DCS. PCS, E-TACS. NMT, PDC.
markets in Central/Eastern Europe, Middle East
Produkterna innefattar mikrovågsteknik, ana- and Africa are very exciting and offer a great polog och digital HW, mekanik samt programvara. tential for creative initiatives.
Utvecklingen och produktifiering sker i nära saWe do both plan initial and expansions of themarbete med alla Ericssons affärsområden inom se networks. Doing this includes many chalmobiltelefoni, då affärsenheten är kompetenlenging tasks as, Capacity calculations. AXE node
scenter för mikrovågsfilter, combiners, lågbrus- dimensioning.
förstärkare, radiotestloopar o d.
Follow closely system release plans. Participate
in teams creating Order Objects. Being involved
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in development of internal tools and many other
things.
The job involves to some extent to travel and
to have contacts with our customers.
We will study all applications, but your background shall contain a technical degree.
Contact- Bengt Lisard phone 08 - 757 3110.
Application: Ericsson Radio Systems AB
SG/ERA/LP/H Liljana Sundberg. 164 80 STOCKHOLM

JOBBNYTT
du arbetat med AXE eller OSS tidigare ser vi det
som meriterande.
Kontakta: Stig Puustinen, Tel: 08-757 24 62, Mail:
stig.puustinen(at)era.ericsson.se eller Personal:
Kristina Johnsson, Tel: 08-757 14 49, Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, Kerstin Lundberg,
LV/HS, 164 80 Stockholm

ga och social kompetens. Har Du dessutom kunskap om AXE10 är det ett plus.
Arbetet kan innebära en hel del resor, vår verksamhet har en hög förändringstakt, varför vi ställer kravet att Du klarar dessa på ett positivt och
flexibelt sätt. Vill Du veta mer?

25
sera på användarvänligheten. VI förutsätter att
Du behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta: Jonas Harris, tfn 046-18 14 29.
Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB
Personalenheten, 223 70 LUND

Kontakta: Raul Schleier, Tel 0451-434 90, E-mail
Ericsson Components AB,
Raul.Schleier @ epk.ericsson.se eller Lars-Göran
Mikroelektronikdivisionen, Kista Affärssektor
Ericsson Radio Systems, Product Unit "Digital
Nilsson, Tel 0451- 434 02, E-mai LarsOpto Electronic Products
Switching Systems and Applications'' (DSA) GSM
Goran.Nilsson @ epk.ericsson.se. Ansökan:
development in Älvsjö
Ericsson Software Technology AB Östergatan 15
UTVECKLINGSINGENJÖRER
Ericsson Mobile Communications AB, Lund
281 32 HÄSSLEHOLM
På Opto Electronic Products NY utvecklar, markAs a result of the continued success for Ericsson's
Ericsson Radio Systems AB. Kista
nadsför och tillverkar vi optoelektroniska moduGSM systems, the Business Unit for GSM, NMT
MEKANIKKONSTRUKTÖR
ler för dagens och morgondagens elektroniska
and TACS (RMOG) has started a new Design
och fotoniska motorvägar. Modulerna innehåller
77// vår mekanikenhet i Lund söker vi en konstruk- Centre for the development of AXE 10 products SYSTEM MANAGEMENT
förutom de rent optoelektroniska omvandlartör.
for Mobile Switching and Service Control. The orkomponenterna en stor mängd konventionell
ganisation is based in Älvsjö. In this new Design CME (GSM), DRIFT OCH UNDERHÅLL
• Du kommer att självständigt och i grupp arbeCentre the following positions are open:
CME systemet är stort, komplext och växer fort elektronik.
ta med konstruktion och utveckling av nya fram(gäller både systemet och kundernas nät). För att
tida teknologier för mekanik i våra mobiltelefovåra kunder skall bibehålla/öka lönsamhet fordUNIT MANAGER (LK/NL)
MODULKONSTRUKTÖR
ner. I Ditt arbete kommer Du att ha nära samarras perfekt kontroll över nätets konfiguration,
bete med såväl etablerade som nya potentiella letillstånd, utnyttjande etc. Detta kräver funktioner • Som modulkonstruktör arbetar Du i en grupp
• vWe are looking for a qualified person to lead
verantörer samt andra Ericssonenheter. I tjänsten
som "Configuration, Fault och Performance
the unit responsible for system development in
som utvecklar fiberoptiska sandar- och mottagarförekommer en del resor.
Management" i flera typer av noder bl a AXE och moduler för överföringshastigheter upp till
the Service Control area (section level). The unit
OSS. Systemets drift och underhållsfunktioner är 1Gbit/s. I arbetsuppgifterna ingår att konstruera
Din bakgrund är civilingenjör eller motsvaranworks mostly with system development for the
av största vikt Hur viktigt? Budgeten för drift och elektroniken i modulen samt att utvärdera och
de med erfarenhet av konstruktion. Goda kunHome Location Register (HLR).
underhåll år större än budgeten för köp av radio verifiera den kompletta modulen. Vår utveckling
skaper om konstruktionsmaterial är meriterande.
As unit manager you will be a member of the
och switch utrustning!
Du behärskar engelska i tal och skrift. Som person
styrs av marknadens krav och det innebär fortlöLDC Älvsjö management team. You will be reär Du idérik, kreativ och har god samarbetsförmåpande kundkontakter i det dagliga arbetet.
sponsible for competence management resource
ga.
planning, and proc esses within software deve• Några viktiga uppgifter som vi alla jobbar med
lopment for the Service Control area. You will aldagligen 1) bevaka att nya funktioner blir enkla
SUBMODULKONSTRUKTÖR
so take part in the projects and perform technical
att hantera.
Kontakta: Lars Sjöbäck, tfn 046-18 13 11
Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB,
tasks. You should have leadership (line or project)
• Som submodulkonstruktör arbetar Du i en
Du måste vara en motvikt till de som löser traPersonalenheten, 223 70 LUND.
experience and a strong intere st in personnel degrupp som utvecklar optoelektroniska subsystem
fikproblem och ofta försöker göra den maximalt
velopment. You should also be very familiar with
till fiberoptiska sandar- och mottagarmoduler.
flexibla funktionen med en oändlig mängd paraAXE 10 software development. GSM experience is
Subsystemen består av kapslade sandar- och mot Ericsson Radio Systems AB, Nynäshamnsfabriken
metrar. 2) att olika noder väljer samma sätt att
not required, but it is a merit.
tagarchip, som är optimerade mot en fiber. I arhantera sin maskinvara och sina tjänster. 3) att
betsuppgifterna ingår att: konstruera optiken,
hjälpa till att specificera nya drift och underhållsEricssons fabrik i Nynäshamn, med ca 680 anställmekaniken och i viss mån elektroniken i subsysteda, tillhör Ericsson Radio Systems AB och ingår i Contact: Jan Zaar, phone +46 8 719 9845 memoid funktioner.
det snabbt växande affärsområdet Mobilsystem. ERAC.ERAJZA
men, ansvara för utvärdering och verifiering av
LV/SM måste förstärka sitt arbete inom detta
Vi tillverkar produkter för radiobasstationer och
de utvecklade komponenterna, vara kravställare
område med ytterligare ett par personer. Du som
mobila datasystem.
vid utveckling av sandar- och mottagarchip.
söker skall ha erfarenhet från, konstruktion,
SYSTEM MANAGER (LK/NL)
O&M systemarbete eller praktik. Erfarenhet från
Vi söker Dig med teknisk högskoleexamen eller
PRODUKTIONSTEKNIKER
något funktionellt område inom mobiitelefoni är
motsvarande, gärna med erfarenhet från optoe• We are looking for system managers who will
förstås extra meriterande.
lektronik eller optik. Du ska vara utåtriktad, kvaliTillverkningsteknik är en enhet på 15 personer interface closely with Ericsson Utvecklings AB
tetsmedveten och drivande och kunna arbeta båoch ingår i Nynäshamnsfabrikens Teknikenhet (UAB), where the basic AXE 10 components are
de självständigt och i team.
som idag är ca 80 personer. Vi ansvarar för infö- developed. You will participate in Pre-studies,
Kontakta: Anders Söderling, tel 08-757 2787
randet av nya produkter i fabriken med avseende write requirements and coordinate the DSA work
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, LV/HS
på tillverkningsteknik.
with UAB. You have solid experience in AXE 10
Kerstin Lundberg 164 80 Stockholm
Kontakta: Jerk Tonneman, tfn 08-7574917
development and system management. You need
emaihekajet eka.ericsson.se eller Maria Palmskog,
• Arbetsuppgifterna innebär att: Vid utveckling
to enjoy communicating, negotiating, and taking
personalavdelningen, tfn 08-7575430, emaihekaEricsson Mobile Communications AB, Lund
av nya produkter delta i projekt från förstudiefas
responsibility. You must be able to work indepenmipp eka.ericsson.se. Ansökan märkt
till införande för att kunna produktionsanpassa
dently and on your own initiative.
"Konstruktör-NY/M": Ericsson Components AB,
REALTIDSPROGRAMMERARE
för en rationell produktion. Ta fram ev linekonP/PL Monica Hemlin, 164 81 Kista-Stockholm
cept, nya produktionsutrustningar, tillverkningsContact: Hans Carlsson, phone +46 8 719 9368,
• Till vår enhet för datatillbehör söker vi en realföreskrifter, bereda jobben i C:M, Bartrack samt
memoid ERAC.ERAHSCN
tids-programmerare. Du kommer att arbeta med
Ericsson Radio Systems AB, Product Unit "Digital
för SMD-linorna. Vara teknisk support mot våra
design och implementering av data-kommunikaSwitching Systems and Applications" (DSA)
interna och externa kunder. Se framåt vad gäller
tions protokoll mellan våra mobiltelefoner och
SOFTWARE DEVELOPER (LK/NL)
nya tillverkningsutrustningar samt nya tekniker.
PC-världen (Laptops, PDAs, etc). Vi utvecklar både
För att ytterligare stärka våra framgångar inom
Interna kontakter är alla enheter inom fabri• We are looking for AXE 10 designers with mini- trådbunden och trådlös kommunikation mellan
GSM utvecklar vi nya produkter i gränslandet
ken. Externa kontakter är RSA/F/G, ERV samt levemum one year AXE 10 development experience.
mobiltelefon och PC. Detta är ett område där vi
GSM, IN och IT. Till vårt Design Center i Kista sörantörer av produktionsutrustning.
You will be a member of a design team that will
arbetar med absolut spetsteknologi och deltar inker vi personer med kunskaper och intresse för
Du bör ha minst gymnasieingenjörsutbildning.
design, implement and test new functions in
ternationellt i standardiseringsarbete. Det är medenna nya teknikutveckling.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Ericsson?s GSM system. The teams develop funcriterande om Du har erfarenhet av programspråErfarenhet inom produktionsteknik. För den ena
tions within subsystem SHS (Short Message
ken C och SDL.
SYSTEMUTVECKLARE
tjänsten krävs dessutom goda kunskaper om filter
Service Subsystem) and subsystem HRS (Home
Du är civilingenjör antingen nyutexaminerad
och gärna materialkännedom och för den andra
Location Register Subsystem).
eller med något års erfarenhet. Du behärskar pro- • Du kommer att arbeta med systemering, impletjänsten goda kunskaper inom SMD.
grammering samt skriver och talar engelska obementering, testning och dokumentation av våra
Du har lätt att samarbeta med andra, är driContact: Lars Marklund, phone +46 8 719 9197,
hindrat. Dina viktigaste egenskaper är att Du år
produkter. Produkterna utvecklas på öppna plattvande och kan ta egna initiativ samt är noggrann
memoid ERAC.ERALSMD
noggrann och har ett strukturerat arbetssätt.
formar (Windows NT/ Unix) som vi själva integreoch flexibel.
rar med inköpta produkter (Sybase, SQL Server,
Kontakta: Jonas Harris, tfn 046-18 14 29
Netscape och Orbix) för att uppnå en hög preFUNCTION
TESTER
(LK/NL)
standa. Vi arbetar objektorienterat främst i C++
Kontakta: Håkan Lythell, NY/ERA/PN/TTC, tfn 08men även i Java, HTML, CGI-scripts och CORBA.
520 63421 eller Ing-Marie Håkansson, Personal,
• We are looking for an AXE 10 tester with miniTESTMETODUTVECKLARE
Erfarenhet av att arbeta i större SW utvecklingNY/ERA/PNHR, tfn 08-520 62411. Ansökan:
mum one year experience from AXE 10 testing.
sprojekt , utveckling av användargränssnitt eller
Ericsson Radio Systems AB, NY/ERA/PNHR, 149 80
You will be a member of a testing team that per• Till vår enhet för datatillbehör söker vi en proNYNÄSHAMN.
form testing in a simulated environment (SFT).
grammerare med intresse för testmetodik-utveck- telekomkunskaper är meriterande.
We are currently working with functions within
ling. Du kommer att fungera som test-koordinasubsystem SHS (Short Message Service Subsystem)
tor och programmerare med mycket interna och
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Kontakta: Anna Horte-Rost, tfn 08-404 67 97, eand HRS (Home Location Register Subsystem).
externa kontakter.
mail; eraahot8hfera.ericsson.se eller Tomas
Du år civilingenjör alternativt
Kullström, tfn 08-757 13 14, e-mail; eratkmehfeSYSTEM VERIFIERING BSS - GSM
Contact: Claes Lillerskog, phone +46 8 719 9180,
mellaningenjör/gymnasieingenjör med gedigen
ra.ericsson.se
Enheten för System Verifiering BSS ansvarar för memoid ERACERALILG
erfarenhet. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av
System och Feature Test av BSS i GSM systemen.
utveckling av testmetoder för testning/verif iering
TESTARE/INTEGRATOR
Våra system återfinns i stora delar av värden. Till General information: For all positions it is esav programvara. Det år dessutom meriterande
enheten Analys & Support behöver vi nu förstärk-sential that you are open-minded, flexible and
om Du har arbetat med datakommunikations• Du kommer att planera och utföra system- och
ning av goda medarbetare:
enjoy working in a dynamic, fast growing organiprodukter. Även erfarenhet av elektronikkonfunktionstestning. Du ansvar också för uppbyggsation. The ability to communicate effectively in
struktion är ett plus. Du behärskar C-programnaden och underhållet av testanläggningar och
English is a must. Earlier experience from GSM is
mering samt skriver och talar engelska obehindtestutrustning samt för att integrera våra produkTROUBLE SHOOTER AXE
not a requirement but would be an advantage.
rat. Dina viktigaste egenskaper är att Du är nogter med inköpta produkter och plattformar. Vi sögrann och har ett strukturerat arbetssätt.
• Som Trouble Shooter hos oss felsöker du mesker Dig som har kunskaper om Windows NT /
Application: Ericsson Radio Systems AB
tadels i AXE men lokaliserar även fel till andra
Unix och C++ samt har erfarenhet från testning.
KI/ERA/LK/H 164 80 Stockholm
icke AXE-noder. Du kommer att stödja våra hemKunskaper om telekom, trafikgeneratorn MGTS
Kontakta: Jonas Harris, tfn 046-18 14 29
maaktiviterer System Test och Feature Test och
och arbete i större projekt år meriterande.
under kundacceptance fasen ingår du i BSS-supEricsson Software Technology AB, Hässleholm
WINDOWSPROGRAMMERARE
port teamet. Under acceptance fasen har vi både
Kontakta: Tomas Kullström, tfn 08-757 13 14, ehemma support och 'on-site' support. Vi tror att
• Till vår enhet för datatillbehör söker vi
mail; eratkmehfera.ericsson.se
CME, CMS, & RBS DEVELOPMENT
du arbetat med AXE i flera år och nu vill kompletWindows-programmerare med erfarenhet av att
tera med GSM kunskaper. VI meriterar dock tidiVill Du kunna cykla till jobbet ? Tycker Du att det utveckla programvara för Windows 3.X och/eller
KVALITETS-, MET0Dgare erfarenheter av mobiltelefonsystem.
räcker med 20.000 människor i en stad ? Vill Du Windows-95. Alternativt nyutexaminerade med
OCH
UPPHANDLINGSANSVARIG
bo nära naturen ?
ett brinnande intresse och viss erfarenhet av obHos Ericsson Software Technology i Hässleholm
jektorienterad programmering. Du kommer att
• Dina arbetsuppgifter innebär att vara kvalitetOSS TESTARE
får Du allt ovan uppfyllt Vi arbetar med utveckarbeta med utveckling av drivers och applikationsansvarig på Design Center Kista såväl inom proling av mobilkommunikation och behöver nu yt- sprogramvara för Windows 95/97 samt det nya
• Som testare med inriktning på OSS hos oss kan
jekten som i linjen. Du kommer även att ansvara
terligare ett antal personer till följande:
operativsystemet Windows CE (för PDAs,
du både GSM samt drift och underhåll systemet.
för utvecklingsmetodiken i våra projekt.
Organizers, etc)
Vårt drift och underhållssystem är baserat på opeBenchmarking av metodiken i IT-vårlden ingår
rativsystemet unix.
Din bakgrund är civilingenjör eller motsvaransom ett viktigt moment. I samband med upp• Design CME20. Test CME20. Design APZ forde. Du behärskar C++ och windowsarkitekturen.
handlingen av externa produkter kommer Du att
Du kommer att bli inblandad i kravställande,
lopp. Design CM30. Design CMS88. Design RBS.
Det år också önskvärt att Du har viss erfarenhet
ansvara för genomförandet av upphandlingen
test analys och test exekvering vilket innebår att
Eftersom världen ständigt förändras ser vi gärav Data/Fax-applikationer samt van vid att fokusamt kvalitetssäkringen av produkterna. Vi söker
du är med i stora delar av utvecklingskedjan. Om
na att Du har ett tekniskt intresse, initiativförmå-
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Dig som har kunskap från Windows NT/ Unix samt
har deltagit i större SW-projekt. Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller handledning är meriterande.
Kontakta: Henrik Voigt, tfn 08-757 12 92. e-mail;
erahvtShfera.ericsson.se
Allmän information: Vi arbetar i självständiga
projektteam i ett öppet och positivt klimat. Har
Du lätt för att samarbeta i projekt och gärna tar
egna initiativ så finns goda utvecklingsmöjligheter hos oss. För samtliga tjänster krävs att Du är
en utåtriktad person som är positiv till aktiviteter
med presentationer och demonstrationer av våra
produkter. Tidigare erfarenhet av kundleveransaktiviteter år meriterande.

