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Lysande
halvår
Ericsson fortsätter att rapportera en god ekonomisk
utveckling. I det halvårsbokslut som publicerades 24
juni redovisas en vinst för
januari-juni i år på mer än
6 miljarder kronor. Och för
23:e kvartalet i följd fortsätter orderingången att öka.

SIDAN 3

Berikade
av Kina
Familjen Eliasson i
Stockholm har kommit hem
från Shanghai i Kina. Efter
ett och ett halvt års utlandsjobb är de många erfarenheter rikare.

SIDORNA 10-11

Status i
Vietnam
KONSTEN An DRA ÅT SAMMA HÅLL. Olika övningar i a t t fungera tillsammans i lag på engelska, är e t t viktigt inslag i Ericssons högre chefsutbildningar.

"team-building", som m a n säger
Foto: PATRIK LINDEN

En god chef jobbar
bra ihop med andra
Ericsson Management Institute spelar en mycket viktig roll i koncernen. Det
spelar en nyckelroll när det gäller rekrytering, utbildning och kompetensutveckling hos koncernens nuvarande och framtida högsta chefer.
SIDORNA 6 - 7

I Vietnam har Ericsson mer
än halva marknaden för
mobiltelefoner. Att äga en
Ericsson är där något som
verkligen ger status. I detta
land med en oerhört positiv
ekonomisk utveckling är
det idag många som har råd
att unna sig den lyxen. Här
är Ericsson också framgångsrik leverantör av
G S M-system och AXE-stationer för internationell trafik.

MED jOubnytl: 32 sidor med nya jobb koncernen runt

MITTEN

Upplev Ericssons mest avlägsna utbildning
Internal Training i Marievik kan idag erbjuda
grundkurserna Telecom Platform", och
"AXE Survey" via videokonferens.
Telecom Platform", som normalt är en lärarledd kurs, gick nyligen för första gången
på distans. Eleverna, som under "lektionerna" befann sig i två geografiskt skilda
videokonferensrum, klarade slutprovet med
glans. Till och med bättre än genomsnittet i
motsvarande läraledda kurs.
Flexibelt och lättillgängligt
Distansutbildning är ett utmärkt alternativ och
komplement till traditionell lärariedd utbildning.
En ny och spännande studieform, där kompetensutvecklande studier och daglig verksamhet kan
kombineras.
Kurserna 'Telecom Pladbrrn" och "AXE Survey"
kan idag erbjudas på distans fulle ut eller i delar. Kurserna anpassas till det nya mediet genom att fler övningar görs för att öka interaktiviteten. Att tidsmäs-

sigt dela upp en kurs i två eller fler avsnitt går också
bra. Därmed ges eleverna möjlighet att både jobba
och studera på deltid, till exempel arbeta två dagar
och studera tre dagar under en vecka.
Nya kurser på gång
Internal Training kommer framöver art kunna erbjuda fler utbildningspaket på distans. Närmast
kommer ett paketförsjälvstudier i telekom och datakom, baserat på boken "Att förstå telekommunika-

För ytterligare information om distansutbildning
kontakta Training Services på Internal Training.
Tel: 08-719 92 22. Fax: 08-681 28 43.
Web:*
£n kurs pä distans wa videokonferenssystem kräver att detta följer
ITUstandard H.320. Denna standard är den som också Ericsson
fö//er. (SDN-nåtef med 6 Rbanaler (6 x 64 kbit/sl används.

ERICSSON

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

VÅRA LÖSNINGAR KÄNNETECKNAS AV:
• Standardprodukter
De är baserade på öppna plattformsprodukter
enligt industristandard, som t ex HP OpenView.
•

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

•

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

•

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

•

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

Kontakta oss för att förutsättningslöst diskutera en
lösning för dina behov.
Kontaktpersoner Lars Andersson, 08-726 75 59, eller
Stig-Olov Lindström, 08-726 76 33.

AU-SYSTEM
http://www.ausys.se
Box 47612, Liljeholmsstranden 3, 117 94 Stockholm
Tel 08 - 726 75 00, Fax 08 -19 33 22
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Ännu ett kvartal med
ökad orderingång!
- Att vår orderingång nu ökat för
23:e kvartalet i följd visar att den
positiva utvecklingen för Ericsson
fortsätter, skriver Lars Ramqvist i
sin kommentar till halvårsrapporten.
Lars Ramqvist skriver att den positiva utvecklingen för Ericsson är marknadens
sätt att bekräfta att vår satsning på produktutveckling är konkurrenskraftig och
att vi därigenom har förmåga att möta
kundernas behov.
- Den goda vinstutvecklingen har också medfört att vi klarat en kraftig faktureringsökning med närmare 21 miljarder
under första halvåret med ett balanserat
kassaflöde.
- Det globala standardiseringsarbete
som myndigheterna och industrin nu bedriver stakar ut vägen för framtidens mobiltelefoni. Ericsson stöder, tillsammans
med andra leverantörer, en ny teknologi
för tredje generationens mobiltelefonisystem, W-CDMA (Wideband Code
Division Multiple Access). Det är en teknologi som gör det möjligt att använda
mobiltelefonen också för Internet och
avancerade multimediatjänster inklusive
video.
- Affärsområdet Mobiltelefoner och
Terminaler utvecklas mycket starkt.
Med en fördubbling av faktureringen bedömer vi att våra marknadsandelar fortsatt att öka.
- Inom Infokomsystem har utvecklingen av kärnprodukten, AXE, gått
mycket snabbt. Den viktigaste faktorn
bakom den snabba utvecklingen är Internet-explosionen och andra IP (Internet
Protocol)-baserade tjänster. AXE utvecklas nu mot en öppen arkitektur för
att också hantera multimedia.
- Ericssons dominerande ställning inom intelligenta nät fortsätter att stärkas.
Produkter och lösningar inom accessområdet är också ett viktigt tillväxtområde.
- Inom transportnätsområdet har
Ericsson under första halvåret presenterat den nya fiberoptiska lösningen WDM
(Wavelength Division Multiplexing) som
möjliggör en mångdubbling av transportkapaciteten i befintliga fibernät.
- Affärsområde Infokomsystem visar
fortfarande ett otillfredsställande resultat. Rationaliseringsarbetet fortsätter för
att möta den hårda prispress som råder
för affärsområdets större produktområden. Affärsområdet visar med sina nya
produkt- och systemutvecklingar förmåga att klara de snabba förändringskrav
som marknaden ställer.
- Ericssons medarbetare har visat stor
förmåga att möta de ökande kraven på
allt snabbare förändringar. Medarbetarnas insatser på alla områden är nyckeln till den framgång som Ericsson redovisar, avslutar Ramqvist sin kommentar.

Ericssons affärsområde Mobiltelefoner och Terminaler mer än dubblerade sin fakturering under första halvåret. Kina är en av
de marknader där Ericssons försäljning av mobiltelefoner går mycket bra.
Foto: PÄR LUNDBERG

Sex miljarder i halvårsvinst
Ericssons orderingång ökade under perioden april-maj i år för 23:e
kvartalet i följd. Det framgår av
den halvårsrapport som publicerades den 24 juli. Där rapporterades
en halvårsvinst på 6095 miljoner
kronor - mer än vad aktiemarknaden förväntat sig.

AFFÄRSOMRÅDEN
Mobilsystem visar fortsatt god tillväxt.
Affärsområdets orderingång har ökat
med 18 procent och faktureringen med
25 procent för jämförbara enheter.
Arbetet med att utveckla den "tredje
generationens" mobilsystem baserat på
W - C D M \ (Wideband Code Division
Multiple Access) teknik för multimediatjänster bedrivs med sikte på att uppnå
Ericssonkoncernens orderingång ungemensam standardisering i första hand
der de första sex månaderna 1997 ökade
inom Europa och Asien.
med 39 procent och uppgick till 87 764
MSEK (63 345 MSEK 1996). För jämInfokomsystem visar en ökad orderförbara enheter (inkl. konsolideringen av
ingång med 15 procent och en ökad fakEricsson Telecomunicacoes S.A. i
turering med 28 procent för jämförbara
Brasilien) ökade orderingången med 34
enheter. Affärsområdet som helhet visar
procent.
ett fortsatt otillfredställande resultat, till
följd av prispress inom affärsområdets
Faktureringen ökade med 44 procent
större produktområden, pågående ratiojämfört med de första sex månaderna
nalisering av verksamheten samt fortsatta
1996 och uppgick till 72 210 MSEK (50
kraftfulla tekniska utvecklingssatsningar.
030). För jämförbara enheter ökade fakMobiltelefoner och Terminaler visar
tureringen med 41 procent.
en mycket stark ökning av faktureringen
Resultatet före skatter uppgår till 6 095
med över 100 procent. Ytterligare ett anMSEK (4 224), en ökning med 1 871
tal framgångsrika produktlanMSEK eller 44 procent jämseringar har genomförts.
fört med 1996. Exklusive rea- Delårsrapport 1 januari - 30 juni 1997
lisationsvinster netto har reÖvriga verksamheter (kraft,
sultatet före skatter ökat med
• Orderingång, fakturering och vinst fortsätter att öka kraftigt
komponenter, kabel samt för60 procent. Konsolideringen • Mycket stark utveckling för mobiltelefoner
svarselektronik) har utvecklats
av Ericsson Telecomuniväl med en ökning av orderingcacoes S.A. påverkar ej resul- Orderingång
ången med 42 procent och en
87 764 MSEK
+ 39 procent
tatet före skatter. Den svagare Fakturering
faktureringsökning med 29 pro72 210 MSEK
+ 44 procent
kronan har medfört att resul- Vinst före skatt
cent.
6 095 MSEK
+ 44 procent
tatet innehåller positiva valu- Vinst per aktie
Stockholm den 24 juli 1997
4,23 SEK
+ 38 procent
taeffekter med i storleksordLARS RAMQVIST
ningen 500 MSEK jämfört med samma
period föregående år.
Vinst per aktie efter periodens skattekostnad och latenta skatter samt efter full
konvertering ökade med 38 procent till
4,23 SEK (3,06).
USA är koncernens största marknad,
följt av Kina, Storbritannien, Sverige,
Italien och Spanien. Samtliga marknadsregioner visade god tillväxt.
Antalet anställda vid periodens slut
uppgick till 96 520, vilket innebär en ökning med 2 571 sedan december 1996.
Kassaflödet före finansiella aktiviteter
var i det närmaste neutralt. Åtaganden
för kundfinansiering ökar samtidigt som
överenskommelser om refinansiering
träffats i ett flertal fall.
Soliditeten uppgick till 37,7 procent
(39,1 i december 1996).
Koncernens investeringar i fastigheter,
maskiner och inventarier uppgick till 2
891 MSEK (3 356), varav i Sverige 1 551
MSEK (1788).