JOBBNYTT
sutvecklingen med test- och administrativa verktyg.
Din bakgrund är en civilingenjörsexamen eller
motsvarande med erfarenhet av utveckling i realtidsmjukvara. Du ska ha kunskap om verktyg runt
programutveckling samt goda kunskaper i C och
C++.
Vi förutsätter att Du behärskar engelska i tal
och skrift. Som person är Du initiativrik och lyhörd samt har ett metodiskt och effektivt arbetssätt.
Kontakta: Alf Ek. tfn 046-18 15 62

lering, specificering, prototypframtagning, dokumentering, verifiering och produktionsanpassning. Vi arbetar intimt med våra produktionsenheter, inköp och kundsupport. Du år civil-,
högskole- eller gymnasieingenjör med dokumenterad erfarenhet av radiokonstruktion och gärna
med goda kunskaper i mätteknik och datorstödd
konstruktion.
Kontakta: Ulf Holmberg, 08-757 26 80 eller
Martin Schöön, 08-757 11 38 Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB AH Jan-Olof Segerfeldt 164 80
STOCKHOLM
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våra olika projekt, men även en del utveckling av
ny arbetsmetodik och utveckling av nya verktyg
inom detta arbetsfält ingår. Vi arbetar också med
att introducera dessa nya metoder och verktyg till
våra lokalbolag runt i världen.
Vi söker dig som är civilingenjör, gymnasieingenjör eller har motsvarande teknisk utbildning
samt helst har erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter. Arbetet innebår också kortare och
längre resor i världen vilket innebär att vi kräver
goda kunskaper i engelska. Kan du även spanska
eller ryska är det en merit.

Kontakta: Torgny Johansson, tel: 08-757 0387
memoid ERA.ERATOJA eller Torbjörn Lundgren,
Mjukvaran är en ytterst viktig del av våra GSM-te- Ericsson Radio Systems AB, Kista
tel: 08-404 9104 memoid ERA.ERATORL Ansökan:
lefoner och dessutom växer den i funktionalitet
Ericsson Radio Systems AB AH Henrik Bergqvist,
för varje ny telefonmodell. Vi arbetar i en kreativ
164 80 STOCKHOLM
miljö vilket bl a syns i våra ansträngningar att all-VERIFIERA RADIOPRESTANDA
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, LK/H, 164
tid vara öppna för nya och oprövade lösningar på Enheten för verifiering av radioprestanda ansvaproblem. Verksamheten präglas mycket av att
rar för testerna av sandar- och mottagardelen i
80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista
"tid är pengar" dvs våra verktyg uppdateras
radioutrustningen. Vi verifierar radioprestanda,
ständigt och är verkligen "stare of the art".
genomför klimat- och funktionstester. Vi expanEricsson Radio Systems AB, Kista
SYSTEMTEST/VERIFIERING
derar nu och söker två testingenjörer.
Vi utökar vår enhet för infrastructur inom syste- DESIGNERS
• Dina arbetsuppgifter kommer att vara omväx• Ni kommer att arbeta med verifiering av både
mutveckling av GSM mobiltelefonisystem. Vi arlande inom systemintegration och verifiering av
hård- och mjukvara. Arbetet omfattar även f rambetar med GSM-systemets plattformar och dess • Som designer kommer Du att specificera, debasstationer. Du kommer att lära dig hela bastatagning av testspecifikationer samt utveckling av
inbördes förbindelser. Vår viktigaste plattform ärsigna och utveckla mjukvaran för våra framtida
tionen och få god förståelse för resten av GSMtestutrustning. Vår testmiljö styrs från UNIX-maAXE.
mobiltelefoner. Vi söker ett antal personer för att
systemet.
skiner via kontrollsnittet GPIB.
förstärka vår enhet som arbetar med utveckling
Ditt kontaktnät blir stort - från systemingenjöav GSM-signalering. En hel del av de nya tjänsterNi skall vara civil- eller högskoleingenjörer.
rer och konstruktörer till driftsättare. Då vi arbePLATFORM MANAGEMENT
na i GSM som t ex paketdata', höghastighetsdata
Helst skall ni ha några års erfarenhet av konstruktar i projektform är det viktigt att du tycker om
• är RMOGs interface mot Ericssons Utveckling
och half rate talkanal kräver tillägg och förändtion eller verifiering av RF-produkter.
att uppnå resultat genom samarbeta med andra.
ABs produktledningar. Vi gör produktplaner, beringar i befintlig mjukvara.
Vi vänder oss till dig som har några ås erfarenställer utveckling och följer upp utvecklingsproDu kan vara nyutexaminerad civilingenjör eller
Kontakta: Lennart Johansson, 08-757 09 70
het av verifiering inom elektronikindustrin alt.
jekt för AXE delsystemprodukter som ska in i
redan ha erfarenhet från arbetslivet. Vi förutsätAnsökan: Ericsson Radio Systems AB AH Jan-Olof
har erfarenhet från telekommunikationsbranSegerfeldt 164 80 Stockholm
GSM. Det gör vi i samverkan med kollegor från
ter att Du behärskar engelska i tal och skrift.
schen.
andra Ericsson affärsenheter. Vi behöver förstärka
oss inom nedanstående områden: Datorsystem.
Kontakta: Anne-Lott Hedberg, tfn 046-18 13 39
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Kontakta: Per Höglin, tfn 08-757 1103, Leif
I/O. Devices.
Olsson, tfn 08-757 2011 eller Per Andersson,
Ett produktledningsjobb med fokus på produkPersonal, tfn 08-4044596. Ansökan: Ericsson
M M I - DESIGNERS
TESTMETODUTVECKLING
tutveckling, strategier och uppföljning. Du måste
Radio Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164 80
gilla att kommunicera, förhandla och ta ansvar
• Vi söker ett antal personer för att förstärka vår
• Arbetsuppgifterna innebär utveckling av vår
STOCKHOLM
proaktivt.
enhet som arbetar med utveckling av GUI,
testmetodik samt egenutveckling, inköp av testEn civilingenjörsexamen, eller motsvarande
Internet access protokoll och MMI functionaliteverktyg och simulatorer. Detta medför täta konEricsson Radio System AB, Kista
bakgrund och erfarenhet från produkt-, systemten. Mobil- och PC-världen går allt mer ihop. Vi
takter både med testpersonal och instrumentleeller projektledning inom AXE eller GSM är ett
utvecklar nu internet browsing och schedluerverantörer.
SERVICE SUPPLY MANAGEMENT!
måste.
ings-funktionalitet till våra mobiltelefoner.
Arbetet kräver god insikt i hur en basstation
Du kan vara nyutexaminerad civilingenjör eller
fungerar i GSM- systemet. Vi vänder oss til dig
Kontakta: Henrik Hassler,
redan ha erfarenhet från arbetslivet.
som har flerårig erfarenhet av verifiering i
• DO YOU WANT TO BE PART OF A NEW CHALhenrik.hassler.at.era.ericsson.se, tel 08-404 8754
elektronikbranschen, eller erfarenhet från teleLENGE and are interested in communication? Do
Kontakta: Sven Tryding, telefon 046-181353
kommunikationsbranschen. Har du kunskaper om
you also possess good negotiation, analytical and
testmetodik, kommunikationsprotokoll och/eller
administrative skills?
SYSTEM DESIGN
programmering ser vi det som en merit.
THEN WE HAVE THE PLACE FOR YOU, at
FUNKTIONSTESTARE/
Cellular Systems-American Standards (RMOA)
• ansvarar för systemutvecklingen av AXE plattformarna inom GSM. Vi söker nu nya medarbetaKontakta: Per Höglin, tfn 08-757 1103, Leif
The units Service Supply Management are reTESTUTVECKLARE
re inom följande områden: Utveckling av systeOlsson, tfn 08-757 2011 eller Per Andersson,
sponsible for creating a network. This supports
mets struktur och konfigurerbarhet bl a m.a. p.
• Vi söker ett antal personer för att förstärka vår
Personal, tfn 08-404 5996. Ansökan: Ericsson
communication between people with common
mobila datacom applikationer. Utveckling och op- enhet som arbetar med funktionstest av mjukvaRadio Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164 80
interest in certain competence areas, all over the
timering av GSM systemets nåtarkitektur.
ran i våra mobiltelefoner. Arbetet innebär framSTOCKHOLM
Ericsson world. This is not about a new memo
Utvärdering, förståelse och formulering av våra
tagning och genomförande av tester, felsökning
system or creation of a simple distribution list,
krav på plattformsutveckling.
samt utveckling av testmiljön. Vår testmiljö år
but about the creation of a platform where peoEricsson Radio Systems AB, Kista
Du år sannolikt civilingenjör med stor teknisk
uppbyggd i LAN med Dos och Windows NT och
ple can make contact with each other and gain
nyfikenhet och insikt. Vi ser gärna att Du har ertestverktygen är utvecklade i C och C++.
knowledge.
DATA
TRANSCRIPT
farenhet av utvecklingsarbete inom närliggande
Du kan vara nyutexaminerad civilingenjör eller
The network is called Global Service
verksamhet.
redan ha erfarenhet från arbetslivet. Du ska desOrganisation, GSO, and we will make it come
ENGINEER (AXE) CELLULAR
sutom ha ett intresse av att arbeta med testning
true!
SYSTEMS - AMERICAN STANDARDS
Kontakta: Johan Mattsson,
som dels ger och dels kräver en övergripande
The GSO mission is to develop and supply a
johan.mattsson.at.era.ericsson.se, tel 08-404 7298
systemkännedom. Vi förutsätter att Du behärskar
• Till enheten Switch Plant Engineering inom avcomplete set of profitable services in order to be
engelska i tal och skrift.
delningen Implementation behöver vi förstärka
recognized as the best alternative for our customed ytterligare DT - ingenjörer. Du kommer att
mers.
PLATFORM IMPLEMENTATION
Kontakta: Claes Nilsson, tfn 046-18 12 68
arbeta med framtagande av Data Transcript till
We work very close with the Product
• ansvarar för introduktion av nya produkter i
Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB
våra mobiltelefonsystem D-AMPS/AMPS på en
Management, Sales, Local Companies and
befintliga system och har produktledningsansvar
Personalenheten, 223 70 LUND
starkt växande marknad. Vår verksamhet är lokaOperation Departments to create new- and imför standardprodukter i form av skåp och "order
liserad i Sverige medan vårt arbetsfält är över stoprove existing Services to profitable Delivery
objects". Vi behöver nu förstärka med ytterligare
ra delar världen.
Objects.
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
några personer inom våra områden:
Kungens Kurva
Arbetsuppgifterna består dels i att producera
Two GSO networks is about to be established.
Produktledning standardprodukter.
Data Transcript till våra olika projekt, men även
Contact us and describe how YOU can contriProduktintroduktion.
en del utveckling av ny arbetsmetodik och utbute!
IT-INSTALLATION/SUPPORT
veckling av nya verktyg inom detta arbetsfält ingVi har också en tjänst som senior specialist inEnergy Systems utvecklar, producerar och mark-år. Vi arbetar också med att introducera dessa nya
om AXE dimensionering ledig. Vi söker Dig som
Contact: Network Planning; Markus Pettersson,
nadsför strömförsörjningsutrustning, klimatmetoder och verktyg till våra lokalbolag runt i
är intresserad av att vara med där det händer och
phone +46 8 404 2048, Site Engineering; Peter
system samt styr- och övervakningssystem för te-världen.
tycker om att få snabb feedback på det Du gjort.
Lindfors, phone +46 8 404 2972 or Installation /
lekommunikation.
Du ska vara noggrann, strukturerad och kommuTest; Peter Lindfors, phone +46 8 404 2972.
Vi söker dig som är civilingenjör, gymnasienikativ. Du bör ha civilingenjörsutbildning eller
Application: Ericsson Radio Systems AB, AH
ingenjör eller har motsvarande teknisk utbildning
motsvarande erfarenhet och ha jobbat med AXE
Marianne Mohlin, 164 80 STOCKHOLM
• Enheten Sourcing & Support söker en medarsamt helst har erfarenhet av ovanstående arbetunder många år.
betare till IT-installation/support. Du kommer att
suppgifter. Arbetet innebär kortare och längre rearbeta med installationsuppgifter typ HW och SW sor i vårlden vilket innebär att vi kräver goda
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Kontakta: Agneta Aldor,
för PC, X-terminaler samt support till användarna
kunskaper I engelska. Kan du även spanska eller
agneta.aldor.at.era.ericsson.se, tel 08-7641155
i form av felavhjalpning.
ryska är det en merit.
SYSTEMKONSTRUKTÖRER Ansökans senast 970619: Ericsson Radio Systems
Önskvärda kvalifikationer minst teknisk gymRBS 200 OCH RBS 2000
AB, LV/HS Kerstin Lundberg, 164 80 STOCKHOLM
nasieutbildning med datainriktning. Vidare bör
Kontakta: Torgny Johansson, tel: 08-757 03 87
du ha erfarenhet från byggnation av PC samt supmemoid ERA.ERATOJA eller Robert Vartinen, tel:
Produktenheten ERAILR utvecklar basstationer
portuppgifter. Engelska behärskar du flytande i
08-404 28 96 memoid ERA.ERAROVA Ansökan:
Ericsson Mobile Communkatins AB, Lund
för mobiltelefonnät enligt GSM standarden.
tal och skrift. Som person är du serviceinriktad,
Ericsson Radio Systems AB, AH Henrik Bergqvist,
stresstålig, noggrann och har god samarbetsför164 80 STOCKHOLM
• Vår enhet, LR/T, har en central roll i produktenUTVECKLINGSINGENJÖR
måga.
hetens nya organisation, med ansvar för systemPé vår mjukvaruenhet är vi måna om att utveckla
ledning och systemdesign av nya GSM basstatioINSTALLATION
mjukvaran med hög kvalitet så effektivt som möj- Kontakta: Bertil Johansson, telefon 08-721
ner.
ligt. En av nyckelfaktorerna för detta är ett bra
6882. memo EKA.EKABJOH eller la-Pia
Vi jobbar med: Detaljerad funktionsdesign i
ENGINEER (AXE) CELLULAR
verktygsstöd. För att vidareutveckla våra verktygEmanuelsson (personal), telefon 08- 721 7461,
programvarureleaser för radionätet (BSS), funkSYSTEMS
AMERICAN
STANDARDS
på ett strategiskt och långsiktigt sått behöver vi memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 970613:
tioner för drift och underhåll samt transmission.
en ny medarbetare som fokuserar och satsar hel- Ericsson Components AB Energy Systems Division
Kravställning på miljöegenskaper. Bevakning av
• Till enheten Switch Plant Engineering inom avhjärtat pä detta.
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81 KISTA produktfamiljernas långsiktiga sammanhållning
delningen Implementation behöver vi förstärka
STOCKHOLM
och konkurrensegenskaper avseende systemarkimed ytterligare Installation Engineering - ingentektur, utvecklingskostnad och gemensamma utjörer. Du kommer att arbeta med framtagande av
• Din uppgift blir att samla in krav på nya verkvecklingsmöjligheter.
installationsdokumentering till våra mobilteletyg och på förbättringar av befintliga. Du komEricsson Radio Systems AB. Kista
fonsystem D-AMPS/AMPS på en starkt växande
mer att handla upp externt tillverkade verktyg,
Vi söker: Delprojektledare och systemingenjömarknad. Vår verksamhet är lokaliserad i Sverige
vilket kräver en god översikt över verktygsmarkrer. Som delprojektledare kommer du att leda en
RADIOKONSTRUKTÖR
medan vårt arbetsfält är över stora delar av värlnaden, samtidigt som Du kommer att egenutgrupp om 5-15 personer i något av våra utveckden.
veckla verktyg i projektform eller handla upp
• Du kommer att arbeta med konstruktion av ralingsprojekt. Som systemingenjör kommer du att
verktygsutveckling hos externa företag. Ett annat
diokretsar för basstationer. Arbetet är varierande
arbeta med förstudier, utredningar och systemdeArbetsuppgifterna består dels i att producera
viktigt ansvarsområde blir att koordinera verktygoch innehåller moment som block- och kretssimusign. Arbetsfältet är brett och förutsätter ett indokumentation för installation av växlar (AXE) till
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tresse för att se helheten i en komplicerad produkt. Du kan välja mellan en inriktning mot generalist eller en mer specialiserad inriktning. I det
senare fallet söker vi främst dig som vill arbeta inom områdena klimat, mekanik, kraftmätning, elsäkerhet.

SW DESIGNERS
• We are looking for SW designers in order to reinforce our SW team. We are currently developing the first version of our system, and need more people for the coming projects.
The task is design and implementation of broadband access systems for both ADSL and HFC. We
are working with C and Erlang as the implementation languages. The work spans from system
design to system verification, with a strong focus
onSW.
The system is based on technologies such as
ATM, SNMP, UNI-proxy and will provide the end
users with services such as Internet, interactive TV
and POTS.
If you are willing to take on new responsibilities and want to develop yourself, this is a very
good opportunity.

Kontakta: Erik van den Bos, tfn 08-757 2744, memoid ERAC.ERAERB eller Per Andersson, tfn 08404 5996, personal. Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM

samarbeta med andra. Du tycker om att arbeta i
ett högt tempo, visa resultat och lösa problem
men är samtidigt noggrann och kvalitetsmedveten.
Kontakta: driftstödsansvarig Windows NT, Kjell
Henriksson, tel 054- 29 42 34, eller sektionschef
Eje Arvidsson, tel 054-29 41 95. Ansökan: KS/EIN/H
Agneta Agnemyr

ta i alla faser av våra projekt från förstudie till
test. Skulle du vilja specialisera dig inom området
test av Nl-tjänster är du extra välkommen med
din ansökan.
Det är önskvärt om du har god kunskap och erfarenhet inom något eller några av följande områden: "telekom, nåtarkitektur" AXE10 System
Design "AXE10 test