Tidning för persona! inom Ericssonkoncernen
Ansvarig utgivare: Urs A. Stålberg, tel: 08 - 719 31 62 Redaktör: Lars-Göran Hedin, tel: 08 - 719 98 68, fax 08 - 681 27 10, memo: LMELGH
Redaktionssekreterare: Pia Rehnberg, tel 08 - 719 78 69, memo: LMEPRG. Andreredakton Patrik Linden, tel 08-719 1801, memo LME.LMEPALI. Affärsområdesredaktörer. Thord Andersson, tel 08-422 0316, memo EBC.EBCTKAN, Inger Björklind Bengtsson, tel08-7S7 4454, memo
EKA.EKAIBE, Annelie Krantz, tel 08-764 1596, memo ECS.ECSANKR, Gunilla Tamm, tel 08-757 2038, memo ERA.ERAGT, Lena Widegren, tel 08-719 6943, memo ETX.ETXLAWN,
Britt-Marie Wihdén, tel 031-747 3662, memo EMW.EMW8MW, Adress: Telefonaktiebolaget IM Ericsson, HF/LME/I, 126 25 Stockholm Fax: 08 - 681 27 10 Distribution: Inger Bergman,
tel: 08-719 00 69, memo: LME.LMEKOCO Layout: Paues Media i Stockholm AB, tel 08 - 665 80 72 Tryck: Nerikes Allehanda Tryck, Örebrol 997 Annonser Display AB tel 090 - 17 79 50
Do you want Contact, the English-language edition of Kontakten, sent to your home address? If you are on a limited assignment in Sweden you may have Contact sent
to your home address. Send us your name, home address, and the date you will leave your assignment in Sweden to LME.LMEKOCO.During your stay in Sweden, you will continue to receive Kontakten. If you move, and inform the personnel department of your new address. Kontakten will automatically be sent to your new address. To notify us of a
change in address, or to extend your subscription for Contact, please send us a memo with your new address, together with the old one, to LME.LMEKOCO.

kontakten
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Japanenheten tog hem priset

Exklusivavtal mellan
Lucent och Ameritech
• Den amerikanska mobiloperatören Ameritech har skrivit ett
femårigt exklusivt leveransavtal med Lucent Technologies. Avtalet
utser Lucent till ensam leverantör av infrastruktur till Ameritechs
mobilnät. Bland annat ska Lucent leverera växlar och basstationer
för Ameritechs så kallade "ClearPath"-nät i Chicago, Detroit,
Cleveland och Indianapolis. På längre sikt ska Clear Path introduceras också i andra områden där Ameritech har operatörslicens.

Motorola uppgraderar
mobilnät i Shandong
• Motorola ska leverera utrustning för utbyggnad av det analoga
TACS-systemet för mobiltelefoni i Shandong-provinsen, Kina.
Kontraktet, som är värt 25 miljoner dollar, år en uppföljning på ett
50-miljonerskontrakt för utbyggnad av samma nät som erhölls i
mars i år. De båda kontakten avspeglar den mycket snabba tillväxten för mobiltelefoni i denna del av Kina.

Nokia tog hem tysk
GSM1800-order
• VIAG Interkom, den fjärde mobiloperatören i Tyskland, har valt
Nokia som huvudleverantör av radiobasstationer. I början av augusti offentliggjordes en första beställning för 300 miljoner
D-mark, avseende utrustning för den första fasen av det så kallade "E2-nåtet" i Tyskland. Leveranser och installation ska ske under
de kommande 12 månaderna. I mitten av 1998 ska VIAG
Interkoms nåt vara i kommersiell drift.

Ökad försäljning för Alcatel
• Enligt prognos för Alcatels delårsrapport för första halvåret
1997 har försäljningen ökat med 17 procent från 74,3 miljarder
franc 19% till 86,9 miljarder franc. Ökningen beror på en kraftig
ordertillväxt under 1996. Försäljningen ökade med 12,6 procent.
Samtliga marknadssegment förbättrade sina resultat, i synnerhet
telekom, som ökade med 19 procent. Orderingången för telekomsidan ökade med 18 procent.

Rekordkvartal för Nokia
• Nokias andra kvartal 1997 satte rekord både vad gäller vinst och
försäljning. Fortsatt global utbyggnad i digitala kommunikationssystem har lett till att försäljningen ökat med 46 procent till
13 miljarder finska mark från 9 miljarder mark för samma period
1996.
Fortsatt stark tillväxt råder för såväl telekomområdet som ökade med 35 procent som mobiltelefoner, som ökade 49 procent.
Vinsten för andra kvartalet ökade från 728 miljoner mark till
1879.
Nokias VD Jorma Ollila understryker i en kommentar särskilt att
försäljningen av digitala mobiltelefoner ökade med 94 procent
under första halvåret samt det ökade antalet order på kommunikationssystem.

Ericsson går om Nokia
• Ericsson år nu för första gången större än Nokia på mobiltelefoner. Under andra kvartalet 1997 uppgick Ericssons försäljning av
mobiltelefoner till 10,8 miljarder kronor jåmfört med 10,6 miljarder kronor för Nokia.
Under första halvåret i år har Ericsson ökat mobiltelefonförsäljningen med över 100 procent. Sammanlagt för det första halvåret
har dock Nokia en något högre omsättning på mobiltelefoner,
19 527 miljoner kronor jämfört med Ericssons 18 387 miljoner kronor.

Årets vinnare i tävlingen
om Bästa förbättring inom
Ericsson vanns av affärsenheten för mobilsystem japansk standard. Projektet
"ESSI-förbättringar" har
avsevärt förbättrat kvaliteten hos programvara för
mobilnät Ericsson levererat
i Japan.
I år var det koncernens
högsta chefer i the Ericsson Executive Team, som
röstade fram segrarna vid
finalen den 26 juni i Stockholm.

• Ericsson Radio Systems:
"ESSI-förbättringar"
• Ericsson Australia:
"Resursplanering i produktionen, MPRH".
• Ericsson Telecommunicatie,
Nederländerna:
"Uppträdande som leverantör - inga ursäkter"

SPRAKC1RKLAR

ande mobiltelefonnät. Affären
innebär stora möjligheter för
Ericsson.
Heltäckande
Syftet med alliansen är att gemensamt marknadsföra med-

TN, Tellusborgsvägen 83-87, Rum Morse +
Herts, hus 7 i närheten av Ericsson-salen
Måndag
1/9-97
kl 15.00-17.30
Onsdag
3/9-97
kl 15.00-17.30
Onsdag
10/9-97 kl 15.00-17.30

Vi har studiecirklar på olika nivåer och i olika
språk, såsom engelska, franska, spanska, tyska,
italienska och svenska etc. Hör av Dig till oss om
Du är intresserad av andra språk än ovanstående
så kan vi ordna en cirkel. Vi erbjuder även diplomkurser i engelska, spanska och tyska.

Nrvåplacering. För Dig som vin detta i en språkcirkel under hösten 1997 kommer vi att ha en
nivåplaceringstest.
Vi kommer att ha tester på följande platser
och tider {Du behöver inte föranmäla Dig till
nvåptaceringerA.

Du kan välja om Du vill läsa på TN/HF/ERA,
Kista eller i våra kurslokaler vid Vasaparken. Vi
kan även ordna cirklar på andra Ericson adresser
om tirackligt många är intresserade.

Eastmansvägen 8, plan 4

Tisdag
Måndag
Torsdag

Torsdag
Tisdag

0 6 9 Om Du är nybörjare behöver Du inte göra

4/9-97
9/M7

Miljardaffärer med
D-AMPS i USA
• Den amerikanska operatören Bell South har skrivit en avsiktsförklaring med Ericsson om att köpa D-AMPS-utrustning till ett
värde av 1 550 miljoner kronor (200 miljoner US-dollar) för mobiltelenät på 1900 MHz-bandet (PCS).
Installationer kommer att ske i BellSouths nät i Alabama,
Florida, Georgia, Louisiana och Mississippi. Ordern kommer att
omfatta sex växlar och fler än 500 radiobasstationer.

Två miljardordrar för
mobilsystem i Brasilien
• Ericsson har i sommar tecknat två miljardordrar för mobilsystem i Brasilien. En utbyggnadsorder för ett digitalt system för
amerikansk standard (D-AMPS) och ett analogt mobilnät (AMPS)
till delstaten Parana. Ordern till Telepar i Parana är Ericsson hittills
största order i Brasilien och är värd 1,3 miljarder kronor (165 miljoner US-dollar).
Ericssons andra miljardorder i Brasilien är en utbyggnad av
Companiha Riograndense de Telecomunicacoes digitala mobilnät
för amerikans standard (D-AMPS). Ordern är värd 1,1 miljarder
kronor (147 miljoner US-dollar).

Tre GSM-nät till Taiwan
Ärets vinnare i tävlingen o m
Bästa förbättring inom

Ericsson vanns av affärsenheten för mobilsystem japansk standard.

de Karin Nordin, som lett förbättringsprojektet. Detta ledde
till misstro mot affärsenhetens
sätt att testa programvara och
insikter om att systemen inte var
tillräckligt robusta. Följden blev
bland annat att man tre gånger
tvingades be det japanska kommunikationsministeriet om ursäkt. Här stod en marknad värd
5 miljarder kronor om året på
spel!
En lång rad åtgärder och akti-

viteter drogs igång i projektet.
Antalet fel kunde reduceras till
en tredjedel och tiden de levererade systemen stod stilla på
grund av driftavbrott minskades
till hälften.
Mätningar av kundens attityder till Ericsson avslöjade avsevärda förbättringar och i pengar
sparades 1,1 miljoner direkt åt
Ericsson. Indirekt var vinsten
mångdubbelt större - Ericsson
blev kvar på den viktiga japan-

Sju nordamerikanska GSM-operatöre

Sju nordamerikanska GSMoperatörer bildar ett heltäck-

kl 15.30-19.00
kl 15.30-19.00

ERA, Kista, Isafjordsgatan 32B, plan 5, Rum
Kryssaren den 2/9 och 11/9 och Rum Klippem
den 8/9.

2/9-97 kl 15.00-17.30
8/9-97 kl 15.00-17.30
11/9-97 kl 15.00-17.30

Japan väljer Ericsson för
trådlös bredbandsteknik
• Det japanska teleföretaget Japan Telecom har valt Ericsson för
att utveckla ett experimentsystem för att överföra multimediatjänster via trådlös bredbandsteknik. Systemet kommer att grundas på så kallad bredbands-CDMA (Code Divided Multiple
Access). I ett inledningsskede beräknas systemet klara överföringar upp till 384 kilobit per sekund. Senare kommer bandbredden
att uppgå till 2 megabit per sekund.

Fyra finalister utsågs
Av de åtta projekten utsåg en
jury de fyra som gick vidare till
final. Det blev projektet från
Ericsson Radio, de två australiska projekten och det brasilianska som gick vidare. Ät de fyra
som inte kom längre än till semifinal återstod dock äran av att
Tävlingen om Bästa Förbättring ha kommit så långt i tävlingen.
inom Ericsson har blivit den tra- Juryn hade som vanligt ett svårt
ditionella höjdpunkten på årets jobb att välja bland goda kandiförbättringsarbete runtom i dater.
koncernen. I år var det för fjärde
I finalen, som detta år avhölls i
gången som tävlingen avgjor- samband med ett möte med
des, och en ny procedur för fina- Ericsson Executive Team (EET)
len introducerades.
- koncernens högsta chefer från
I en semifinal som hölls i sam- koncernledning, affärsområden,
band med ett TQM-möte på koncernledningsfunktioner och
Lidingö i början av juni, tävlade Större lokala bolag, fick de fyra
Ärta finalister om fyra finalplat- finalistema än en gång ge ingåser i tävlingen. Redan att ta sig ende presentationer av sina protill denna semifinal var förstås jekt. Kvaliteten på presentatioen prestation i en koncem där nerna var genomgående mycket
förbättringsprojekt numera be- hög, liksom givetvis på de projekt
drivs i stor skala och på så gott som presenterades. Sedan blev
som alla enheter världen över. det EET-gruppens tuffa uppgift
att utse en sludig vinnare.
De åtta semifinalisterna var:
• Ericsson Ltd, Storbritannien:
Bättre programmering
"Service 2000". Att bygga en
serviceorganisation i världsVinnaren blev affärsenheten för
klass.
mobilsystem, japansk standard,
vars tävlingsbidrag var ett pro• Ericsson Cellular Ltd, Nya
Zeeland: "Process för kompe- jekt inom ramen för ESSI,
Ericsson
System
Software
tensutveckling".
Initiative - den aktivitet som
• Ericsson Australia:
syftar till att drastiskt förbättra
"Kontinuerligt lärande
kvaliteten hos den programvara
'Down Under'"
som produceras inom koncer• Ericsson Telecomunicacoes,
nen. Japanenhetens förbättBrasilien:
ringsprojekt drogs igång efter
"Reduktion av antal fel rapporleveranserna av den första proterade från kunden"
dukten - systemet CMS30 fas 3
• Ericsson Ltd, Storbritannien:
-till Japan.
"Seriös ansats till programvaruutveckling med hjälp av
- Vi drabbades av en mängd
SDL (Specific Description
fel och rättade dem utan att gå
Language)"
djupare in på orsakerna, berätta-

En ny allians innebär en
kraftfull förstärkning av
GSM-standardens ställning i USA.