Kontakta: Tommy Persson, etxtomp@etx.ericsGlobal Product Line - Network Intelligence har son.se, ECN: 863 3640
globalt ansvar inom Ericsson-koncernen för
nättjänster som VPN (Virtual Private Networks), Service Administration & Management (SAM):
Ericsson Telecom AB, PUBLIC NETWORKS - SWITTelevoting samt Freephone och Premium Rate.
CHING, SYSTEMS INTEGRATION - TEST SUPPORT
Ericsson är marknadsledande och tillväxten år ex-SYSTEMVETARE/PROGRAMMERARE
SW, Tellusborgsvägen 83-87
plosionsartad, så nu måste vi bli fler som kan skapa tjänster!
• Vi söker dig som vill arbeta med utveckling av
Vill du vara med oss om att forma 2000-talets Service Management-applikationer till våra tjänsASSISTERANDE SEKTIONSCHEF
kommunikationsmiljö, kan vi erbjuda dig följan- ter. Vi arbetar i en modern utvecklingsmiljö med
• Vi behöver komplettera vår TCM-enhet med en
UNIX, PC/NT, objektorientering, PowerBuilder,
de positioner på vårt Service Design Centre i
assisterande sektionschef. Vi är cirka 25 personer
Java och SYBASE. Du kommer att arbeta i projekKarlstad:
plus ett tiotal inlån. På grund av att vi är så
tets alla faser, från förstudie till design och test.
Contact: Bengt Holmström, mail
många måste vi ha en förstärkt linjeledning.
Du bör ha god erfarenhet av objektorienterad
etxblh..access.etx.ericsson.se, phone 08-7191019
PROJEKTLEDARE
systemutveckling.
Om Du har arbetat ett tag med teknik och nu
Application: Ericsson Telecom AB, Catarina Larson
är sugen på att prova på en chefskarriär, då är det
Åstrand, 126 25 Stockholm
• Är du intresserad av att driva utvecklingsprohär rätta tillfället. Vi tror att Du har en gedigen
jekt för att ta fram nya tjänsteapplikationer? Kan
Kontakta: Anna Carli, etxcaan@etx.ericsson.se,
grundutbildning och har jobbat några år AXE.
Ericsson Infocom AB, Karlstad
du motivera ett kvalificerat gäng att utnyttja och
ECN: 863 3650 Ansökan senast 970614: Ericsson
stärka sina kunskaper, att sträva mot gemensamTelecom AB, Helena Edgren, Box 1044, 651 15
Kontakta: Magnus Eriksson, 91765, ETXT.ETXma mål? Då tror vi att du skulle passa som proKARLSTAD
DRIFTSTÖDSTEKNIKER WINDOWS NT
MEN eller Marie Johansson, 92342, ETXT.ETXMU.
jektledare hos oss.
Ericsson Infocom AB med drygt 400 anställda år Du bör ha erfarenhet som projektledare, gärna
Ericsson Infocom AB, Karlstad
Ericsson Radio Systems AB, Kista
ett produkt- och utvecklingsföretag inom telesom konsult inom telekom- eller databranschen.
kommunikationsområdet. Verksamheten år
Men viktigast är din förmåga att entusiasmera
RADIO NETWORK
mycket expansiv och internationellt präglad.
personal, att planera och styra aktiviteter samt
SYSTEMKONSTRUKTÖR DESIGNERS - TILL KARLSTAD
Möjligheterna till vidare utveckling inom tekni- att ta ansvar.
DRIFT OCH UNDERHÅLL (O&M)
kområdet år stora.
Ericsson Infocom AB med 400 anställda är ett proProduktenheten ERA/LR utvecklar basstationer
Ericsson Infocom AB i Karlstad söker en kvalifi-Kontakta: Bengt-Göran Bengtner, bengtdukt- och utvecklingsbolag inom telekommunikaför mobiltelefonnät enligt GSM standard.
cerad driftstödstekniker till sektionen Computer goran.bengtner@etx.ericsson.se, ECN 863 3688,
tionsområdet. Verksamheten år mycket expansiv
LRU har en central roll i produktenhetens nya Support för utmanande uppgifter i en mycket
och internationellt präglad. Möjligheten till vidaorganisation, med ansvar för systemledning och spännande datormiljö. Sektionen handhar drift CONFIGURATION
reutveckling inom teknikområdet är stora. Inom
systemdesign av nya GSM basstationsfunktioner.och support av Infocoms hela datornätverk med
enheten Radio Systems Development utvecklar
ett stort antal servrar för både Windows NT, Unix MANAGEMENT (CM)
och testar vi programvara för mobiltelefoni• Vårt ansvar omfattar: Detaljerad funktionsdeoch VMS. Klientsidan består av drygt 400 PC med • Till vår avdelning Configuration Management
system bl a AMPS, D-AMPS och PDC i olika utvecksign i programvarureleaser för radionätet (BSS),
övervägande Windows NT, ca 200 Sun
lingsmiljöer. Tyngdpunkten av utvecklingen ligger
söker vi dig som har gott ordningssinne och gillar
radionätsfunktioner och -prestanda, funktioner
Sparcstation samt ett tjugotal Macintoshdatorer. att arbeta kundorienterat.
inom olika typer av basstationer med tillhörande
för drift och underhåll, samt transmission.
Datormiljön är sammanhållen av ett switchat nät- Du ska vara den trygga klippan som inte rubväxeldelar.
Bevakning av produktfamiljens långsiktiga samverk med hög kapacitet och anslutning till
bas när det stormar. Arbetsuppgifterna är bland
manhållning och konkurrensegenskaper avseenEricssons världsomspännande nätverk. Vi liggerannat att" skapa strukturer för de produkter som
• I våra små innovativa team påverkar Du såväl
de systemarkitektur, utvecklingskostnad samt gelångt framme när det gäller att utveckla och an- ska utvecklas' registrera och lagra data" ansvara
dina egna arbetsuppgifter som din egen kompemensamma utvecklingsmöjligheter.
vända WEB-tekniken i våra affärsprocesser.
för versionshantering" bevaka att Ericssons kontensutveckling i hög utsträckning. Därför är det
cernstandarder följs
Våra samarbetspartners inom produktenheten
viktigt att Du ser team som en naturlig arbets• Arbetsuppgifterna består främst i att medverär främst områdena delsystem (ex. Radio, Trafik,
Vi ser gärna att du är förtrogen med UNIX. Det
form, att du är initiativrik och har en stark vilja
ka i driften av den centrala Windows NT-miljön,
Mekanik, O&M..), och verifiering.
är en merit om du är bekant med PRIM, GASK och att utvecklas.
göra utredningar, driva och medverka i olika utInom kompetensområdet Drift och Underhåll
Ericssons rutiner för lagring av information.
Vår organisation är ung och förändringsbenavecklingsprojekt, samt även att stötta vårt kund(O&M) jobbar vi med specificering och systemergen vilket resulterar i ett variationsrikt arbetssätt.
stödsteam. Vi har en modern miljö, men icke
ing av O&M processer, installationsdatahantering,
UNIX och AXE 10 är de utvecklingsmiljöer vi jobKontakta:" Nils Bagge, etxbani@etx.ericsson.se,
desto mindre står vi inför stora förändringsprosystemåterstart, övervakning och felhantering,
ECN: 863 3605
bar inom. Programspråken är C och Plex.
jekt som syftar till att öka tillgängligheten, preprogramvaruladdning, användargränssnitt, konfiDu bör vara högskole- eller civilingenjör inom
standan och produktiviteten i våra PC-miljöer.
gurering, Abis O&M gränssnittet mot BSC.
Service Functionality (SF):
data eller elektronik.
Du som söker denna tjänst bör vara civilingenDu har teknisk utbildning med påbyggnad
Det är naturligtvis ett plus i kanten om du har
jör eller mycket erfaren gymnasieingenjör.
med inriktning mot Windows NT, helst en eller
erfarenhet av telekommunikation, mjukvarudeUTVECKLINGS
Erfarenhet av specificering, systemering eller proflera MCP-certifieringar, samt flerårig erfarenhet
sign och realtidssystem. Vi kan erbjuda dig myckINGENJÖR OCH TESTARE
grammering är önskvärt men ej ett krav.
av datasupport utgör en lämplig grund.
et goda möjligheter till vidareutveckling i kreativ
Kunskaper och erfarenhet från en eller flera av
• Vi söker dig som vill jobba inom området
miljö.
produkterna SMS, MS SQL Server, MS Internet
Kontakta: Jonas Röjestål, tel 08-4042952, memoService Functionality. Arbetet innebär att göra
Information Server, Exchange Server och/eller
id ERA.ERAJROJ eller Per Andersson, personal, tel
själva kärnan i tjänsten, vilket erbjuder flera inKontakta: Mats Lenell (Mats.Lenell@ein.ericsCitrix Winf rame Server värdesätts speciellt. Vidare
08-4045996. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
tressanta utmaningar.
son.se), telefonnr: 054-29 43 46 eller Benny Saxen
har Du goda kunskaper i svenska och engelska.
(Benny.Saxén@ein.ericsson.se), telefonnr: 054-29
LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM Ericsson
Du behöver kunna se helheten, dvs inte bara
42 32. Ansökan: KS/EIN/H Anne-Charlotte
Du är en positiv, ansvarskännande och serviceinTelecom AB, Kungens Kurva
förstå hur tjänsten isolerat fungerar utan också
Runqvist
riktad person med egen drivkraft och har lätt att
interaktionen med telenätet. Du kommer att del-

Looking for new challenges in China?
That is what we can promise you.
"We" are Guangdong Ericsson Telecom.
Engineering Co. Ltd (GUC) in China, and
we are very busy.
We are responsible for support for all the
southern part of China, such as the tropical
island of Hainan, "the Hawaii of China".
The very exciting region of Tibet in the
breathtaking Himalayan Mountains, which
just got its first GSM-system. of course,
from GUC Not to forget the big province of
Sichuan, where you get the most wonderful
food you can imagine.
China is for the time being the most
expanding market in the world for
telecommunication, and right now we are
looking for more employees with
experience in AXE 10 support area.
Take a look at the following:
SYSTEM EXPERT
As system expert you'll have many different
interfaces such as customers, ESO, all staff

in the support department etc. Your main
tasks are to provide AXE 10 system
expertise to the customer in areas of
technical advise support and problem
solving.
You will also act as a primary knowledge
source in technical questions and transfer of
knowledge within the division. The system
experts reports direct to the director of
Network Services.
Minimum of 5 years relevant experience,
with at least 3 years in Ericsson, with highlevel trouble shooting competence, good
knowledge of switching, traffic concepts,
telecommunication networks, interexchange signalling and product functional
descends.
For further information, please contact
Peter Karlsson. Memo-id:etc.gucpeka
Tel:+86 20 85538868

SENIOR SUPPORT ENGINEERS
(GSM/TACS/PSTN)
As a Senior support Engineer you will
provide the core services to our customers,

help desk, emergency service and software
updates.

experience working in an Ericsson Support
organization.

You should have genuine experience in
GSM, TACS or PSTN and also have wide
knowledge of the Ericsson organization of
support and supply. Trouble shooting skills
required but also human skills are important.
We are working in an expanding market with
many different customers, so it is essential to
be customer focused and to be able to maintain good relations with customers. Another
important area is the transfer of knowledge
to local staff.

For further information, please contact
Mikael Abrahamsson regarding
TACS/GSM (memo-id:etc.etcmikz Tel:+86
20 85538868) or Henry Yu regarding PSTN
(memo-id:etc.etcheng Tel:+86 20 85538868)

The potential for personal development is
good and you can also expect to participate
in interesting projects outside the normal
support activites.
We are looking for four engineers in the
following areas: MSC, BSC, TACS, and
PSTN. One of them will be a team
leader, who will have responsibility to coordinate GSM activites and report to
support management.
You should have at least 3 years

For all the vacancies, you can also
contact Laura Pok In our HR
department
Memo-id:etc.guclapo
Tel:+86 20 85538868
Fax:+86 20 85536191
For all the above positions, please send
your application to:
Guandong Ericsson Telecom. Engineering
Company Ltd. Att. Laura Pok
50 Jianzhong Road, Tianhe High-tech
Industrial Development Zone, Guangzhou
510665 PR China
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Infocoms utbildningsavdelning som hanterar fö- tom erfarenhet av mobiltelefoniprodukter och
tillbehör är det ett plus. Du bör vara initiativrik,
retagets kundutbildning, för två av dess affärssegment. Volymen ligger på den projektstyr- utåtriktad och omdömesgill och ha god samarningsmetod Infocom har koncernansvar för men betsförmåga. Jobbet medför en del resor och
Operations Radio Access har till uppgift att säker-Kontakta: Erik Strömstedt, 08-764 06 58, Leif
även utbildningsuppdrag för bl a Ericssons pro- mässbesök.
ställa en effektiv försörjning och implementationBylund, 08-764 00 46 eller Claes Gunnarsson, 08duktionsenheter.
av radioaccesslösningar på världsbasis. Vi deltar764
i 01 12. Ansökan: Erik
hela kedjan från offertarbetet tills dess systemet Strömstedt,SG/EBC/PN/OAR. tfn 08-764 06 58
Kontakta: Ulf Rytterholm, tfn 08-404 51 66
är accepterat av kund. Vi genomför dels egna
• För att hantera Infocoms interna utbildAnsökan: Ericsson Mobile Communications AB
projekt och stöttar dels Ericssons lokala dotterboningsprogram, i första hand den gemensamma
ECS/HKS Mia Hjertén 164 80 STOCKHOLM
lag med projektuppstarter, metoder, hjälpmedel
grundläggande utbildningen för företaget, behöoch specialistkompetens.
ver vi förstärka vår verksamhet med en halvtidstjänst. Organisatoriskt kommer Du att tilhöra
EIN/P/T och ingå i Team Supply för att uppnå syPROJEKTLOGISTIKER
nergieffekter med kursadministration och loEricsson Infocom AB, Karlstad
gistikfrågor.
• Till Supply-enheten behöver vi projektlogistiEricsson Sp. Z.o.o,, Warsaw, Poland
ker. Du blir ansvarig för materialhanteringen i fleDu skall bygga upp och driva Infocoms interna
METOD- OCH PROCESSUTVECKLARE
ra kundprojekt. Din roll blir att utifrån kundkonutbildningsverksamhet. Du kommer att genomföFör utveckling av affärsmetoder. Placering:
trakt eller order upprätta leveransplaner, regira kompetensinventeringar, behovsanalyser och
PROJECT MANAGER
Karlstad (ev. Kista)
strering av order, inköp från underleverantörer,
föreslå lösningar. Utbildningsplanering och uppEricsson in Poland is responsible for a turnkey imbevakning och beordring av leveranser samt fakEricsson Infocom AB med ca 400 anställda är handling av konsulter/lärare kommer att vara
plementation of a Radio Access System DRA 1900
turering.
ett mycket expansivt produkt- och utvecklingsfö-andra inslag i ditt arbete. Du är sammankallande
in a region in Poland. The project comprises inI arbetet kommer du att ha ett nära samarbete
retag inom telekommunikationsområdet Våra
till och föredragande i Infocoms utbildningsråd
stallation of 28 000 subscribers in a one year framed logistikfunktionen hos lokalbolag, kundprouppdragsgivare finns inom Ericssonkoncernen vilka är styrgrupp för utbildningsverksamheten.
me. The installation includes implementation of
jektledare, produktionsenheter, externa leveranmed kunder och deras tekniskt utmanande och
Du bör ha arbetat med liknande arbetsuppgifthe DRA equipment from swith interface to FAU
törer samt spedition. En del av arbetet innebår
dynamiskt växande verksamhet över hela världen.
ter tidigare för att snabbt kunna komma in i ar(subscriber line unit), installation of transmission
även att bygga upp logistikkompetens inom de
Korta beslutsvägar, högt i tak och frihet under betet. Du har en formell utbildning inom det beequipment and civil works activities including
lokala bolagen. I arbetet ingår längre och kortare
ansvar är exempel på ingredienser i vårt framteendevetenskapliga området på högskolenivå
mast and tower erection and site preparation. It
resor i kontakter med kunder och leverantörer.
gångskoncept.
exempelvis P-linjen. Du behärskar engelska i både
is intended to make extensive use of sub<ontracDu som söker är nyutexaminerad civilingenjör
Inom Projectivity Support Group arbetar vi
tal och skrift.
tors in the project
med logistikinriktning eller gymnasieingenjör
bland annat med metoder för extern teknikförSom person har Du en hög servicekänsla, en
med erfarenhet av logistik och orderhantering
sörjning på ett affärsmässigt tekniskt och lång- stark kundmedvetenhet och har ett konsultativt
från telekommunikationsbranschen eller liknansiktigt sätt. Det innebär att utveckla processer förförhållningssätt. Du har initiativförmåga, helhetse The Project Manager is expected to establish
de. Du har goda kunskaper i engelska, gott ordalltifrån strategier, upphandling och legotillverk-syn, är drivande, professionell och affärsmässig i
the project and take responsibility for the total
ningssinne, är flexibel, har god samarbetsförmåning till integrering, industrialisering och förvalt-dina relationer med kunder. Att ha förmåga att
activities. This responsibility includes selection of
ga och tycker om ett högt arbetstempo.
ning.
tänka i nya banor och vara flexibel är också känsub-contractors, ongoing negotiations and connetecknande för Dig.
tacts with the customer, and to manage the comKontakta: Kenneth Johansson, Memoid
• Du får till uppgift att arbeta med utveckling av
Tjänsten kan kombineras med andra utbildmercial aspects of the project such as costs
EBC. EBCKJOH, tel 08/764 06 56 eller Lars Persson, metoder och processer samt kursutveckling inom
ningsuppdrag internt på EIN/P upp till heltid.
against budget, delivery and logistics functions.
tel 08/764 06 61. Ansökan: SG/EBC/PN/OARL
området. Du kommer att fungera som lärare för
The project manager will be supported by a deKenneth Johansson
våra kurser och ansvara för framtagande och geKontakta: Sylvia Michel, tel: 054-29 42 92, e-mail: sign and implementation group working with the
nomförande av seminarier och workshops vilket
Sylvia.Micheieein.ericsson.se. Ansökan. Ericsson
technical aspects of the project.
ställer krav på att Du har grundläggande kunskaInfocom AB, Claes Lundström, Box 1038, 651 15
The applicant must present experience in maENGINEERING
per i presentationsteknik.
Karlstad
nagement of projects with mixed civil works and
technical activities and must be strong in com• Arbetet med engineering för DRA 1900, RAS
Som person har Du initiativförmåga, år kreativ
mercial disciplines of operating a project to a
1000 och Airline, förutsätter att Du har en bakoch har lätt för att skapa och bibehålla goda
greed budget, ensuring that sales and invoicing
grund som innehåller både praktisk erfarenhet
kundrelationer. Du kan arbeta självständigt men
are to plan. A strong leadership and management
och teoretisk utbildning med avseende på teleser samarbeta som en naturlig arbetsform.
style is also needed.
radio- ASCOM/DIAX- muftiplexutrustningar och
Din bakgrund kan vara som tidigare projektleEMW minilinkar. Du bör också vara väl förtrogen
dare eller linjechef med erfarenhet av upphandatt arbeta i system som autocad. Du måste ha goEricsson Radio Systems AB, Kista
Contact: Neil Bowles +48 22 6089690, +48 60
ling/inköp, produkt- eller teknikledning. Du har
da språkkunskaper i engelska, gärna fler språk.
2220115, EPO.EPONMB, Neil.Bowleseericsson.pl,
intresse för den tekniska och ekonomiska utveckor Erik Strömstedt +46 8 7640658, +46 70 5430531
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att
lingen samt marknadsutvecklingen inom telePROCESS DEVELOPER
EBC.EBCERST Application: Ericsson Business
bestå av att utföra och koordinera survey, utforkom- och dataindustrin. Du har goda kunskaper
ma surveyrapport, materiellistor, installationsunom Ericssonkoncernen, gärna med stort personMarket Operations Western Europe In order to Networks AB, Operations - Resource
derlag och kunddokumentation. Du kommer ockligt nätverk. Då arbetet ställer krav på resor intermeet new ways of working and keep up our com- Management, Richard Tersander, S-172 87 SUNDså att medverka vid överförande av kunskaper till
nationellt ser Du detta som spännande.
petitive strength, we will strengthen our focus on BYBERG. Sweden. Telephone +46 8 7640326, Fax
MLC/LC.
Du har grundläggande IT-kunskap dvs Du beprocess management We are looking for a per- +46 8 7640851, Memo EBC.EBCTERS, E-mail riNi som söker den hår tjänsten måste vara behärskar MsOff ice-paketet och år van att arbeta
son with initiative and drive who could support chard.tersandereebc.ericsson.se.
redda på ett frekvent resande kombinerat med
med informationssökning via Internet samt van
and develop the Customer Supply Flow within
en hel del arbete på den egna kammaren. Vi
vid e-post. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av
our region.
Ericsson, Canada
förutsätter att Du är en driftig person som förstår
framtagning och genomförande av kurser och
vad ett team är.
har Du dessutom erfarenhet av PageMaker
e Main tasks: Work together with our process
10 TEST ENGINEERS AND
och/eller FrameMaker år det meriterande. Du har
owners and the different process teams and sup10 TECHNICAL COORDINATOR
Kontakta: Roger Mårtensson, Memoid
goda kunskaper i svenska och engelska samt lätt
port them with process management expertise.
för att uttrycka dig i tal och skrift.
EBC.EBCROGM, tfn 08/764 0048 Ansökan:
Work in close co-operation with our IS/IT defor CMS88IO Development
partment in order to map process requirements in
SG/EBOPN/OARI Roger Mårtensson
As we are expanding our activities as provisioto IS/IT solutions.
Kontakta: Gunnel Axelsson, telefon 054-29 42
ning responsible for IO products (IOG-11, IOG-20
89, e-mail Gunnel.Axelssoneein.ericsson.se eller
Requirements: Process management compeand IOG-30) in the CMS88 environment we are
INSTALLATIONSSUPERVISOR/TESTARE Ulf Söderberg, telefon 054-29 44 08, e-mail
tence and/or good experience from the Customer
now looking for experienced an technical coordi• För att klara detta arbete bör Du ha några års
Uff.Soderbergeein.ericsson.se. Ansökan: Ericsson
Supply Flow within Ericsson. Team-worker who is
nator and experienced IO system test engineers.
erfarenhet från installation av tele- radio och daInfocom AB Claes Lundström Box 1038 651 15
interested in structures. Good in expression and
taprodukter. Kunskaper och erfarenhet av HP arKarlstad
convincing in communication.
e IO Test engineer role: The IO Test Engineer will
betsstationer, Ascom och/eller DIAX muftiplexutuse his expertise to execute function testing, apThe position is at Operational Development.
rustningar, samt EMW minilinkar. Du bör också ha
plication system verification (ASV), and source
Ericsson Radio System AB, Kista
goda kunskaper i engelska, gärna också andra
system testing (SST) and Application System reContact: Christer Lundberg, Mgr. Operations
språk.
placement (ASR) according to their respective
Support, memo: ERACERALUN or Jonas Rehn,
TEKNIKUTBILDARE
process. As well, he may be called upon to supMgr. Operational Development, memo:
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att
DRIFT OCH UNDERHÅLL- GSM
port troubleshooting, characteristics measureERAC.ERAJRHN Application: Ericsson Radio
bestå av resande till jordens alla hörn för att etablera DRA 1900, RAS 1000 och Airline tillsammans Enheten för utbildning inom ERAILYér idag en Systems AB, LFHS Ingela vlkenfalk, 164 80 STOCK- ments as well as FOA activities. The IO
med för varje projekt specifik utrustning och om
enhet med ca 90 personer som arbetar med att HOLM
Test Engineer has the following responsibilitiDu har rätt kompetens även medverka vid
utbilda våra kunder i GSM, TACS och NMT system
es: Test functions according to relevant Tl.
test/driftsättning. Till Dina uppgifter kommer
runt om i världen.
Preparation and test of Implementation
Ericsson Mobile Communications AB
också utbildning av MLC/LC att vara en del.
Procedure (IP). Report Test Results after completed testing. (Test Report) Report deficiencies in
Ni som söker den hår tjänsten måste vara be• V/1 söker nu teknikutbildare inom områden
Vill du arbeta med mobiltelefon: internatioHW, SW and DW as per set procedures. Perform
redda på ett nästan kontinuerligt resande och inidrift och underhåll. Du får till en början en gedinellt?
Implementation activities on site. Perform ASR,
tiativtagande till olika aktiviteter för att etablergen utbildning inom mobiltelefon! samt något
ASV, SST & FOA activities.
ingen skall ske så effektivt som möjligt.
specialområde och får sedan möjlighet att sprida
MANAGER. IPR
dina kunskaper vidare. Du kommer att undervisa
IO Technical Coordinator role: One of the roles
INFRINGEMENTS, ACCESSORIES
Ericssons kunder och vår egen teknisk personal
Kontakta: Roger Mårtensson, Memoid
within the UNIX based I/O systems group is to be
antingen i våra moderna utbildningslokaler i
EBC.EBCROGM, tfn 08/764 0048 Ansökan:
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, responsible for the technical coordination activitiKista eller utomlands.
SG/EBC/PM/OARI Roger Mårtensson
marknadsför och säljer mobiltelefoner och tillbe- es within the area of CMS8800 I/O Provisioning.
Vi vill att: du har teknisk utbildning inom omhör över hela världen. För att bevaka området
The technical coordinator has the following rerådet elektronik och telekommunikation, du gärmönsterskydd och varumärken söker vi nu en sponsibilities:
KUNDPROJEKTLEDARE
na har erfarenhet från drift och underhåll av ett
Manager, IPR Infringements, Accessories.
When assigned on a project, coordinate the
• Vi söker nu ett antal kundprojektledare, några
mobiltelefonsystem ( MSC. BSC, RBS), du talar
UNIX based I/O project in the technical areas at
erfarna och några med mindre erfarenhet men
och skriver engelska väl du gärna har lärarerfasystem level throughout the project prior to pree Du kommer att arbeta med att identifiera,
med stor potential. Din uppgift som projektledarenhet.
study (TGO) to the conclusion phase (TG5) and enkartlägga, utreda och agera mot ev. intrång i våra
re är att, direkt eller i samarbete med våra lokalsure consistency throughout the whole project.
skyddsrätter, främst i våra varumärken och
bolag runt om i världen, på ett professionellt sätt
Establish and maintain contacts with other
mönsterskydd inom området tillbehör. Du komKontakta: Richard Batistier, tfn 08-757 57 89,
definiera, driva, leda, följa upp och avsluta kuntechnical coordinators within the organization in
mer också att arbeta med att till våra markmemoid ERAC.ERAABBA Ansökan: Ericsson Radio
dprojekt inom radioaccess. I arbetet ingår kortare
order to ensure that cohesive and uniform techninadsansvariga informera om skyddsrätter. Du beSystems AB, KI/ERA/LYAJS Marie-Susanne
och längre resor och direktkontakt med kunder
cal solutions are developed to improve the qualihöver ha god kännedom om bolagets produkter
Kretschmer, 164 80 STOCKHOLM
och leverantörer.
ty of our systems. Ensure IO system consistency
och organisation och för att arbeta inom detta
throughout the whole project. Coordinate the
område. Vidare ingår att utarbeta rutiner och
Du ska vara resuftatinriktad, ha egen drivkraft
Ericsson Infocom AB, Karlstad
answering of all I/O system level Trouble Reports
strategier inom området samt ha kontakter med
och ha goda ledaregenskaper. Du är civilingenjör
(TR) during the project execution. Initiate and fololika lokalbolag, jurist- och undersökningsbyråer.
eller har motsvarande teknisk utbildning och flerINTERNA UTBILDNINGS
low-up technical investigations at IO system level.
En viktig uppgift blir att bygga upp ett kontaktårig erfarenhet av implementationsprojekt inom
VERKSAMHETER EIN/P/T (SO %)
Support the customer in technical discussion and
nät och en förståelse för problemområdet.
telekommunikation. Eftersom vi arbetar i en glopresentations. Facilitate the process of meeting
bal organisation förutsätter vi att du behärskar
Ericsson Infocom AB med 400 anställda är ett pro- Vi tror att du har kommersiell bakgrund, kunmarket demands.
engelska i både i tal och skrift. Du bör också tycka
dukt- och utvecklingsbolag inom telekommunika-skaper/erfarenhet av juridik och immaterialrätt,
om att resa och lära känna nya kulturer. I gengäld
Job requirement: Minimum degree (BSc) in
tionsområdet Verksamheten år mycket expansiv intresse för teknik och produkter samt behärskar
kan vi erbjuda dig ett utmanande jobb, i en
Electrical Engineering /Telecommunications/comoch internationellt präglad. EIN/PfT är Ericsson åtminstone engelska i tal och skrift. Har du dessuEricsson Business Networks, Operations,
Sundbyberg

mycket expansiv och internationell miljö, med
stora utvecklingsmöjligheter.
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puter, or equivalent. 5 years of IO system experience.
Contact: Serge Harnois phone: 514 345-7900 ext.
2301 memo: LMCSEHA or Human Resources phone: 514 345-7964 memo: LMCDORO
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

SYSTEM ENGINEERS (MSC.BSC)
FOR GHANA AND WEST AFRICA
• As System Support Engineer you will be based
in the FSC/Ghana Ericsson office or in Ivory Coast.
The work will cover all the Western region.
You should have a technical education in telecommunication and good knowledge in Mobile
telephone system with at least 5 years experience
in AXE. Strong knowledge in CME20, PLEX, ASA,
IOG11, work and solve both hardware and complex software problems.
To work in this area you will have to be proactive and take initiative without supervision. You
will develop procedures in field support and
shoud be able to transfer knowledge to the local
Ericsson personal within the FSC organisation.
Easy to adopt and understand the African way of
living and dealing with customers. The French
language is highly recommended, the contract is
for 1 year.
Contact: Fredrik Wijkander, phone +46 8
7572748, memoid ERAC.ERAFRW Application:
SG/ERA/LP/H Anita Malmström Wallner, memoid:
ERAC.ERAANTA
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translate requirement from Product Management
into technical functional and performance requirements, map these requirements on the system
architecture, indicate development- and product
costs and indicate technical risks.
Job Requirements: Experience in system and
product specification (aspects: functionality, capacity, performance, reliability, standards, life cycle)
or have experience in system and product architecture design. Experience in architecture breakdown and estimation of feasibility in terms of effort, costs and risks. Knowledge of (radio) telecommunication systems, both switching systems
and radio systems. Experience with working in
cross-functional project teams. Experience in
using structured design methodologies.
Candidates shall have a university or equivalent background in the area of telecommunications and shall have preferably two year experience in telecommunications development.
Contact: Albert Meester, Manager BCT
Development Tel: + 31 53 4505228, memo id
EMN.EMNALME or Sabine de Vries, Human
Resource Officer, Tel: +31 53 4505287, memo id
EMN.EMNSADV
Ericsson Radio Systems S.A. de C.V (EMR)

MANAGER CUSTOMER
SERVICES IN WIRELESS SYSTEMS

YOU to spend the summer in the city that is celebrating it's 850th aniversary this year.