[MHHT

lemmarnas mobiltelenät som
ett heltäckande GSM-nät för
hela Nordamerika. Nära 98
procent av befolkningen täcks
in genom det nya samarbetet.
Operatörstjänsterna ska säljas
och lanseras under det gemen-

Foto: KURT JOHANSSON

marknaden! Idag ifrågasätter inte längre kunden kvaliteten hos
de programvaror Ericsson levererar till Japan!
Går vidare
Sammanlagt deltog 43 projekt i
årets förbättringstävlan. Nu går
tävlingen vidare inför nästa års
final. Ständiga förbättringar är
som sig bör en årligt återkommande tävlingsgren hos Erics-

Studie H ^
främjandet

Mer information om tävlingen
och alla semifinalister
och finalister finns i intranätet:

• Ericsson har i sommar sålt ett GSM-1900-nät till den chilenska
operatören Entel. Ordern är värd cirka 850 miljoner kronor (110
miljoner US-dollar). Det är den första större GSM-ordern i
Sydamerika. Nätet kommer att vara igång sent under 1997.

AXE till Moskva

bildar e t t heltäckande mobiltelefonnät
samma namnet GSM Alliance,
medan operatörerna behåller
sina egna tariffer.
Medlemmar i alliansen är
biand annat Ericssons kunder
Pacific
Bell, Omnipoint,
BellSouth och kanadensiska

GSM-genombrott i
Sydamerika

http://lmeq.lme.eric5son.se.

Microcell. Dessutom ingår
Aerial Communications, Powertel och Western Wireless.
Planer finns att även öppna
dörrarna för mindre GSMoperatörer i USA och Mexico.
Sammanlagt finns i dag cir-

ka 600 000 GSM-abonnenter
I USA.
Övriga digitala standarder,
som i USA finns på frekvensbandet
1900 Mhz, är
D-AMPS och det smalbandiga
CDMA-baserade IS-95.

• Ericsson har under sommaren tecknat avtal med den ryska operatören AO MGST. Kontraktet är värt 508 miljoner kronor och omfattar leverans av AXE-utrustning och tjänster under 1997 och 1998.
AO MGST är den publika operatören för Moskvas stadsnät och
den största teleoperatören av fasta telenät i Ryssland.
- Redan i slutet av 1800-talet deltog vi i etableringen av telenätet i Moskva. Nu är vi tillbaka för att stödja den framtida utvecklingen. Kontraktet gör Ericsson till en av de ledande telekomleverantörerna i Moskva, säger Gunnar Forsgren, ansvarig för marknadsföring i Europa inom området Publika Nät.

INTERNATIONAL COURSES FOR

testen. Ring oss så skickar vi en anmälningsblankett till Dig.
Information och anmälan. Ring språksektionen
på tel 441 52 00 om Du vill ha mer information.
Du kan även nå oss via internet.
Sökadressen är. http:/Avww.sfr.se/avd/0101.
E-mailadress: 0101@sfr.se

Nya chefen för supportenheten för verksamhetsutveckling,
Märet Ström, och hennes kollegor kan andas ut efter årets finaler. Nu samlar de krafterna inför
1998 års upplaga av tävlingen.
LARS-GÖRAN HEDIN

• På den nyligen avreglerade Taiwanesiska telemarknaden har
Ericsson i sommar sålt tre GSM-nät. Ett rikstäckande GSM-1800nät och två regionala GSM-1900-nät.
Operatören Far EasTone har beställt både ett nationellt GSM1800-nätoch ett regionalt GSM-1900-nät för Taiwans norra delar.
Det andra regionala nätet är beställt av operatören TransAsia.
I och med dessa kontrakt har Ericsson nästan tagit hälften av
mobilmarknaden i Taiwan.

TELECOM AND SEMICONDUCTOR PROFESSIONALS

http://www.cei .se
CEI-Europel£
CEI-EUROPE AB • PHONE +46 - 122-175 70 • FAX +46 - 122-143 47 • E-MAIL cri.europe^eei.se
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Tretton personer i träningsoveraller och färgglada tröjor står ute på
en brygga vid en uppländsk Mälaridyll och pratar. Solen lyser intensivt och det är nästan vindstilla och knappt ett moln på himlen. Ute i
vattnet flyter en plasthink stillsamt. I hinken ligger en påse smågodis.
Det är inte en samling semesterfirare på en campingplats utan en av
övningarna under ett av Ericssons chefsprogram.

AMS

Kontakter knyts i
chefssmedjan
är handlar det
om att lösa uppgifter
tillsammans. För de
tretton på bryggan är det inte
godis i hinken utan en livsviktigt medicin
som måste tas inom 45 minuter. Vattnet
är inte en idyllisk vik av Mälaren utan en
flod i regnskogen. Utan att nudda vattnet
och bara med hjälp av den tilldelade utrustningen och ett fungerande grupparbete ska hinken bärgas.
Lagkänsla
Här handlar det om att bygga upp en lagkänsla. De tretton är hemmavid alla chefer och vana att få se sina idéer förverkligade. Nu är det ont om tid, gott om idéer
och folk med visioner som pekar med hela handen. Men det är bara en idé som
hinner prövas och alla måste ställa upp
och jobba tillsammans.
På morgonen har gruppen diskuterat
samarbete och ledarskap i teorin. Efter
att godishinken är bärgad kommer gruppen att göra en uppföljning av hur det
gick. Lärdomar som sedan kan användas i
det dagliga arbetet.
Detta är bara en av övningarna under
den tre veckor långa chefsutbildningen
Ericsson Management Programme. Det
är ett av drygt tio olika chefsprogram som

Ett av delmomenten pa Ericssons chefsprogram är att skapa lagkänsla och att
samarbeta. Pä en given tid ska gruppen
lösa en uppgift med hjälp av den tilldelade utrustningen. Nu sätts ledarskapsoch grupparbetsteorierna på praktiska
prov. I en grupp med tretton chefer
finns det mänga viljor.

arrangeras av Ericsson Management
Institute som har till uppgift att se till att
koncernens 3 000 högsta chefer får den
utveckling de behöver för att vara bra
chefer.
Så är en Ericssonchef
I koncernens policybok står det att läsa
om hur en Ericssonchef ska vara. Nedan
följer ett kort utdrag.
"En Ericssonchef bidrar till Ericssons
utveckling genom att göra ett förstklassigt chefsarbete, har integritet är tydlig
och konsekvent. En Ericssonchef visar
företagets värderingar i sitt arbete.
Professionalism, medmänsklighet och uthållighet. En Ericssonchef är en väl synlig och tillgänglig ledare som på ett effektivt sätt kommunicerar med kunder och
anställda; har en internationell attityd
och respekt för kulturella skillnader."
Du är förlåten om du ijnte känner igen
din egen chef i allt ovan. Personlig utveckling
Ericsson Management
Programme
(EMP), är kanske det mest kända programmet men institutet gör också andra
program för olika chefsgrupper med olika behov.
- Det handlar inte så mycket om att lära ut rena färdigheter som om personlig
utveckling, säger Knut Johansen, chef för
institutet.
- Det rör sig om en generell
ledarskapsutbildning och eftersom vi
finns inom Ericsson kan vi också tillföra
specifika Ericssonfrågor och värdefulla
nätverk inom koncernen för de som deltar i våra program, förklarar han.
Knut Johansen är noga med att påpeka
att det är program och inte kurser som
institutet genomför. Det är ingen envägskommunikation. Deltagarna förväntas
själva att aktivt bidra under programmen.
Förståelse för Ericsson
Ofta har de som deltar många års erfarenhet inom Ericsson men inom ett
mycket smalt område. Att komma med på
ett av programmen vidgar vyerna och en
av effekterna är just förståelsen för vad
andra delar av Ericsson och andra funktioner inom Ericsson gör, och dessutom
får deltagarna personliga kontakter med
människor i ledande befattningar över
hela Ericssonvärlden.
Ericsson Management Institute är en
liten organisationen, drygt tio personer,
och programmen utvecklas kontinuerligt. Programmen förläggs på viktiga
marknader för Ericsson. De flesta sker
utanför Sverige.

- Vi plockar in den kompetens vi behöver. Vi kontrakterar föredragshållare på
världsmarknaden, säger Knut Johansen.
Programmen ändras ständigt för att reflektera vad som för är viktigt.
-Just nu är det Ericssons 2005-arbete
och dess delmål (Wanted Position 2000)
som styr vårt jobb med att planera programmen, säger Hans Löhr som är en av
programdirektörerna.
Det går inte att söka till programmen.
Istället nomineras deltagarna av sina chefer. Nomineringen görs under den årliga
chefsplaneringen ute på alla bolag.
Både
Knut
Johansen
och
Hans Löhr påpekar att det inte är
en
garanterad
karriärväg att genomgå ett av
institutets program. Man kan
mycket väl bli en
högre chef utan
att ha gått genom
alla program. På
Ericsson Managesamma sätt är det
ment Institute är en
inte självklart att
liten och flexibel
organisation med
karriären ligger
drygt tio personer.
spikrak efter att
Knut Johansen
man har blivit an(ovan) är chef för
tagen, förklarar
enheten och Hans
Knut och Hans.
Löhr är en av pro- Det handlar
gramdirektörerna.
om att personer
på vissa befattningar ska få den
utbildning de behöver, säger de.
Men visst finns
det ett samband.
Inte sällan blir
personer nominerade till programmen inför
en ny chefsbefattning.
Hans Löhr vill framhålla att det inte bara handlar om späckade program med öv- Att knyta kontakter, bygga sig ett
Ericssonnätverk, är en av de positiva
ningar, grupparbeten och föreläsningar.
- Reflektion är en viktig dimension i lä- effekterna för deltagarna i de chefsrandet under våra program. Ofta är de utbildningar, säger Knut Johansen men
som nomineras hårt belastade på sina jobb vad vi kan erbjuda är unikt. Vi har kontill vardags och får sällan tid art sitta ner cernledningens direkta uppdrag ge
och tänka, säger han. Vi vill vara överty- Ericssons högsta chefer den utbildning
gande i våra program att reflektion är en de behöver. Vi har en möjlighet att bygga
tvärkulturella nätverk med personer från
viktig del i det kontinuerliga lärandet.
Man kan tycka att chefsutbildning lig- hela världen och därmed bidra till att skager långt utanför Ericssons kärnverksam- pa en gemensam Ericssonkultur. Vi tittar
het och att det finns många andra som er- mycket på hur andra gör och vi utvärderar ständigt vårt arbete. Vi vet att det vi
bjuder denna typ av tjänster.
- Visst finns det många management- gör är bra. Men, vi måste ständigt om-

-Specialisten
på blandade
analoga och
gitala funktioner i
CMOS och BICM0S.
akta oss om ert projekt!
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Member of the AMS G r o u p

Austria Mikro Systeme International, Tel: 08-754 93 95, Fax: 08-754 45 44

Vill du arbeta som
projektledare i internationella projekt?
Satsa på programmet International Project Management!