Ericsson AS, Oslo, Norway (ETO)

ETO Network Management Systems (NMS)
Competence Centre develops NMS solutions which help Network Operators and Service Providers
handle their equipment their net and their services in an efficient manner (i.e. configuration support alarm surveillance, performance measurements, charging, etc).
Compania Ericsson S.A.C.I (CEA)
Our department has a central position within
NMS in Ericsson, and we are today 55 persons.
BUSINESS CONSULTANT
Today's changes in the Telecom Market (deregulation and the convergence of the Telecom
WIRELESS INTELLIGENT NETWORKS
Industry, the Computer Industry and the Media
(WIN), LOCATED IN ARGENTINA.
Industry) has resulted in increased focus on NMS
Customer Business Development is a newly crea-with many interesting challenges for our departted area that supports customers by helping themment. Our line organisation is built up around
our product teams which are responsible for deto improve their business. This new area helps our
customers to increase their market share and pro-velopment and maintenance of the products. We
fitability by knowing what makes a wireless busi- can offer you the following job opportunities:
ness successful in a rapidly growing, competitive
environment. We are working in close coopera- HUMAN RESOURCE MANAGER
tion with local Ericsson companies all over the
world.
• You will be part of the department management team, working close together with the department manager. Being the line manager for all
• SCOPE OF RESPONSIBILITY: The goal for this
our employees, you will be responsible for:
position is to assist our customers in Latin
Planning the resource needs for our product
America to become more successful in their busiteams. Strategic competence planning for our deness through the use of Ericsson's WIN offering.
partment. Competence development of our
The position will be based in Buenos Aires,
employees. Recruiting new employees.
Argentina and will provide WIN marketing supTeambuilding of our product teams. Carry out
port to our customers in Argentina as well as the
personal development discussions with the
rest of the Region. The Business Consultant shall
employees. Measure employee satisfaction. You
gain a good working knowledge of how the WIN
should have a background as manager with
offering can assist our customers' success. With
employee responsibility and special interest in the
this knowledge, and a sound business sense, the
personal development of the employees.
Business Consultant will lead our customers to increase their performance through the successful
marketing, segmentation, pricing and packaging
SENIOR SYSTEM
of WIN.
DESIGNER/SOFTWARE ENGINEER
BACKGROUND: The ideal candidate has a pro• You will be part of a team developing advanven track record from the wireless/mobile inced Network Management Solutions for our
dustry. Business and marketing skills are necessacustomers. You are a positive person with initiatiry, combined with a documented ability to
ve and creativity in finding the best solutions and
establish and deepen business relationships and
with good skills in some of the following fields:
partnerships. Fluency in English is essential, and
Spanish preferable, as well as a willingness to tra- Software development on UNIX or Windows NT.
Object Oriented Analysis, Design and
vel.
Programming (C++, Java). User interfaces
A two year expatriate contract will be offered
(X/Motif, Windows, Web, usability aspects).
for this position.
System integration and solution development.
Computer, Telecommunication or Cellular
Contact: Peter Bergenhag, phone: 08-757 02 56
networks. Network Management platforms and
Application: Ericsson Radio Systems Birgitta
applications (TMOS, HPOpenView). Standards
Stavenow, 164 80 Stockholm

Contact: Ezzedin Shamsedin ECR.ECREDIN or
Thomas Holmbery ECR.ECRTHHO, Telephone +7
095 247 6211 Fax. +7 2580623, http7/wwwecr.ericsson.se/

• We are looking for a manager for the
Customer Services unit at the BR business area in
Mexico City. The unit provides first and second line support to Latin America, mainly in AMPS/DEricsson Business Mobile Networks BV,
AMPS and consists of approximately 140
Netherlands
employees. The area has high visibility and a great amount of international contacts. The environment is constantly changing.
SOFTWARE DESIGN ENGINEER
Sub units:
Ericsson Business Mobile Networks in The
FSC, Field support to Mexico, Cuba, El Salvador
Netherlands is seeking Software Design
(AMPS/D-AMPS, paging, future GSM)
Engineers. The Business Cordless Telephony group
TAC-2, Technical assistance center for Latin
at EMN is within the Ericsson group responsible America (AMPS/D-AMPS, OSS)
for the product provisioning of cordless mobile
RSC-2, Hardware repair center for Latin
networks for the business and industrial environ-America (BR products)
ment. A total solution that bridges with the techRTC-2, Regional training center for Latin
nology and specific expertise of other Ericsson America (BR areas)
companies. With the DECT cordless telephone,
The applicant needs to have many years of exEMN as a market leader gives cordless telecom- perience of customer support, preferably in mobimunication a complete new impulse.
le telephony systems, and a proven record of
good customer relations. Basic financial knowled• Responsibilities and Activities: Software Design
ge is a plus. Excellence in written and spoken
Engineers are responsible for design, implemenEnglish is a must, with the energy to improve
tation, integration and test of a software subyour already basic Spanish. Good tolerance to
system, e.g.. OAMP, DECT protocol stack, DCA,
stress and ability to manage different cultures.
etc. They function as design responsible engineer
for a software subsystem; that is be the expert for
Contact: EMR/SC Bo Andersson, phone + 52 5
that part, as seen in design reviews, pre-studies
726 2470 or EMRC Per Freden, phone + 52 5 726
etc. They performs planning of the assigned
2222 Application: Ericsson Radio Systems AB AH
work, including contingency plans, and compleMarianne Molin, 164 80 Stockholm
tion of the tasks within that planning. The responsibility can include the work results of others
Ericsson Corporatia AO, Moscow
who participate in the design, as such the
Software Design Engineer is responsible for the
FIELD SUPPORT MANAGER - T O
planning of those Software Engineers and reMOSCOW CELLULAR RADIO DIVISION
sponsible for the correct use of methods, design
rules and processes applied.
The FSC Manager position at BR
(AMPS,DAMPS,NMT,GSM) Field Support Office in
Job Requirements: Excellent knowledge of sofMoscow will become vacant at the end of June
tware life-cycle and the implementation in a
1997 and we are now looking for a successor.
Software. Quality Manual. Excellent knowledge
We are currently supporting 13(D)AMPS and 4
of the implied standards, such as the C coding
NMT-450 in service in the Russian cellular
standard. Good knowledge of structured design
network. The number of AXE is expected to grow
methods Yourdon (Ward &Mellor) and SDL. Good
significantly during the coming years especially
knowledge of test techniques and the verification
on the GSM network and also on NMT which is
processes. Basic knowledge of data-communicacurrently implementing 10MTX. Our largest
tion. Real-time OS, kernels and device drivers.
(D)AMPS customer in Moscow is also expending
Capable of guiding and mentoring less experienit's network. We are in the process of transfering
ced software design engineers.
support to Russia of NMT customers which used
to be directly supported by ESO prior to the veContact: Albert Meester, Manager BCT
nue of the FSC in Russia. Second line support for
Development, tel: + 31 53 4505228, memo id
(D)AMPS is in lreland(LMI),NMT in Sweden(EPK)
EMN.EMNALME or Sabine de Vries, Human
and GSM in Sweden(EPK)and Finland(LMF)for R7.
Resource Officer, tel: +31 53 4505287, memo id
EMN.EMNSADV
• A major challenge for the support office
during 97 will be to handle the support of GSM,
Ericsson Business Mobile Networks BV,
increasing number of NMT switches and the
Netherlands
upgrades of AMPS customer from AS26 to AS100.
We expect the new FSC Manager to posess seIf you are looking for a new challenge, new reveral years of cellular telephony experience and
sponsibilities, in a good work environment, read
we expect the following qualifications: Good
carefully the following:
knowledge of RMOA-RMOG routines and proceSYSTEM ENGINEER
dures. Previous position as FSC manager desirable. Leadership ability. Wide contact network
Ericsson Business Mobile Networks in The
Netherlands is seeking System Engineers. The within the Ericsson group. Experience in one the
Business Cordless Telephony group at EMN is cellular standard. Excellent written and oral
within the Ericsson group responsible for the pro-English skills. Russian speaking desirable but not
duct provisioning of cordless mobile networks foran absolut requirement.
Responsibilities: Perform required managethe business and industrial environment A total
ment and functions of the unit. Ensure the efficisolution that bridges with the technology and
specific expertise of other Ericsson companies. ent running of the system support activities in the
region. Maintain staff levels according to the reWith the DECT cordless telephone, EMN as a market leader gives cordless telecommunication a source budget and the actual/forecasted workload. Develop and maintain the required staff comcomplete new impulse.
petence levels. Achieve the unit's objectives.
Achieve and maintain customer satisfaction with
• Responsibilities and Activities: System
external and internal customers. Establish and
Engineers draft specifications in the early phases
maintain good customer relations.
of product develop projects, in close co-operation
Start of the assignment is ASAP and will enable
with Product Management. System Engineers

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
Methods, Tools & Training

Sektionschef till
enheten för SW Design
Inom Ericssons utvecklingsbolag finns enheten AXE Methods, Tools and Training som består av
ca 250 personer. Vår främsta arbetsuppgift är att förse utvecklingsorganisationen med verktyg,
metoder och utbildning som möjliggör effektiva processer inom utvecklingsarbetet. Vi finns både i Älvsjö och Karlstad och våra kunder finns spridda över hela våriden.
Enheten arbetar med utvecklingsmiljön för AXE programvara i vilket det ingår såväl metodik
som programvaruprodukter.
Sektionen har idag 16 medlemmar som jobbar med PLEX/HLPLEX relaterade produkter och applikationer som stödjer processen Unit Design/Basic Test av AXE SW. Våra beställare är de olika
affärsenheterna samt AXE plattformen.
Vår vision är att skapa en effektiv och optimal stödmiljö för att stödja de processförbättringar
som vi vill åstadkomma för AXE programvaruutveckling.
Vi deltar aktivt i ISP (In Service Performance) projekt och i andra projekt med avsikt att lyfta
plattformens och processens prestanda.
Som sektionschef kommer du att ingå i enhetens ledningsgrupp och bidraga till det gemensamma ansvaret att göra AXE SW Design till en effektiv kedja av processer för att möta framtidens
krav på förkortad ledtid och ökad kvalitet.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och intressant arbete med stora möjligheter för dig att utveckla
såväl organisation som dig själv.
Du som söker bör ha goda ledaregenskaper och goda kunskaper i AXE programvarukonstruktion eller provning.
Du ska ha en bra förståelse för AXE systemets struktur och språken PLEX/HLPLEX. Det är meriterande om du har ledarskapserfarenheter sedan tidigare, helst som sektionschef eller annat större linje/produktledaransvar.
Vill du veta mer om jobbet - ring oss gärna så berättar vi mer!
Peter Csaba Åsa Holmer, Personal
Tfn: 08-727 57 60
Tfn: 08-727 32 61
Peter.Csaba@uab.ericsson.se Asa.Holmer@uab.ericsson.se
Dina ansökningshandlingar skickar du snarast till Birgitta Friis,
Ericsson Utvecklings AB, Box 1505,125 25 Älvsjö.
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18 Application: Personalavdelingen, Reference:
TX/O, Ericsson AS, P.O.Box 34, N-1361 Billingstad,
Norway

and protocols (TCP/IP, SNMP, HTML, TMN, OSI,
CMIP). You have an engineering degree in computer science or telecommunications and good
communication skills in English.

Ericsson Ltd, Guildford
TEAMLEADER TEST
SNR PRODUCT MANAGER -

• Being our test Teamleader, you will be responsible for improving the test competence of our
department. You will also take part in our projects as a test leader/ test co-ordinator and to some extent take part in the test activities. You are
positive to challenges, enjoy responsibility and
have competence and interest in the following
areas: Basic test, function test and system test.
Test tools. Team management. Software engineering. Development processes and methods. You
have good communication skills in English.