Telia Academy har lång erfarenhet av att utbilda internationella projektledare. Höstens program erbjuder vi i samarbete
med KTH och godkänd utbildning ger fem akademiska
poäng.
Programmet omfattar fem kursveckor schemalagda under
fem månader. Mellan kursveckorna förväntas du läsa in
litteratur samt genomföra projektarbeten.
Programmet startar den 20 oktober.
Beställ vår kursbroschyr på fax 0480-299 05 eller e-mail
academy-kalmar@telia.se

•: t e l i a
J a g vill ha IPM-broschyren och ansökningsblankett.
program som Ericsson Management Institute anordnar. Det är inte rena färdigheter som lärs ut. Istället handlar det om personlighetsutveckling. Att komma ifrån
vardagen; att få nya perspektiv; att hinna reflektera.
Foto: PATRIK LINDEN

pröva och förbättra det vi gör. Deltagarna
i programmen är mycket krävande, tycker
någon att det varit bortkastad tid att delta
då får vi veta det.
PATRIK LINDEN

Fotnot: Vill du komma i kontakt med Ericsson
Management Institute eller läsa mer om enhetens
verksamhet kan du hitta informationen på hemsidan: http://Www.lme.ericsson.se/LMEM/.

• 1996 genomförde Ericsson Management Institute något av sina sex olika
interna program vid 26 tillfällen.
Programmen var förlagda till olika
länder som Kina, USA, Japan, Sverige,
Storbritannien, Mexiko och Italien.
Samtidigt deltog 40 deltagare i de
fem externa program som Ericsson
Management Institute administrerar.

Namn
Befattning
Företag
Adress
Telefon
Telefax

_

g
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Slutavtalet klart med
SCI och Solectron
Den 8 juli var det undertecknat och
klart: slutavtalet mellan Ericsson
och världens två största kontraktstillverkare av elektronik, SCI
och Solectron. Det innebär att den
globala outsourcingstrategi som
affärsområde Infokomsystem annonserade i slutet av mars nu kan
börja genomföras. Stora omställningar kommer att göras internt,
men även utomstående företag
som sedan länge samarbetar med
Ericsson ställs inför en helt ny situation.

Diskutera nuläget
Alltsedan Infokomsystems ledning gick
ut och berättade om outsourcingstrategin
i samband med förändringarna i
Norrköping i slutet av mars, har behovet
av information om Ericssons fortsatta
planer vuxit sig stort.
För att skingra oro bland komponentleverantörerna och räta ut eventuella
frågetecken bjöd Ericsson in till en informationsdag i Stockholm i mitten av juni.

Ericssons nya partners. Från vänster: Conny Evborn, Segerström & Svensson,
Solectrons och SCI:s inköpschefer Steve Ng och Marc Tan, Hans Ahlinder som är ansvarig för Infokomsystems globala outsourcingstrategi, Ronny Nilsson, vice VD
Flextronics Europa samt Jan Löfberg från Ericsson Cables. Dessa fem huvudleverantörer har en mycket viktig roll i Ericssons nya inköpsstrategi. De ska förse affärsområde Infokomsystem med produkter som är färdiga för slutmontering och
testning.

för den globala outsourcingstrategin, redogjorde för förberedelsearbetet och
drog upp riktlinjerna för den närmsta
framtiden.
Därefter gav Ericssons fem nya huvudleverantörer en kort dragning om den egna verksamheten och hur de ser på relationen till Ericsson samt beskrev på vilket
sätt komponentförsörjningen hädanefter
ska gå till. Under senhösten 1997 kan
Ericssons leverantörer förvänta sig att
nya upphandlingar görs av såväl Ericsson
som av kontraktstillverkarna. Fram till
dess löper affärsrutinerna på som vanligt.
Hot och möjligheter
- Det känns som om vi fått all information man kan begära i nuläget, kommenterade Börje Brandefelt, säljansvarig på
Rifa som tillverkar och säljer kondensatorer till Ericsson sedan drygt tio år tillbaka.

Affärsområde Infokomsystems
outsourcingstrategi kan nu genomföras
127 personer, representanter från trettiotalet företag och inköpsansvariga från
Ericssons lokalbolag, kom för att höra
Infokomsystems ledning och för att lära
sig mer om huvudleverantörernas verksamhet och få deras syn på det påbörjade
samarbetet med Ericsson.
Förmiddagen var vikt åt Ericsson där
affärsområdeschef Anders Igel fanns
bland talarna. Hans Ahlinder, ansvarig

• - Vi är nu först ut av de stora telekomleverantörerna att skriva denna typ av
globala outsourcing-avtal, kommenterade affärsområdeschef Anders Igel
Infokomsystems avtal med SCI och
Solectron från den 8 juli.
Avtalet är ett slutavtal, till skillnad från
den avsiktsförklaring man informerade
om den 25 mars i år, och ligger helt i linje
med affärsområde Infokomsystems out-

Den första kullen på 15 professionella presentatörer utexaminerades i juni från Ericsson
Telecom Studios på Telefonplan. Deltagarna har fått en
större säkerhet på scen och
lärt sig hantera modern audiovisuell multimediateknik med
nöjda kunder i fokus.
- Syftet med den avslutade pilotutbildningen är att knyta en grupp
duktiga presentatörer inom olika
områden till Telecom Studios där
Ericssons tjänster och produkter
marknadsförs till en internationell
kundpublik, berättar projektledaren
för utbildningen, Maria BarckHolst, för Kontakten.

Ett flertal stora internationella företag
förser Ericsson årligen med komponenter för produktion av kretskort för AXEväxlar och för accessprodukter. När SCI
och Solectron nu tecknat avtal med
Ericsson om att gradvis ta över en stor del
av den globala kretskortsproduktionen
påverkar det relationerna till komponentleverantörerna i hög grad.
Nya rutiner
För dem som levererar standardkomponenter kommer det direkta samarbetet
med Ericsson att upphöra nästan helt och
nya affärsrelationer och rutiner behöva
byggas upp med Ericssons nya
kretskortspartners - SCI Systems, Solectron och Flextronics. Samt Segerström &
Svensson som sedan tidigare är Ericssons
partner och huvudleverantör inom skåp,
liksom Ericsson Cables inom kablage.
Den nya situationen vållar både oro
och nyfikenhet långt ned i leverantörsledet, en del företag ser risker med de nya
förhållandena medan andra ser stora möjligheter.

Konsten att
engagera
sin publik

- För Rifa, som är ett medelstort företag med 2 000 anställda och kontor över
hela världen, kan detta innebära nya möjligheter, men visst finns det risker också,
fortsätter Börje Brandefelt. Konkurrensen är stor inom vår nisch då kondensatorer är en mogen produkt, men vi hoppas kunna öka våra leveranser framöver,
under förutsättning att vi är med i leken
efter hösten vill säga.

Kort om slutavtalet
sourcingstrategi. Strategin handlar om
att fokusera på produkter och aktiviteter
som kräver speciell kompetens inom tele- och datakommunikation. Och som innebär att affärsområdet kan koncentrera sin produktionsverksamhet till slutmontering och testning, produktionsförändringarna i Norrköping är ett exempel

Foto: PETER NORDAHL

Enligt Hans Ahlinder kommer affärsområde Infokomsystem bibehålla affärsrelationerna med vissa leverantörer.
Stor utmaning
- De som tillandahåller strategiska komponenter som exempelvis en särskild typ
av mikroelektronik, så kallade asics, och
optokomponenter kommer Ericsson att
fortsätta ha direktkontakt med. Eftersom
affärsområdets strategi går ut på att koncentrera verksamheten till slutmontering
och testning, läggs merparten av den rena
kretskortsproduktionen och därmed också leverantörskontakterna över på partners. Detta är en stor utmaning för
Ericsson med nya partners som ställer
höga krav på alla inblandade.
Öppenhet viktigt
En av Flextronics representanter under
seminariedagen,
vice
VD
Mike
McNamara, menade att god kommunikation måste prägla samarbetet i alla led.
- Det är A och O för att en så här stor
operation ska fungera. Inom Flextronics
kommer vi att vara mycket öppna gentemot våra nyckelleverantörer genom att
bjuda in till styrelsesammanträden och
på andra sätt underlätta för ett samarbete.
- Från Ericssons sida inser vi att öppenhet och rak kommunikation från vår sida,
samt att alla är med och gör sitt bästa är
en förutsättning för att vår nya outsourcingstrategi ska fungera i praktiken, säger
Hans Ahlinder.

Professionellt agerande
En personlig presentation och lättbegripligt förklarade fakta i en represenativ kundmiljö, är det som
Maria vill att presentatörerna efter
utbildningen ska kunna ge Ericssonkunderna. Genom ett professionellt agerande på scenen ska budskapet framföras på ett sådant sätt att
Ericsson framstår som den naturliga
affärspartnern för kunden. Presentatörens uppgift är att väcka ett
intresse för Ericssons tjänster och
produktutbud.
Calle Flygares teaterskola
Ericsson har många duktiga produktspecialister. Men alla är inte så
vana vid att stå inför en internationell publik. I samarbete med Anders
Lindberg från Ericsson Business
Academy, utvecklar Telecom Studios
därför en specialutbildning för personliga kommunikatörer. Anders
som tidigare bland annat verkat som
civilingenjör,
nätplaneringslärare
och huvudlärare i scenisk framställning hos Calle Flygares teaterskola
har lyckats utveckla deltagarnas presentatörsförmågor och slipat dem
till goda Ericssonambassadörer.
Presentatörsutbildningen fortsätter med en andra kull nu i september.
TEXT & FOTO: JOHAN AF
FORSELLES

LENA WIDEGREN

på detta. I avtalet ingår också en avsiktsförklaring med SCI att ta över affärsområde Infokomsystems kretskortstillverkning i Leganés i Spanien med cirka 350
anställda.
Solectron har tecknat en liknande
avsiktsförklaring att ta över tillverkningen av kretskort i Sao José Dos
Campos i Brasilien, med även där 350
anställda.

Studions tekniska guru Ronnie
Bergquist presenterar sitt examensarbete om Internet med
inlevelse.

För ungefär ett och ett halvt år sedan berättade Kontakten
om familjen Eliassons förberedelser och förväntningar
inför flytten till Kina. Mikael hade
backat och klanförShanghai
fått jobb som projektledare för
HILl
*\
utbyggnaden av GSM-nätet.
Projektet är nu slutfört och många
erfarenheter rikare är familjen
hemma i Sverige igen.
Kontakten nr 6 1997

Hemma
i Sverige igen
tt och
ett halvt
år har
gått och
Rebecka
som då
hängde
som en
liten
groda på
pappa
Mikaels axel
har blivit en bestämd dam, som
både kan äta glasspinne själv och
göra fina glassiga handavtryck
på fönsterrutorna. Mycket har
hänt och även de övriga familjemedlemmarna har förändrats,
även om det inte syns så mycket
som hos Rebecka.
-Jag har fått en större självinsikt och ett starkare självförtroende, säger Mikael. Efter att ha
haft mer ansvar än i Sverige och
ofta hamnat i de mest oväntade
situationer känns det som om

man numera klarar det mesta.
Jag har också lärt mig mycket
om hur människor fungerar, om
relationer och samarbete.
Helena håller med om att vistelsen i Kina stärkt självförtroendet.
- Eftersom man hela tiden
stötte på problem som man var
tvungen att lösa känns det som
om ingenting är omöjligt längre. Dessutom har jag lärt mig att
ställa krav på ett annat sätt än jag
gjort tidigare, det var nödvändigt.
Intensivt arbete
Mikael var projektledare för att
bygga ut GSM-nätet, placerad
först i Peking och sedan i
Shanghai. I Shanghai utbildade
han också en av de kinesiska
medarbetarna till att efterträda
honom som projekdedare. Han
var i Kina nio månader utan familjen och var förstås glad när de

- Jag tycker att jag har mognat som människa, säger Mikael
Eliassom. Kina är den bästa skola man kan ha, utvecklingen går
sä snabbt och man måste ta tag i det som händer omedelbart.

ändigen kom. Nu skulle han slippa hotellrum och i stället få bo i
ett hus och han skulle få vara med
sina barn, treåringen Kristoffer
och lilla Rebecka, tre månader.
Men den efterlängtade familjeidyllen var inte lätt att uppnå.
- Arbetet var mycket intensivt, långa dagar, mycket resor.
Jag reste två till tre dagar i veckan, ofta till Nanjing. Nanjing
var ett av de första orden
Rebecka lärde sig säga.
Att resa i Kina är en strapats i
sig förstår man av Mikaels beskrivning av ändrade tider, uteblivna avgångar och så vidare.
Många gånger kom han hem
trött och irriterad och längtade
efter att få vila ut i familjens sköte, men möttes av en treåring
som längtat efter att få klänga på
pappa, en skrikande bebis och
en fru som behövde få dela med

Begränsat antal platser.
Vill du bli en bättre projektledare? Tydligare, mer
"peppande" och säkrare på planering och genomförande?
Skynda dig att läsa vidare.
Tillsammans med Högskolan i Karlstad har vi
på Ericsson Infotech skräddarsytt en io poängs projektledarutbildning på 40 veckor bara för dig som
arbetar inom Ericsson.
Det blir en kombination av praktisk metod och
akademisk teori, där utbildningar kring bl a PROPS
Helena och Mikael tycker att vistelsen i Kina under ett och ett
halvt ar var ett lärorikt äventyr. Bada känner sig stärkta av sina

Familjen Eliasson är tillbaka ifrån
Kina - många erfarenheter rikare
sig av alla de problem hon stött
på under dagen.
Det kan vara påfrestande för
en västerlänning att vänja sig vid
att leva i Kina. Mikael och
Helena vill inte kalla det kulturchock, men en kulturkrock.
- Det var förstås språkproblem många gånger, men inte
bara
det,
säger
Helena.
Människor ger ofta hellre ett
felaktigt svar på en fråga än att
erkänna att de inte vet, vilket
ställer till en hel del bekymmer.
- Det var först de sista nio månaderna jag kände att jag anpassat mig till det kinesiska sättet
att tänka. Då hade jag lärt mig
förstå den politik som ständigt
pågick hos kunden. Jag märkte

den sista tiden att jag fick större
gensvar hos dem när jag ändrade
mitt beteende. De kinesiska assistenterna var en ovärderlig
hjälp för att bättre förstå kulturen, tycker Mikael.
Ericssons kontor i Shanghai
har visserligen växt snabbt, från
40 personer 1995 till 150 i dag,
men är ändå relativt litet. Endast
sex till sju svenskar arbetar där
och ett par, tre personer från
andra länder.
Smutsigt och bullrigt
Kristoffer, som just fyllt tre år,
gick i skola. Iklädd skoluniform
hämtades han med skolbuss tjugo över sju på vardagmorgnarna. I skolan talades engelska och

ROXSYSTEM
Roxtec AB • fax: 0455-820 12 • tel: 0455-66700 • info@roxtec.se • http://www.roxtec.se

kinesiska, någon inskolning var
det inte tal om. Det låter hårt
men det gick bra. Kristoffer
trivdes och Mikael och Helena
ser att det varit bra för honom.
- Han har också fått ett större
självförtroende, han tar för sig
mer nu än tidigare. Det känns
också bra att han lekt med barn
av alla nationaliteter när man ser
hur rasismen breder ut sig.
Under tiden Kristoffer var i
skolan gick Helena med
Rebecka till en babygrupp som
ordnades på eget initiativ av
medföljande fruar från olika länder, eller så tog hon taxi för att
handla.
Shanghai är en storstad med
en bullrig och smutsig miljö.

erfarenheter och kan tänka sig en utlandsvistelse till, om några
år.

Familjen Eliasson bodde i ett
bostadsområde i utkanten av
staden med nästan enbart utlandsarbetare av olika nationaliteter. Där var det någorlunda
lugnt, men att befinna sig inne i
centrum var påfrestande.
- Ljudnivån är oerhört hög
hela tiden, byggnadsarbeten pågår överallt och det är tät trafik,
berättar Helena.
- Allting är väldigt smutsigt,
barnen var kolsvarta efter att ha
varit ute en dag och huset måste
städas varje dag. Dessutom är
luften syrefattig så man blev väldigt trött, när kvällen kom och
barnen somnat orkade man inte
göra så mycket, säger Mikael.
Mognat som människa
Det var mycket som var jobbigt
och nya problem dök upp ideligen, men efter att bara ha varit
hemma en kort tid tycker både
Mikael och Helena att det negativa redan har börjat sjunka undan, medan det positiva består.
- Det har varit fantastiskt att
träffa kvinnor av så många olika
nationaliteter och ta del av deras
erfarenheter. Jag har insett att
det materiella inte är det viktigaste. Det är småsaker som betyder något, som att kunna gå ut
i naturen till exempel. Jag har
lärt mig uppskatta skolan och
sjukvården här hemma och att
kvinnor har samma möjligheter

varvas med föreläsningar av personligheter från Erics-

Foto: GUNNAR ASK

att arbeta som männen. Det är
tråkigt att komma hem och höra
att alla är så negativa när man
själv känner en sådan stolthet
över att vara svensk, tycker
Helena.
- Jag tycker att jag har mognat som människa, säger
Mikael. Kina är den bästa skola
man kan ha, utvecklingen går så
snabbt och man måste ta tag i
det som händer omedelbart.
Råd till andra
Deras råd till familjer som funderar på att ta utlandsjobb är att
inte ha så stora förväntningar,
att försöka komma i kontakt
med någon som nyss varit i landet. Det är speciellt viktigt för
den som ska arbeta i landet att få
information om lokala seder och
bruk tycker Mikael och tillägger:
- Ta egna initiativ, ta kontakt
med folk, kolla och fixa saker
själv. Var beredd på att den som
jobbar - jobbar mycket, den
medföljande får sköta hemmet.
Och kom ihåg att du är gäst i
landet.
Mikael åker gladeligen ut igen
om några år, men betonar att
båda måste vilja det i så fall.
Först väntar nu vardagen i radhuset strax utanför Stockholm,
med jobb för båda och dagis för
bamen.
LENA GRANSTRÖM

son, högskolor och universitet.
Vi börjar redan vecka 39 1997 och håller på
t o m vecka 26 1998. Antalet dagar för delkurser och
föreläsningar är cirka 18, dessutom får du räkna med
en hel del egen tid för inläsning. Kursorten är Karlstad, och avgiften 65 000:- exklusive moms, kursdokumentation samt egna utlägg för resor, övernattningar etc.
Utbildningen ges på högskolenivå A, vilket innebär att du måste uppfylla grundläggande behörighet
för högskolestudier.
Är du med så här långt blir du förmodligen ännu
mera kittlad av att antalet platser är begränsat till 20.
Vilken av dem tar du?

För anmälan och mer information kontakta oss
på Ericsson Infotech AB telefon 054-29 42 58,
fax 054-29 40 06 eller memo ERI.EIN.EINTRAIN
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I den vietnamesiska huvudstaden finns det ett osvikligt sätt att visa upp
framgång och status. Man parkerar nonchalant sin Honda Dream II på
trottoaren intill det internationella kaféet vid Hoan Kiem Lake, beställer in en dubbel espresso och plockar lite förstrött upp en Ericsson
GF788 för att slå en signal till det blomstrande familjeföretaget.

En "Ericsson" ger status
i Ho Chi Minh City
obiltelefoner i
Vietnam
handlar, precis
som i Europa,
väldigt mycket
om status.
Och i det
land som för ett decennium sedan hade svårt att
mätta sin egen befolkning, finns det ingenting
som väcker omgivningens avund så mycket som
en mobiltelefon från Ericsson - helst av senaste
modell och så dyr som möjligt.
Ericsson har skaffat sig en unik position i
Vietnam. Sex av tio mobiltelefoner kommer från
det svenska företaget. Största hotet är Motorola,
som i dag har runt 25 procent av marknaden.
Högsta prioritet
Telekommunikationer har av de vietnamesiska
myndigheterna klassats som ett område med
högsta prioritet. Under 1990-talet har marknaden
vuxit med 60-70 procent per år och det finns inga
tecken på avmattning.
Ingenstans är det så synligt som på gatorna i
Hanoi och Ho Chi Minh City (f d Saigon).
1995 hade de tre mobiltelefonnäten 30 000
abonnenter, 1996 hade antalet fördubblats till
60 000. I år räknar man med att siffran passerar
100 000 med god marginal.
Och marknaden är enorm. Vietnam med 75
miljoner invånare har fortfarande bara två telefoner per 100 invånare. En av 1 000 vietnameser
går omkring med en mobiltelefon i innerfickan
(i det extremt mobiltäta Sverige är motsvarande
siffra 300).
Mer än hälften
Marknaden för mobiltelefoner är koncentrerad
till huvudstaden Hanoi i norr med fyra miljoner
invånare och Ho Chi Minh City i söder med sju
miljoner invånare. 85 procent av mobiltelefonerna
säljs i dessa två städer - och mer än varannan är en
Ericsson.

En av Ericssons återförsäljare MobiFone.

Det finns många förklaringar till Ericssons
framgångar. Per Karlberg är VD för Ericsson i
Vietnam. Han kom hit 1995 och har fått uppleva
två hektiska år.
Vi träffas en fuktig högsommardag i det nya huvudkontoret på tionde våningen i Daeha Business
Center i Hanoi.
Långsiktigt arbete
- Den främsta förklaringen till våra framgångar är
att vi var här tidigt och arbetade långsiktigt. När
USA släppte sitt embargo 1994 och affärerna satte
fart, hade vi redan en bra kännedom om hur marknaden såg ut.
- Vi visste att kvalitet säljer, trots att Vietnam
klassas som ett u-land. Prisfrågan är inte lika viktig
här som i Europa. Billiga produkter får lätt ett dåligt rykte. Priskampanjer kan slå tillbaka på produktens image.
Tyska Siemens gjorde det fatala misstaget att gå
ut med kampanjen "köp en mobiltelefon, få två
med dig hem". När kampanjen var över hade statusvärdet för en Siemens sjunkit till nollpunkten.
Försäljningen har fortfarande inte återhämtat sig.
Kräsna köpare
- Statusaspekten är oerhört viktig i Vietnam, att
visa omgivningen sin egen ställning i den sociala
hierarkin. Köpet av en mobiltelefon är ofta ett gemensamt beslut i familjen. Man funderar länge
och väl. Ofta ska flera dela på telefonen, säger Per
Karlberg.
- Vietnameserna har stora kunskaper om den
telefon de bestämmer sig för. Därför är produktinformation ett viktig inslag i reklamen.
Cecilia Storakers Hjelmstedt är ansvarig för
marknadsföringen i Vietnam:
- Motorcyklar, och framför allt då Honda, är en
tung statuspryl för den nya vietnamesiska medelklassen. När vi försökte förstå köpbeteendet,
tittade vi på Hondas framgångar.
- Vi intervjuade folk, frågade varför de valt just
en Honda, drog paralleller och lärde oss.
Lärdomarna gav resultat. Ericssons mobiltelefoner dominerar marknaden och det finns ingenting som tyder på att företaget är på väg att tappa
greppet.
Ibland hörs kritiska röster. Ericssons nära samarbete med den dominerande operatören,
MobiFone-VMS, avspeglar sig vid försäljningsdiskarna, menar konkurrenterna: "när kunden
tecknar abonnemang, visar försäljaren upp åtta
Ericsson, en Nokia och en Motorola".
Sant eller inte - tid och ömsesidigt förtroende
väger tungt när man gör affärer i Vietnam.
Tidigt på plats
När Vietnam öppnade sig för omvärlden, var
Ericsson bland de första aktörerna i det land som
många då såg som ett hopplöst efterblivet u-land.
Redan 1991 installerade Ericsson Australia en
internationell AXE-växel i Ho Chi Minh City och
året därpå var det huvudstaden Hanois tur. Dessa

Ericsson Austria har dragit igång en stor
affischkampanj. Syftet är att ge ökad exponering åt Ericssonnamnet i Österrike och att
markera Ericssons globala position.
Foto: THORD ANDERSSON

Ögonfallande
Ericssonreklam
i Österrike

"pionjärväxlar" har i dag ersatts med två modernare AXE-växlar. En tredje internationell växel installerades 1996 i Da Nang.
I dag har Vietnam 12 000 internationella linjer
att jämföra med nio(!) för tio år sedan. Per
Karlberg:
- De internationella linjerna räcker till för landets nuvarande behov. Däremot är det stor brist
på telelinjer i det nationella nätet. Två telefoner
på
100 invånare,
100 000
mobiltelefoner i ett land med 75
miljoner invånare.