CUSTOMER NETWORKS
• We require experienced BSS (BSC and BTS)
engineers to work in a challenging environment
facing our DCS 1800 customer one zone.
Additionally you will provide support towards the
cable and wireless global account and other international customers.
The Product Management team plays a critical
role in maintaining and enhancing the division's
business success through the strategic management and development of Ericsson's products.
The Product Manager is responsible for contributing to the definition of the product programme
(current development activities) for a specific product area and on behalf of Product Management.
The engineer actively seeks advice and support in
order to resolve technical issues and develop
his/her own competence.
QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE: 3 - 5 years'
experience of one or more product lines within
Ericsson. Qualified to degree level in engineering
Thorough knowledge of the network environment and the application of the relevant products to that environment
KEY RESPONSIBILITIES: Contribute to the preparation of product programmes for current development activities on behalf of customers.
Maintain knowledge of developments in the telecommunications industry and marketplace (particularly UK). Maintain up-to-date knowledge base for assigned products. Participate where required in standard product planning. Maintain close
contact with and influence the strategic product
management function to consider UK requirements for standard development. Represent the
UK market and its requirements for standard development. Represent the UK market and its requirements to Ericsson's development organisations worldwide. Maintain product requirement
specifications in accordance with customer requirements and Ericsson's product evolution strategies. Provide technical support to the market and
operations organisations in their business activities relating to a specific customer. Maintain custo-

QUALITY ASSURANCE
• You will work in team with our Quality
Assurance Manager. Your main task will be to
support our projects, with highest focus on project establishment, supporting the project manager with project planning and adaptation of methods and processes. During the project you will
support the project to help and assure that the
processes and methods are followed. Experience
from the following areas is requested: Software
engineering (UML, OMT, Booch, OOSE). Quality
standards (ISO 9001, Ticktt and CMM). Experience
from software development.
IS/IT OPERATION
• Our test lab which is used to test all the products we develop contains more than 20 work
stations and PC's: Sun (Solaris), HP (HP-UX) and PC
(Windows NT). Your responsibility will be to install and upgrade hardware and software in the
test lab according to the requirements put forward by our projects. You will also work with improvements of our test lab and solve problems
that emerge.
You should be a tidy and independent working
person with competence in some of the following
fields: UNIX. PC Windows NT. Databases. Script
programming. Computer networks. Operation of
PC's and work stations.
Contact: Håkon Jendal, Email: etohje@eto.ericsson, se. Memo: ETO.ETOHJE, Phone: +47 66 84 14
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mer product plans and customer product programmes as required. Present technical information to customers as required. Analyse contracts.
Follow development of market adaptations
through to completion and ensure it fulfils requirements. Order required development work.
Advise and report progress and status of all activities being undertaken. Maintain quality standards.
Contact: RICHARD CARTER

Ericsson Telecomunicazioni - Roma - Italy
ACCOUNT MANAGER
We are looking for Account Managers for our
Export Business Unit within Business Area
Infocom System. The Export Business Unit h responsible for marketing and sales, project management and order handling in export markets all
over the world, with the mission to consolidate
our presence through a growing attention on
customer needs mainly in the emerging telecommunications fields.

MANAGER,
PROJECT MANAGEMENT
-CUSTOMER NETWORKS
• As a member of the Sector Management team,
the Manager, Project Management is responsible
for making a direct contribution to the business
development and profitability of the sector. The
manager works with his/her colleagues to develop and implement business strategy, objectives
and improvement processes for the sector.
The manager is responsible for the effective
project management of the delivery of each
customer solution to meet specification, time,
cost and quality targets. This involves the co-ordination of interdependencies across product line
and organisational boundaries.
The manager liaises closely with the Marketing
and Product Management Managers to identify
and prepare for future projects. The manager is
responsible for the management of risks and development and management of commercially viable and achievable delivery time plans.
The Project Management team is also responsible for processing internal and external orders
and for project change control.
QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE: ESSENTIAL:
Educated to degree level in a technical/business
discipline 2/3 years' experience at department
manager level within a project management environment Exposure to and awareness of commercial issues
DESIRABLE: Knowledge of Ericsson culture
Knowledge of Ericsson project management methodology CUSTOMER INTERFACE: all department
of Mercury Personal Communications and
Mercury Communications SCOPE OF PEOPLE MANAGEMENT RESPONSIBILITIES: 15 - 20 staff
Contact: RICHARD CARTER

• The Account Manager is responsible for marketing and sales on consolidated markets, with a
focus on profitability, business development and
customer satisfaction, being the internal and external interface.
Qualifications: a professional experience of international marketing and sales within the telecommunications fields. Knowledge of Ericsson
portfolio, belonging to Infocom Systems is required. Fluency in English is essential. This position
requires result-oriented, managerial skills and independent attitude in a matrix organisation.
Location: TEI Rome, Italy
PROJECT MANAGER
EXPORT MARKETS
We are looking for Project Managers for our
Export Business Unit within Area Infocom
System. The Export Business Unit is responsible
for marketing and sales, project management
and order handling in export markets all over the
world, with the mission to consolidate our presence trhough a growing attention on customer
needs, mainly in the emerging telecommunication fields.
• He/she will be responsible for the realization of
one or more telecommunication projects, coordinating and supervising all activities related with
its implementation. He/she will monitor the development of the project, in order to guarantee the
implementation in accordance with the contractual time schedule and the budgetted costs.
He/she will guarantee the necessary technical
and logistic support, being the interface with the
different departments involved and the link with
the site manager for the field activities.
The candidates should have the following qualifications: Good knowledge of the Ericsson pro-
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ducts. Good knowledge of Project Management
technique. Experience of working in an international environment. Fluency in English. The
knowledge of a second foreign language will be
appreciated. Location: TEI Rome, Italy
Contact: Human Resources and Organization
MEMOID: EITA.TEIDONI
Nippon Ericsson K.K

MANAGER OF CUSTOMER SUPPORT
• Manager, Customer Support Office, CSO.
REPORTING TO General Manager for Infocom
Systems at Nippon Ericsson K.K
OBJECTIVES OF THE JOB To establish a customer support organisation for Infocom Systems,
Japan. To manage and develop said support organisation. To recruit train and maintain staff for
the need of the unit.
RESPONSIBILITIES To monitor and implement
procedures and processes necessary to fulfil
customer service agreements. To participate in
the technical specification and implementation of
future Customer Service agreements. To act as the
interface in support matters between NRJ and other Ericsson entities. To act as the interface in
support matters between NRJ and local third party vendors. To ensure the efficient service of supported object. To establish and document necessary procedures to perform the tasks at hand by
following guidance and procedures existing
within Ericsson. To prepare and to follow up the
budget for the unit. To develop and implement
Human Resources programs to cover needs and
aspects particular to the unit. To maintain staff levels according to resource budget and actual
workload To perform monthly reporting according to document NRJ/X-96:743. To manage ERJ
employed staff assigned to Infocom System. To
ensure the quality of all activities within customer
support. To keep staff updated on developments
within NRJ/ERJ. To plan required competence development programs To delegate t o , agree, the
division of responsibilities with the subordinates.
To build own competence in the telecommunications field, the Japanese market leadership and
management. To represent System Support in internal and external meetings To transfer knowledge to assistant support manager. To motivate
staff, build a team spirit and encourage the
ERICSSON values.
AUTHORITY Separately described for the management level.
REQUIREMENTS FOR THE JOB A team manager
with the following skills: Technically competent
on Ericsson products Stress tolerant Co-operative
and communicative Professional
Contact: Kjell Persson + 813 3221 8203. NRJ.NRJKPN or Peter Dicksson, EUS.EUSDCKN.
Application: Helena Sandberg, ETXT.ETXHESA,
Ericsson Telecom AB, Customer Services, 126 25
Stockholm, Sweden
Nippon Ericsson K.K.

ENGINEER OF
CUSTOM SUPPORT OFFICE
• Support engineer. Customer Support Office.
REPORTING TO Manager for Customer Support
Office Infocom Systems at Nippon Ericsson K.K.
OBJECTIVES OF THE JOB To achieve customer
satisfaction within directives given. To transfer
knowledge to colleagues.
The responsibilities of the engineer are: To be
fully knowledgeable with the purpose, procedures and processes of the group. To know and understand the purpose and interfaces of the unit.
To be able to use all within the department available tools in an optimal way. To promote good
O&M routines. To act as a teacher to less experienced colleagues.
Depending on specialisation and experience
one or several of the following: To be able to write a correction package implementation instruction. To know the handling of each type of
Software package in his/her system. To Implement
updates of products delivered by Ericsson. To analyse and correct troubles reported by end user. To
be familiar with correction numbering conventions. To be able to read and understand the program language used for assigned products. To be
able to handle a Trouble Report from reception
to conclusion. To be able to transfer and desk
check corrections. To be able to write technically
accurate descriptions in the English language to
the designer. To be able to write well phrased
Trouble report answers to the customer. To be familiar with emergency service routines and escalation procedures. To be able to carry out on sit
trouble investigations. To be able to correct exchange data. To be able to locate and replace
faulty hardware on board level for Ericsson products. To be able to locate and order replacement
of faulty third party hardware. To be able to initiate routine tests on subscriber and trunk circuits.
To be able to guide and direct the customer to
use by Ericsson recommended O&M routines and

procedures. To be able to introduce changes in
exchange data. To be able to initiate routine tests
on subscriber and trunk circuits. To be able to take proper action on ALARMS. To be sufficient
knowledge about Ericsson and customer routines
to at all times be a good example to the customer. AUTHORITY
Within limitations set by manager of Customer
Support to carry out responsibilities outlined under paragraph 4.
REQUIREMENTS FOR THE JOB Minimum a
Bachelor of Science certificate in Electronic
Engineering/Telecommunications or equivalent.
A for his principal tasks adequate training on
Ericsson products. Level 6 in English (in a scale of
1-10)
Contact: Kjell Persson + 81 33221 8203, NRJ.NRJKPN or Peter Dicksson, EUS.EUSDCKN.
Application: Helena Sandberg,
ETXT.ETXHESA,Ericsson Telecom AB, Customer
Services, 126 25 Stockholm, Sweden
Compania Anonima Ericsson, Caracas, Venezuela

AMPS/D - AMPS
EXPERT TROUBLE-SHOOTER
• We need to reinforce our FSC with an AMPS/DAMPS expert troubleshooter on a 12-24 months
long term assignment. Apart from the conventional FSC activities the duties include also 24 hours
helpdesk/emergency service. Spanish knowledge
is an advantage but not a requirement.
Contact/Application: Curriculum Vitae by fax
+58-2-238 51 62, memo Martin Nebe, CEV.CEVLMNE or Rafael Bueno, CEV.CEVBUE.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

ACCOUNT/AREA SALES
MANAGERS - STATIONED ABROAD
Our markets in Asia and Far East are growing rapidly and we need to expand our sales and marketing departments at several LCIMLC with a
number of experienced Area Managers and

Account Managers who see the challenge and advantage of working with sales and marketing abroad for a few years.
• Your tasks is to be responsible for sales and
marketing of cellular systems based on DAMPS/AMPS towards a specific customer or market.
The job involves every aspect of marketing and
sales like; identifying customer needs and business opportunities, frequent customer visits, preparing proposals and arranging seminars,
contract negotiations etc.
You have an M.Sc. degree and a minimum of
three years working experience from international sales and marketing of cellular systems.
The positions require excellent sales skills, negotiation skills and inter personal skills as well as
flexibility and an ability to function under stress.
Your English need to be excellent.
After a period in Stockholm you will be stationed in Singapore or Manila
Contact: Rolf Olsson, +46 8 757 2189 memoid:
ERA.ERAROLL Application: Ericsson Radio Systems
AB, AH Birgitta Stavenow, 164 80 Stockholm
Ericsson Inc. Richardson, Texas

INTELLIGENT NETWORK ENGINEER
• The UNIX Design Group of the Network
Systems Division, located in Richardson, Texas, is
looking for someone to work on a two year
contract to develop, integrate and test products
for the Intelligent Network.
Duties of the position will include participation
in functional specification, design, implementation and testing of UNIX based IN products.
Must have a good knowledge of IN concepts,
CS1 protocol and protocol extensions.
Requires the ability to apply IN knowledge to
products based on general purpose computers
and a BS level degree in computer science, electrical, or computer engineering.
Contact: Barna Youngs, phone 972-583-5670,
memoid: EUS.EUSBAYO, fax 972-669-6861
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Ericsson Telecom AB, Telefonplan
CUSTOMER SERVICES
Project Manager, HW Services
Implementation
Global Customer Support Services is a unit
within Ericsson Telecom-Public Networks, globally responsible for the development and
supply of software and hardware services.
The telecom market is changing rapidly,
customer service expectations will continue
to rise and the expectation of quick response
and low cost service operations will force suppliers, like Ericsson, to leaner and speedier
operations. As a result, we are due to
implement a global service infrastructure to
best fulfil our customers future service
requirement.
We are seeking YOU, who as the project manager will have full responsibility for the
implementation of new Hardware Service
supply methods across the Public Networks
global business. The project is very
challenging and requires substantial travel to
assist local companies through their
implementation programmes.
The skills and competence we believe you
possess are:
•
•
•

•
•
•

Educational level: University or
equivalent
Good knowledge of the English
language, both written and spoken
Experience of working within Ericsson at
a technical level, with an emphasis on
the development of operations
Familiar with hardware services repair
centre or field operations
International experience is an advantage
A good team player and serf starter

TAKE ON THS CHALLENGE - CALL US NOW!