Den som under juni passerade Wien i
Österrike kan knappast ha undgått att
se Ericsson Austrias stora affischkampanj. På ettusen (1 000) strategiskt väl
valda platser runt om i staden har
Ericssonnamnet exponerats på ett
mycket påfallande sätt.
Ett två gånger fem meter stort porträtt av en
vacker flicka tillsammans med texten "Osterreich und die Welt. Ericsson verbindet Sie",
drar omedelbart ögonen till sig.
Strax upptäcker man att ansiktet tillhör både
en vit och en färgad flicka. Av detta skapas en
finstämd helhetsbild. Tänk vad man kan åstadkomma med avancerad datorteknik!
Syftet med kampanjen är att ge ökad exponering åt Ericssonnamnet i Österrike och att markera Ericssons globala position. I skrivande
stund pågår förhandlingar om vilket konsortium som kommer att få bygga det tredje mobiltelefonnätet i Österrike. Flera bedömare anser
att Ericsson har god chans att bli leverantör av
detta nät.
Juni-affischen är en del av en större aktivitet
som initierats av Wolfgang Teischl, reklamansvarig vid Ericsson i Österrike. Till sin hjälp
har han haft reklambyrån Dr. Puttner Bates.
Under fyra veckor i april presenterades fem
olika temaannonser på bästa plats i de största
dags- och facktidningarna i Österrike, bland
dem Die Presse, Kurier, Wirtschafsblatt, Profil,
Industrie och Salzburger Nachrichten.

Stark tillväxt
- Vietnam har haft en
stadig tillväxt av BNP
på 8-10 procent under
hela 1990-talet. Själva
tror vietnameserna att
tillväxten
fortsätter
och personligen tror
jag att landet klarar
det, säger Per Karlberg.
Det politiska
systemet är stabilt och
myndigheterna
har
stora möjligheter att
stimulera den ekonomiska utvecklingen.
Infrastrukturen
är
fortfarande outvecklad
och telekommunikationer är en prioriterad verksamhet.
Med andra ord: lysande framtidsutsikter
om än i ett något annorlunda affärsklimat.
Reglerad marknad
Nya restriktioner styr
i dag prissättningen på
mobiltelefoner. Operatörerna får inte längre locka med priserbjudanden som understiger 95 procent av det faktiska värdet.
Dessutom antog den vietnamesiska nationalförsamlingen nyligen en lag som ska ge de lokala
folkkommittéerna större inflytande över reklam
och marknadsföring.
Nykomlingar i den vietnamesiska affärsvärlden
kan lätt bli upprörda, beklaga sig över snåriga regler, långsamma beslutsprocesser och investeringar
som inte ger tillräckligt snabb avkastning. Många
ger upp och åker hem.
- Saker och ting tar längre tid här, säger Per
Karlberg. Det måste man vara medveten om. Man
får ta seden dit man kommer. Vi är här för att arbeta långsiktigt.
TEXT OCH FOTO: LEIF OLDENBURG

Fem teman
Fritt översatt lyder kampanjens fem tema: Österrike och världen, Frihet och säkerhet, Den
gamla och den nya världen, Yrke och familj
samt Trend och tradition. Alla bilder visar samtidigt två ansikten som smälter samman med varandra och illustrerar det allmänmänskliga som
skapar samhörighet mellan människor från olika kulturer eller med olika yrkesbakgrund eller
ålder. Invävt i texten presenteras Ericssons hela
bredd av kommunikationslösningar.
Under kampanjtiden görs sammanlagt 35 annonsinföranden.
• Ericsson dominerar den vietnamesiska mobiltelefonmarknaden med
uppskattningsvis 57 procent av all
försäljning. Motorola har 26 procent Nokia nio procent och Siemens
fem procent av marknaden.
Vietnam har tre nätoperatör, alla
med någon form av statlig anknytning.
Först på plan 1991 var Call-link,
ett lokalt samarbete mellan teleförvaltningen i Ho Chi Minh City och
Singapore Telecom. Nätet täcker

Ericsson dominerar mobilmarknaden
främst södra Vietnam och området
kring Ho Chi Minh City.
I april 1994 togs det första GSMsystemet i bruk. Systemet har byggts
ut genom ett samarbete mellan
Vietnam Mobile Telecom Service
(VMS), som sorterar under statliga
Post- och telegrafverket (VNPT), och
Comvik International Vietnam AB.
Systemet, som heter MobiFone, har
licens för hela landet och dominerar

marknaden med 70-80 procent av
alla abonnemang, 200 butiker och
mellan 60 och 70 procent av all försäljning av mobiltelefoner.
Sedan ett år tillbaka har Vietnam
ytterligare ett nationellt mobilnät.
Det år VNPT som kastat sig ut på
marknaden. Motorola har satsat
10,3 miljoner dollar i teknisk utrustning. Den nya operatören kallar sig
Vinaphone och förväntas bli en tuff

konkurrent till sin egen avläggare
MobiFone.
Ett nätabonnemang kostar i dag
runt 1 000 svenska kronor i startavgift. Månadsavgiften är cirka 150
kronor. Ett normalsamtal kostar 1:50
kronor, alltså betydligt billigare än i
Sverige. Vietnamesen är en bra mobilkund. 18 minuter per dag använder han till att prata i sin "nalle".
Singapore är värst i regionen, där
tillbringar man 21 minuter per dag
med mobilen tryckt till örat.

Strävan mot världsfred
I september föjer en andra omgång med ytterligare ettusen (1 000) affischer över hela Wien.
Mot slutet av året kommer en uppföljning att
göras som ska ge svar på vilken inverkan kampanjen haft på allmänheten.
Redan nu står det klart att kampanjen fått stor
uppmärksamhet. Bland annat har Kurier, en av
de ledande dagstidiningarna, utsett Ericssonsatsningen till månadens kampanj. Man
knöt bland annat an till kampanjens budskap
som en del i strävan mot världsfred.
THORD ANDERSSON
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En öppen dörr
för innovationer
Framtidens infrastruktur för kommunikation och digital-TV i hemmen kan bli de senaste tillskotten
i Ericssons produktportfölj. I den
hårdnande konkurrensen är det
kreativt och kommersiellt tänkande som gäller. Inom Ericssons enhet för publika växelsystem har
man redan börjat. Två så kallade
innovationsceller är där igång, och
fler ligger i startgroparna.
- V i har öppnat upp för innovation, säger
Magnus
Braxell, chef för
innovationsverksamheten. V i vill ge personalen
en möjlighet att skapa något. D e t är bland
mängden idéer man finner pärlorna.

Innovationsceller är inga laboratorier
där "Uppfinnar-Jocke" tänker ta fram
kompletta lösningar under åratal. Istället
kan de liknas vid kreativa och marknadsanpassade små företag som spirar av
nytänkande och där det faktiskt är tillåtet
att misslyckas. Snabbt ska det gå, korta
förstudier är av största vikt. Vid årets slut
räknar den ledningsgrupp för innovationer - Innovation Management Group som bildats att ha dragit igång så mycket
som åtta celler.

Ny värld
Ericsson kommer i framtiden att behöva
leta sig fram i nya marknader. Det räcker
inte med enbart mobiltelefoner och AXE
för att bibehålla framgångarna. Närmandet av media-, data- och telekomindustrin är redan i gång, och
Ericsson tvingas konkurrera med en helt
ny företagsvärld som är mer avreglerad
och konkurrensutsatt. En värld där avståndet mellan idé och verklighet är kort.
Konkurrensen kommer från företag
som Microsoft och Netscape, båda mycket framgångsrika och snabba vad gäller
forskning och utveckling, och med en
tydligare konsumentinriktning än vad
Ericsson har. Det är följaktligen, i enlighet med målen för 2005, nödvändigt för
bolagets fortsatta expansion att se sig om
efter kompletterande inkomstkällor.
Inneboende kraft
Innovationsverksamheten är ett steg i
denna riktning. Målet är givetvis att finna
nya produkter till Switching. Men kanske
utvecklas innovationscellen till en egen
produktenhet, eller hamnar någon annanstans inom Ericsson. En försäljningsökning på 20 procent för Switching
är nödvändig, varav en stor del av ska
komma från innovationsverksamheten.
- Nya produkter är ett måste för att öka

Hur går miljöarbetet, doktorn?
Avhandlingen
"Sustainable
Development as
Concern for
Industrial
Companies"
handlar om
strategiskt miljöarbete, eller
Hans Bundgaard,
hur ett företag Ericssonkoncernhittar sin plats i ens kvalitetsavmiljödimensio- delning, är nybliven doktor i innen. Avhanddustriell stratelingen har
gisk miljöforsksponsrats av
ning vid DanNordisk Industri- marks tekniska
fond och Erics- universitet.
son, som har stått för ungefär
hälften av kostnaden.
Vad är viktigast i miljöarbetet?
- Att det framför allt är en affärsmässig fråga. För IT-företagen är miljöfrågan som sådan snarare en möjlighet än ett hot; däremot kan det ha sina
risker att inte gripa möjligheten.

Innovationsgruppen, Innovation M a n a g e m e n t Group, ansvarar för, samordnar
och stöder innovationer för a t t göra nya idéer till kommersiella produkter. Har,
övre raden f r ä n vänster: Bo M a l m b e r g , Björn Nilsson, Magnus Braxell. Nedre raden: Staffan Hjort, Andreas Jönsson och Torbjörn Johnson.
Foto: KURT JOHANSSON

Kreativa och marknadsanpassade små
företag ska spira av nytänkande
- Det finns hur mycket idéer som helst
att ta vara på. Vi får inte låsa resurserna
till de stora projekten, säger Göran
Olsson, chef för Switching-enheten.
- Ericsson ska uppfattas som ett extremt innovativt företag, tillägger Bernt
Ericson, Ericssonkoncernens forskningsdirektör.
- Annars får vi problem att locka till oss
de bästa hjärnorna. Men jag är full av optimism inför den här verksamheten,
tillägger Bernt.

imiKiiEnr

våra marknadsandelar, säger Göran
Olsson.
Bernt Ericson tror starkt på lokalbolagens inneboende kraft, i och med deras
nära samarbete med kunderna:
- Det gäller att kunna kanalisera deras
idéer och se till att innovationsarbetet inte stupar på grund av brist på pengar hos
det aktuella lokalbolaget.
Plånboken
Venture Board kallas den styrgrupp för
innovationsarbetet som ska stimulera de
anställda och fånga upp deras goda idéer,
samt få dem utvärderade. Gruppen beslutar även om hur mycket tid och resurser
som ska avsättas för att utveckla en idé.
Utmaningen ligger i att snabbt få idén
kommersiellt attraktiv.
Styrgruppens uppgift är även att lokalisera entreprenörer inom Ericsson som
tar ansvar för att driva ett utvecklingsarbete. Och som vågar ta risken att misslyckas.
- Man kan stirra sig blind på ett eventuellt misslyckande, säger Magnus
Braxell.
- Varför inte hellre se det som en utbildning? Ericsson bör stimulera till risktagande och belöna människor som är
driftiga entreprenörer.
Även Bernt Ericson hävdar att belöningssystemet ska gå utanför de traditionella vägarna för att stimulera människor:
- Individen måste bli synlig i det här
företaget. Man kanske ska kunna ta ett
"sabbatsår" med full lön för att tänka.
Och det måste vara tillåtet att tjäna mycket pengar om man dessutom kommer
fram med en ny och realiserbar idé.
Torbjörn Johnson, ansvarig för
"HomeCom", en av de nya innovationscellerna, är en av dessa entreprenörer
Ericsson vill se fler av. Han är på jakt efter

idéer och produkter för avancerad kommunikation i hemmet. Ett slags cyberspace i det privata, eller ett sätt att underlätta
livet i ett interaktivt mulimedialt hem:
den "flexibla" fjärrkontrollen, nya sorters
bildskärmar, mobiltelefoner med förändrade användningsområden, apparater som
kommunicerar med varandra - kommunikationens infrastruktur. Det är inget
krav att Ericsson alltid tar fram slutanvändarprodukten. Men Ericsson kan erbjuda
helhetslösningar, vilket troligtvis innebär
framtida allianser med andra företag.
Videotelefon
Digital-TV är ytterligare en framtidsbransch som Ericsson ska ta i tu med. Bo
Malmberg är mannen som driver innovationscellen där man studerar affärsmässiga och tekniska förutsättningar för
digital-TV. Bredbandsöverföring av information kommer att kunna ske både
trådlöst, via marknätet och satellit, vilket
innebär att TV-apparatens användningsområde genomgår en smärre metamorfos och blir ett helt nytt redskap i vårt
dagliga liv.
- Digitaliseringen ger en otrolig kapacitet i näten, säger Bo Malmberg.
Att kunna se filmer när vi själva har tid
och lust, eller att med hjälp av rörliga bilder av god kvalitet få varor och tjänster
presenterade för oss är bara ett par exempel på TV:ns nya användningsområde.
TV som videotelefon är ytterligare en
funktion. Här har Ericsson med sin gedigna erfarenhet inom bredbandsteknologin ett stort försprång mot konkurrenterna och kan agera kommunikationsexpert inom området.
ANNE LEHES LÖWENBERG

Hur långt har Ericsson kommit?
- Vi är fortfarande i början av en långvarig process. An har vi inte hanterat
miljöfrågorna så bra att vi direkt kan
säga att vi därigenom stärkt vår affärsmässiga position. För att göra det
måste man analysera nya marknadsaktörer, trender och värderingar, helt
enkelt bli bättre på att tolka vår föränderliga omvärld.
- Mycket har hänt inom Ericsson
sedan jag började 1993. Då fanns det
ingen miljöavdelning. Idag är sex
Ericssonföretag certifierade för miljöstandarden ISO 14001: tre i Spanien,
ett i Storbritannien, ett i Holland och
ett i Indien. Nästa år räknar vi med ytterligare tjugo företag, och innan år
2000 bör minst 100 företag ha implementerat miljöledningssystern.
Hur ska man förankra miljöfrågorna?
- Genom ett målmedvetet ledarskap,
eftersom traditionella och förankrade
arbetssätt ibland måste ifrågasättas.
Miljöaspekten måste integreras i verksamheten. Alla vill naturligtvis förbättra miljön, men när en fråga är stor
och komplex är den också svår att
adressera.
- Ericsson ska i sin verksamhet se
till vad som är bra för samhället, som
en god samhällsmedborgare. Det kan
gälla att producera miljöriktig telekommunikationsutrustning eller skapa tjänster som kan användas till att
förbättra miljön. Huvudsaken är att
miljön kopplas till de tunga verksamhetsfrågorna och inte stannar vid en
diskussion om engångsmuggar.
- Miljön kan vidare bli en viktig del i
vårt varumärke, men då måste vi ha
något som håller att visa upp. Även om
vi inte väljer att sälja på miljön i första
hand, är det viktigt för vår trovärdighet och beredskap att vi fattar medvetna beslut på det här området.

Fotnot: För befintliga och blivande innovationsri-

Hur fortsätter arbetet?

ka entreprenörer, som vill delta i utvecklingen av

ringa Magnus Braxell, tel 08-719 3859. Har Du

- Vi ska förbättra kontrollen av produkter och processer i verksamhetssystemet. Sedan ska vi använda denna
kontroll som input till affärsutvecklingen.

idéer till Innovation Management Group, sänd ett

BRITT-MARIE W I H D É N

innovationsceller eller delta i en diskussionsklubb,
pågår just nu utformningen av en hemsida på intranätet (http://pn.ericsson.se/x_sAmg/). För ytterligare information är Du också välkommen att

memo till ETXT.ETXIMGRP.

Ericsson runt
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Space Girls bäst bland
Ericssonroddarna
Drakbätsrodd har vuxit till
ett folknöje även i Nynäs-

MMM ESTd™.
båtsfestival 26-27 juli var
totalt 48 lag anmälda, därav 10 från Ericsson.
Arrangör
var
Nynäshamns
Segelsällskaps kanotsektion. Ericsson i Nynäshamn, tillsammans med den lokala tidningen,
Nynäshamnsposten, är huvudsponsorer för tävlingen.
Tävlingen arrangerades under den årligen återkommande
hamnfesten. Man tävlade i de
mindre drakbåtarna med totalt
13 personer i besättningen som
bestod av minst 2 kvinnliga
paddlare i standarddrakarna och
13 tjejer som paddlar i kärringkoret.

•
22 medarbetare
från
Norrköpingsfabriken
gästade
anläggningen i Kista i början av
juni. Ericsson Radio Access presenterade sin verksamhet och

i i n n i v*"(a ,ec, '9 a t J ä n s t e r
étnémm som finns inom produktion. Besöket ordnades med
anledning av neddragningarna
i Norrköping. Ytterligare 35
personer kom senare i juni.
De planerade neddragningarna på Norrköpingfabriken slår
hårt mot många. Därför försö-

De två bästa Ericssonbåtarna
bland standarddrakarna får som
belöning paddla i Karlbergssjön
den 14 augusti och i år blev det
Ericssons Hybrider och Paddelskvättarna som bildar ett lag
som ska försvara förra årets placering där man blev totalt tvåa
bland alla Ericssonbåtarna.
Trots att Ericssons Space
Girls paddlade på en sämre tid
än Hybriderna och Paddelskvättarna var de definitivt bäst
bland Ericssonbåtarna i sin klass
i Nynäshamn.
Tjejerna blev totalt trea i finalen och far nöja sig med att åka
till Stockholm och heja fram
"Ericsson Elit Nynäshamn"
som ska försvara Nynäshamns
färger i årets drakbåtsfestival
den 14 augusti.
BERT BJÖRKUNG

Ericssons Space Girls blev bäst i sin klass i årets drabåtsrace i Nynäshamn.

Letar jobb i Kista
ker man nu inom Ericsson hitta
andra jobb. Produktionen inom
Ericsson Radio Access behöver
rekrytera både operatörer och
produktionstekniker. Ansvariga
för besöket var Anna-Greta
Eriksson och Madeleine Koch på
personalenheten.
- Vi ordnade ett endagsbesök
på fabriken, berättar Madeleine. Förutom en övergripande
presentation av verksamheten

blev gruppen guidad runt i
fabriken. Men det viktigaste var
nog att alla medarbetarna från
Norrköping hade enskilda samtal med någon representant
från personalenheten och med
chefer från fabriken.
- Många undrade om bostad,
fortsätter Madeleine. Och det
vet vi att det inte är den enklaste uppgiften att lösa. Vi får försöka se om vi kan hitta några alternativ.
KARIN RONANDER

Foto: BERT B J Ö R K U N G

Ericssons i Storbritannien bästa leverantör 1996: Ericsson Cables,
Telekabeldivisionen i Hudiksvall. Gary Rourke och Neil Fawcett
Överlämnar priset till Jessica Lundgren och Mikael Åkerström.
Foto: PHILIPPE R E N D U

Hudiksvall bästa leverantör

[kurs!]
MacMeckama/AcadeMedia Education
anordnar TRE NYA deltidskurser
med start NU I HÖST:

interaktiv
publicering på
mediaproduktion Internet/intranet
Kurte* winder tig till dtg i*m jokbmr
med tTnfisk produktion otk tom will
larm dig mer om WWW o<h CD-KOM.
Mék Efter kursen kan du publicera
information p* CD-BOM och Internet/
b System och nätverk. Formathantering och förberedelse av medla
for att använda i interaktiva produktioner. Protekthantefinf och planering. Grundläggande multimedia med
Director. Ljud och videoredigering.
?D gestaltning, HTML kodning, textoch bildUryout i HTML. linkar, filÖverföring, tabies, frames och klickbara biidet Anpassa interaktiva produktioner t * Internet.
agar
: God datorvana och
erfarenhet av desktop-produktton.
Kursstart: Stockholm t oktober
gavte i oktober
malmd 22 september
göteborg 31 oktober
Pris: 29.900 kr exklusive moms.
GeiHMiflkaN«>: En dag i veckan
under 12 veckor samt en helg.
Totalt omfattar kursen 98 timmar
lararledda teoretiska och praktiska
studier.

®

Kursen tender

Internet/intranet
för projektledare

ttg till dig 10m hdr kér-

fdt tiler

tkmll producer*

Intranet

i ditt

pj

Internet/

arbete.

En kun för dig tern jobbar eller kommer
Mtt jokk*

med est projektled*

tatjningar

och produktioner.

Interntt-

MM: Efter kursen kan du publicera pa
internet/intranets olika standarder,
www, FTP. mail, news, samt ha en
god inblick i kommande tillämpningar.
fcwhtlL System och nätverk, informationssökning på Internet, news
och mail, FTr-överföring. Bildhantering för Internet, layout för bildskärm, html kodning; länkningar
och filöverföringar, tables, frames,
klickbara bilder och GiF-animeringar.
Introduktion till M M Tillämpning
av lava scripts, server-administration, automatisk publicering.
Under kursen uppdaterar vi innehållet i takt med utvecklingen. Kursen
avslutas med en egen www-produktion.

Mål: Att få grundläggande kunskap
i projektledning av extema/intema
I ntemet- p rod uktioner.
kMwhåU: Söka och bearbeta information på Internet. Få en god inblick l www-publkering. Orientering
om affärsmöjligheter och marknadsföring på Internet. Internet för
intem information. Upphovsratt och
varumärken.

: 14 dagar
FÖrkunskapskrav: God datorvana
och erfarenhet av digital bildbehandling.

k urs längd: 8 dagar

Stockholm 2 oktober
gävle 2 oktober
matmö 22 september
göteborg 30 september
Pris: 29.900 kr exklusive moms.

®

under 12 veckor samt en helg.
Totalt omfattar kursen 98 timmar
lararledda teoretiska och praktiska
studier.

m

MACMECKARNA'

•

Praktisk projektledning av www
produktioner. Projektledarens rol
inför/under/efter en www-produk
tion. Ny teknik på www. Avtalshan
tering. Registrering av domännamn
Irrtemet-access och kostnadsaspek
ter. Nätverk och kommunikations
teknik.
FÖrkunskapskrav: God datorvana.
Kursstart: Stockholm 3 oktober
gävle 3 oktober
malmö 14 oktober
göteborg 30 oktober
Pris: 18.000 kr exklusive moms.
Genomförande: En dag i veckan
under 8 veckor.