PENSIONÄRSFÖRENINGEN
Tackar för vårsäsongen och önskar alla en trevlig sommar.
Kansliet öppnar åter 5 augusti kl 09.00. Samkväm 7 augusti kl
13.00. Femkamp och korvgrilling, Fittja äng. T-bana 13.
Styrelsen

marknadsplatsen

Michael Humer, ETXT.ETXHUME,
+46 8 719 3904 or +46 70 519 3904
Manager, Provisioning and Supply
Hardware Services
or
Jan Giese, ETXT.ETXJG, +46 8 719 9357
Human Resources
Applications to
Jan Giese, TB/ETX/PN/CS, SE-126 25
STOCKHOLM

köp • sälj • hyr • byt • ge bort
gratis for anställda i Ericsson

band
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l l u l l i a l l ! iwM> p a f i i c i f i u u u wlvlE.»
J d i ö o i i v d vc(.MJI t u i c Ulla K. d l
Markns
knadspiatsen publiceras, o m d e t finns tillräckligt med annonser, i varje n u m m e r av
Kontak
" t e n . Annonsering är ö p p e n f ö r Dig som är anställd i Ericsson och kostar i n g e n t i n g .
BOSTADSMARKNADEN:
TILL SALU
Bostadsrätt Segeltorp
Ljus och fin 2,5 rum. 68 kvm. Helkaklat
badrum med golvvärme, parkett i sov- och
vardagsrum, stor balkong. Byggår -95.
Avgift 5.017 kr/mån. Pris 120.000 kr.
Tel 08-719 0079, 0708-883716. Memo
EDT.EDTPIAC.
Mycket fräsch och välplanerad 2-a
66 kvm medmöblerbar hall, stor balkong i
söderläge, sjöutsikt mot Norrviken. Lugnt
område med 150 m till badstrand.
Tomtgränd 4, 2 tr med hiss, i Rotsunda
gård, Sollentuna. Bra kommunikationer,
direktbuss till Kista. Ledig omgående.
Månadskostnad 4.276 kr, pris 85.000 kr.
Tel dag 08-404 8404, kväll 733 3316.
Memoid: REM.REMACV.
UTHYRES
2,5-a i Fruängen C
Fullt möblerad, t o m 1 okt. 1997 (eventuellt längre). Hyra 4.000 kr/månad. Ej rökare. Tel 08-7640944.
Liten möblerad bostad i
Midsommarkransen
Ca 25 kvm, toa bänkspis med ugn, kyl.
Kabeltv-ansluten. 50 m till T-bana, dusch
och tvättmaskin i källaren. Icke rökare
2.200 kr/mån fr 1/7. Tel 7199760, kvällstid
182821. Memo etxhjl.

Byhus i Sydfrankrike
uthyres till förmånligt pris underperioden
10 augusti -15 september. Huset är beläget i mycket trevliga omgivningar i regionen Languedoc, 3 km från Medelhavet.
Utrustat för 6 personer. Max 4 vuxna.
Tel 08-404 57 44. Memo ERAC.ERAEAEY.
ÖNSKAS HYRA
Lägenhet i eller utanför Stockholm. Större
2-a, 3-a, 4-a eller 5-a.Omöblerat och med
balkong. Från augusti och framåt.
Kontakta Herman Stenström, memoid
EA.ERASTROM, tel 08-404 7812.
TILL SALU
Ford Sierra Kombi 2,0i DOHC -90
Röd. Larm, 15.000 mil, 5 vxl serbo, clås, s+v
däck, motorvärmare, taklucka, eluppvärmd framruta. Pris 51.000 kr.
Tel 4049299, el 070-7494100. Memo
erac.eranigo, Göran Nilsson.
MB 200 Diesel -92
Endast 7.600 mil. Bilen är i nyskick. Bra
pris. Tel 08-764 0944.
Ministereo, JVC
CD-spelare, två kasettdäck, tillhörande
högtalare, fjärrkontroll. Mycket bra skick.
2.000 kr. Ring anknytning 93177.
Volvo 745 SE. -92
15.400 mil, gråmet, alufälg, AC, ABS, Aut,
CD-växl, lastgaller, nya dubbdäck. Säljas

pga utlandstjänst. Pris 99.000 kr.
Tel 08-7196703, 070-571 2432.
Toyota Celica 1987
GTI 16V, röd, 10.400 mil. s+v däck på fälg,
taklucka, elhissar, elspeglar. Pris 53.000 kr.
Kontakta Mikael, ETX.ETXHAKL tel 11192
SAAB 900 CO, 2,3 -16,1991
13.700 mil. Välskött och fullservad företagsbil. Fullt utrustad med ACC, ABS-bromar, farthållare, fårddator, elhissar och
elspeglar, centrallås, larm, motorvärmare,
dragkrok, nya däck och stereo.
Nybesiktigad. Prisidé 92.500 kr.
Tel arb 08-7199427, bost 56033600.
Möbler till salu
Böddsoffa med bord 1.100 kr
Matbord m 6 stolar, IKEA, 400 kr
Bokhylla, mörkbetsad, IKEA, 300 kr
Om intresse f köp w kontkta per t f n : 08757 1402,070-626 1580.
DIVERSE
Intresserad av semester i USA?
Vi är tre tjejer sm ska åka till USA i augusti,
ca 1-31.8, och vi söker nu en 4-e reskompis,
kille eller tjej. Vi flyger till San Fransisco
och bilar till östkusten. Beräknad hemfärd
från Atlanta. Kan man inte komma loss
hela augusti går det bra att komma de två
första eller sista veckoran. Om intresse
finns hör av er till LME.LMEHEMA eller
LME.LMESANNA.

"Will Du vara med och utveckla framtidens mobiltelefoner?"
Ericsson Mobile Communications AB söker medarbetare
Här är ditt livs chans att vara med och utveckla Audioansvarig
mobiltelefoner i ett av världens mest dynamiska
Du kommer att ansvara för utveckling av
teknikområden. Ericsson Mobile Communications
akustikkomponeneter för våra mobiltelefoner
AB utvecklar, säljer och marknadsför mobiltelefoner och trådlösa IT-lösningar. Du ska bygga upp
över hela världen. Nu söker vi flera medarbetare
ett avancerat mät- och analyssystem samt att
till vår enhet Data Development i Kista. Data
möjliggöra simulering och därefter testa
Development tar fram avancerade produkter för
dina idéer och lösningar i verifieringsmiljön.
tal- och datakommunikation i GSM och Internet. Du kommer också att delta i flera projekt
Vi befinner oss i en fantastisk situation: massor
som audiointegrationsansvarig.
att göra och mer är på gång. Vi ser ingen gräns
Kontaktperson Elektronikkonstruktör,
för vår expansion som läget är nu.
Audioansvarig och ASIC- konstruktör:
Vi arbetar i ett snabbt och fartfyllt företag
Peter Wickström, tfn 08-757 25 06.
där användarna står i fokus. Var med och
E-mail: peter.wickstrom@ecs.ericsson.se
utveckla nästa generation av mobiltelefoner och
trådlösa Yl-lösningar, Data Phones och Smart
Systemutvecklare
Phones. Vi arbetar i projektform där alla får en
Du kommer att arbeta med övergripande
överblick och förståelse för den färdiga produkten. specifikationer av nya produkter. Detta sker
Du kommer att få arbetsuppgifter som ger dig i tätt samarbete med hela teknikorganisationen
möjligheter till kontakter över hela världen och
och förankras hos marknad och produktleddär du kommer att befinna dig i teknikens absoning. Du kommer att leda eller delta i förluta framkant.
studier och bevakning av ny teknologi.
Data Development har tre ansvarsområden:
Även standardiseringsarbete kan ingå.
Data Phones, Server Systems och Mechanical
Kontaktperson:
Concepts. Data Phones tar fram mobiltelefoner
Stefan Munther, tfn 08-404 15 30.
med inbyggda datamöjligheter för kopplingar till
E-mail: stefan.munther@ecs.ericsson.se
Internet. Server Systems tar fram de systemlösningar och de stödfunktioner som behovs för att
Programvarukonstruktör/
mobiltelefoner och små trådlösa terminaler ska
Programmerare
bättre kunna utnyttja Internet. Mechanical
Du kommer att arbeta med utveckling av nya
Concepts designar alla våra mobiltelefoner.
funktioner i terminalprodukter för avancerad
I ditt arbete hos oss kan du komma att möta
telefoni och datakommunikation inom GSM.
termer som UNIX, NT, TCP/IP, server, router,
Kontaktpersoner:
proxy, GSM, DCS, PCS, MSC, IVU, C/C++,
Olof Pehrsson, tfn 08-757 19 23.
SDLJAVA
och CAD.
E-mail: olof.pehrsson@ecs.ericsson.se.

Chef - Mekanikkonstruktion
Vi söker en chef på sektionsnivå till vår
enhet för mekanisk konstruktion. Vi arbetar
med konstruktion av mobildataterminaler
och tillbehör. Vi konstruerar plastdetaljer
och pressgjutna detaljer att användas för
storserieproduktion i våra fabriker i Kumla,
Linköping och Lynchburg, USA. Du har
flerårig konstruktionserfarenhet och är van
att leda och entusiasmera människor.
Kontaktperson:
Leif Brunström, tfn 08-757 33 22.
E-mail: leif.brunstrom@ecs.ericsson.se

Elektronikkonstruktör
Du kommer att arbeta med digital elektronik
för våra mobiltelefoniprodukter. Mer konkret
innebär detta arbete med specifikation, konstruktion och verifiering samt medverkande i
utredningar för definiering av nya produkter.

ASIC-konstruktör
Du kommer att arbeta med ASIC-konstruktion (VHDL) till våra mobiltelefoner. Du har
arbetat med topdown-metodik och du har
kännedom om verktyg från Mentor och
Synopsys.

Jan Tryggveson, tfn 08-757 37 2 1 .
E-mail: jan.tryggveson@ecs.ericsson.se.

Systemtestare och testledare Data Phones
Du kommer att arbeta med planering, specificering och genomförande av systemtest
(GSM/PCS) av datatelefoner samt rapportering
av testresultat. Du kan också komma att medverka i framtagning av testverktyg. I testledarens roll ingår dessutom att ansvara för ett
testobjekt inom ett större projekt. Som testledare bör du ha erfarenhet av projekt
och/eller system testledning.
Kontaktperson:
Per Thunberg, tfn 08-757 25 32.
E-mail: per.thunberg@ecs.ericsson.se

Konstruktör - Kraft - och strömförsörjning av mobiltelefoner
Du kommer att arbeta med utveckling av
kraft- och strömförsörjning för nästa generation av GSM/DCS/PCS mobiltelefoner. Du
kommer att utföra test och kvalificering av
kraftkällor och batterier.
Kontaktperson:
Tomas Blom, tel 08-757 20 43.
E-mail: tomas.blom@ecs.ericsson.se.

RF-konstruktörer
RF-konstruktörer - terminaler GSM/DCS/PCS.
I arbetsuppgifterna ingår konstruktion av
sandar-, mottagar- och frekvensdelar, verifiering av delblock och hel station, specificering
och verifiering av nya komponenter. Det mesta
av arbetet bedrivs i projektform i små team
och du deltar i framtagningen av produkterna
hela vägen, från specificering till produktionsstart. Du har ett genuint konstruktionsintresse
som sträcker sig ner på detaljnivå.
Kontaktpersoner:
Tomas Blom, tel 08-757 20 4 3 .
E-mail: tomas.blom@ecs.ericsson.se.
Tommi Ravaska, tel 08-757 0787.
E-mail: tommi.ravaska@ecs.ericsson.se.

Systemman/programmerare
Du kommer att arbeta med analys, design och
utveckling av programvara för serversystem.
Utveckling sker i C/C++ i PC- och U N I X miljö. Du medverkar även i utredningar för
nya produkter och tjänster.
Kontaktperson:
Lars Jonasson, tfn 08-404 55 85.
E-mail: lars.jonasson@ecs.ericsson.se

Systemtestare - Server systems
Du kommer att arbeta med planering, specificering och genomförande av systemtester av
våra Phone Servers vilket innebär det senaste
inom mobildatakommunikation och Internet.
Kontaktperson:
Claes-Göran Hörnqvist, tfn 08-404 65 24.
E-mail: claes-goran.hornqvist@ecs.ericsson.se

Produktgodkännare GSM/DCS/PCS
mobiltelefoner
Dina arbetsuppgifter blir att planera och
genomföra typprov och/eller EMC verifiering
av våra mobiltelefoner. Du kommer att
arbeta med drifttagning av utrustning, ta
fram specifikationer och dokumentation,
genomföra tester samt bygga upp och vidareutveckla testsystem.
Kontaktperson:
Mikael Lennström, tfn 08-757 37 44.
E-mail: mikael.lennstrom@ecs.ericsson.se.
Gemensamt för alla tjänster är att du är
utbildad civil-eller högskoleingenjör eller
motsvarande. Du bör ha minst ett par års
erfarenhet av arbetsområdet. Du är målinriktad, drivande och har lätt för att samarbeta.
Engelska behärskar du i tal och skrift. Du
har förmåga att lösa problem och att arbeta i
högt tempo. Du är välkommen att skicka
din ansökan snarast till:
Ericsson Mobile Communications AB
ECS/HKS Mia Hjertén
164 8 0 Stockholm

Ericssons 90 000 anställda är verksamma i mer än 130 länder. Deras samlade kompetens inom fasta

och mobila nät, mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson till världsledande leverantör inom telekommunikation. Sök oss på: www.ericsson.se/SE/
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