®

Totalt omfattar kursen 56 timmar
lararledda teoretiska och praktiska
studier.

• Ericsson Cables Telekabeldivision i Hudiksvall har utsetts till bästa
leverantör 1996 av Ericsson Ltd, koncernens bolag i Storbritannien.
Detta i konkurrens med 100 av företagets största leverantörer!
I_ _ u
•|
Ericsson Ltd är en av Ericsson Cables största enskil• t M i i i a a i i t t da kunder. Det är ett så kallat större lokalt bolag
som är totalansvarigt för Ericssons alla produkter i
Storbritannien.
I motiveringen till utnämnandet sägs i sammandrag att "Ericsson
Cables, tillsammans med dess representant BOFA UK, ger exeptionellt god service och support till Ericsson Ltd:s fabrik."
Ericsson Cables Telekabeldivision upplevs som mycket flexibel, har
personal med positiv attityd, bra leveransprecision, ger snabba svar
på offerter och "exellent stöd till kvalitetsavdelningen". Ytterligare
ett plus är dessutom att Ericsson Cables tagit fram en kabellösning
som sänkt produktionskostnaderna för Ericsson i Storbritannien.
LENA ZACCO-BROBERG

ff~*^ Malaysia

S&f

Singapore

Elektros Studieresa 1998
Inbjuder till seminarier i:
16 september
Inbyggda system - Trender och utveckling
20 oktober
Bredbandskommunikation och informationsteknologi
21 oktober
Teknikutveckling - Patent och finansiering

•

•carttftodt»' muotion

DUfc Bryfjargatan 12b, 101 25 Stockholm, t d 08-21 60 21. Fa* 00-3103 85, email; ithlmOmm.se •ÖTOoaSi K ron hus gatan 9, 411 05 Göteborg.
•17 44 90.
tet
0 3 1 - n 93 85. e-m*il:
fbg«mm.s« CäMl:
i t &avl«. tel 024-12 54 40. n
u 026-12 0 9 4 4 -. *em
maaH
i l :; g,
gavl«*nm.s«
o. n
u 031-13
e-mail: gbftfMm.sc
e J w i t Kyrkogatan 33,
33. 803
* > 3 11
fa»
V. Stortorget g. 211 34 Matmo. te) 040-35 6 1 0 0 . fa» O40-35 61 25, t-mait: m l m o t m m w « * r U wféa woM: http://www.mm

Mer information på www.ckth.se/esekt/org/srkb98/
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Ericsson på
Ericsson har framgångar i Turkiet
just nu. Inte bara när det gäller
affärerna utan också när det gäller att komma till tals med landets högsta ledning. Den 6 juni
rTil ' H I H besökte Johan Bruce,
• • • • • • i l VD för Ericssons turkiska bolag, den turkiske presidenten Suleymen Demirel. I denna höga audiens deltog också
Ahmet Mete från den turkiska
bolagsledningen.

Ericsson värd på Asienfestival
Tre dagar i juli gick Kungsträdgården i Stockholm i Asiens tecken. Över
H TJTJJ n TJI rrjBj 70 000 personer besökte den Asienfestival som anord• • • • • • • • • • • nades den 4-6. Ericsson var en av festivalens värdar.
Leif Bölke från Ericsson Communications var festivalvärd under Ericssons dag den 5 juli. Han kunde glädja sig åt uppskattande kommentarer från många kollegor ute i publiken, liksom från tre viktiga kundländers ambassadörer - Kina, Filippinerna och Indien.
Förutom framträdanden från en lång rad asiatiska länder, blev det förstås möjligheter till
information också om vad Ericsson gör i de aktuella länderna.

Bra första halvår
för Ericsson
Saab Avionics
Befästa rollen som ledande leverantör till Gripen och utveckla nya
produkter till nya marknader. Så
ska Ericsson Saab Avionics,
Ericsson Microwaves och Saab:s
samägda dotterbolag, förbereda
iinKoping sig för framtiden.
Det var VD Björn
Ermans budskap när Avionics
medarbetare i början av sommaren träffades i Linköping för att
diskutera företagets strategier
för framtiden.
Ericsson Saab Avionics bildades vid
årsskiftet 96/97 när delar av Ericsson
Microwaves, Saab Dynamics och Saab
Military Aircrafts verksamheter slogs
samman. Företagets 600 anställda i
Jönköping, Linköping och Kista arbetar
med flygelektronik och merparten av
produkterna är framtagna för JAS 39
Gripen. Bolaget gör bland annat flygplanets radar- och manöverdisplayer samt
utrustning för störning av fiendens radar.
Strategier för framtiden
I början av juni träffades nästan samtliga
medarbetare på ett stormöte i Linköpings folkets park. Tanken med mötet
var att de tidigare Ericsson Microwaveoch Saab-medarbetarna skulle få tillfälle
att lära känna varandra och diskutera
strategier för hur bolaget ska ta sig an
framtiden.
VD Björn Erman informerade om
dagsläget och gav sin syn på utvecklingen av Ericson Saab Avionics.
- Anslagen till försvaret kommer med

VERO
VERO

ELECTRONICS

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

Johan Bruce överräckte en ny
Ericssontelefon, en GF 788, till presidenten och passade på att berätta om
Ericssons långa verksamhet i landet.
Den sträcker sig ända tillbaka till 1890talet, då LM Ericsson installerade en
telefonledning i det kända Dolmabahce-palatset som fortfarande är i
funktion. 1925 leverades ett telenät till
Izmir och provinserna däromkring för
2 400 abonnenter. Det drevs av
Ericsson Turk, ett bolag som var det
första helt udandsägda i landet.
Under 50- och 60-talet var Ericsson
den ledande leverantören till turkiska
televerket. 1986 bildades Ericsson
Telekorminikasyon AS. med uppgift
att representera hela koncernen i landet.

Johan Bruce, VD för Ericssons turkiska
bolaget, den turkiske presidenten
Suleymen Demirel. I denna höga audiens deltog också Ahmet Mete från
den turkiska bolagsledningen.

Idag är koncernen viktig leverantör
av GSM-utrustning till Turkcell, en av
landets operatörer. 1995 startades
Ericsson Cukurova Telekom AS. som
är ett bolag som producerar växel- och
transmissionsutrustning i Ankara, både
för den inhemska marknaden och för
export.
Det turkiska bolaget är aktivt på exportmarknader i Iran, Pakistan och
Mellanöstern, samt leverantör av
GSM-nät till de forna sovjetrepublikerna Azerbaijan och Georgien.

Nytt center
för utbildning

- När försvarsanslagen krymper måste
vi utveckla nya produkter och söka
oss till nya marknader, sa Björn
Erman, VD för Ericsson Saab Avionics,
pä Avionicsdagen i Linköping i början
av sommaren.
Foto: SIV wiRSENiUS

största sannolikhet att fortsätta minska
och vi kan därför inte bygga hela vår
verksamhet runt en fortsatt försäljning
av Gripen till svenska flygvapnet. Ska vi
fortsätta vara framgångsrika måste vi säkerställa vår position som ledande leverantör till Gripen vid framtida exportaffärer samt hitta nya produkter och
marknader. Det är dessa ben vi ska stå på
i framtiden.

• Den 6 juni invigdes under stor pompa och ståt Ericssons nya utbildningscenter i Haslemere, Storbritannien. Invigningen förrättades av
i T T 1 M ' . ' . T T M den brittiske minisWmmäå
tern för forskning,
energi och industri - John Battle och
sir Ron Dearing, ordförande i National
Committee of Inquiry into Higher
Education. Oe båda assisterades av
koncernchefen Lars Ramqvist.
Ett hundratal gäster, inklusive den
svenske ambassadören Mats Bergquist,
lokala borgmästare och parlamentsledamöter, närvarade vid ceremonin.
- Företag som investerar i att utbilda sin personal höjer inte bara de anställdas tillfredsställelse i arbetet utan
också kvalitet och effektivitet i verksamheten, sa John Battle i sitt anförande. Han uttryckte sin uppskattning
för Ericssons satsning på internutbildning och på att utbilda sina kunder
och sa sig vara mycket glad över att få
öppna det nya utbildningscentret.

Livslångt lärande
Intressanta områden
Mötet i Linköping avslutades med middag och underhållning. Både medarbetare och företagets ledning verkade nöjda
med Ericsson Saab Avionics första halvår
som eget bolag och Björn Erman ser
framtiden an med tillförsikt:
- Vi bedriver verksamhet på väldigt intressanta områden!
NICLAS HENNINGSSON

Lars Ramqvist berättade att det nya
centret innebär en koncentration av
Ericssons utbildningsresurser till Haslemere. Hår ska kunder kunna erbjudas skräddarsydda, interaktiva utbildningar. Att utbilda kunder och anställda är ett viktigt element i
Ericssons vision om framtiden.
- Inom Ericsson erbjuder vi våra anställda en miljö som uppmuntrar till
ett livslångt lärande, sade han.

Sir Ron Dearing, ordförande i
National Committee of Inquiry into
Higher Education klipper bandet,
assisterad av koncernchefen Lars
Ramqvist.

Foto: RICHARD BOOTH

I utbildningscentrat finns inte bara
det senaste när det gäller tekniska
hjälpmedel för utbildning. Där finns
också fullt fungerande Ericsson-produkter som GSM- och PCN-nåt, internationella och lokala AXE-växlar,
Consonoutrustning, etcetera.
Förutom utbildningslokalerna har
centret också 59 rum för gästande elever, en förstklassig restaurant med bar
och en rad andra arrangemang för att
göra livet som "Ericsson-elev" lättare,
till exempel en uppvärmd utomhuspool, tre tennisbanor och spelplaner för fotboll, crocket och golf.
Den fastighet som centret är inrymt
i ägs av ett engelskt konferensbolag,
men verksamheten drivs av Ericsson.
För att snabbt komma igång med utvecklingen av sitt kursutbud har det
engelska bolaget ingått ett strategiskt
samarbetsavtal med koncernens utbildningscenter i Dublin på Irland.

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

Bakplan
System

Utomhusskåp
Telekom-skåp

LGH
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Centerledaren kollade kabel

«*

Vid centerledaren Olof Johanssons besök i Hudiksvall hann han
• också med ett besök på Ericsson Cables, där diÉ t f M M M l i visionschef Anders Larsson visade tillverkningan av optokabel och berättade om Ericsson Cables och
Sumitomos förestående samarbete.

Vinn en plats på "OS-finalen"
Är du intresserad av att övervara omröstningen på
ra r n n rn r r » Gröna Lund eller Stadion, fredagen
H H É É I É H É É É I den 5 september?

Ericsson lottar ut totalt 600 biljetter (2 st per
Ericssonmedarbetare), till dig som vill vara med och
dela spänningen en kväll på Stadion eller Gröna Lund.
Tillsammans med en mängd sponsorföretag och andra inblandade i OS-kampanjen kan ni följa den spännande omröstningen.
Ska valet falla på Aten, Buenos Aires, Kapstaden, Rom eller
Stockholm?
Fyll i kupongen nedan, ange om du vill gå på Gröna Lund eller Stadion, och sänd in den till: OS-biljetter, Ulrika Näsholm,
HF/LME/DI före den 25 augusti.
Vi sänder dig en OS-dekal och kommer att lotta ut biljetterna
redan den 25 augusti. Besked kommer därefter genom att biljetterna sänds på posten.
Om du har några frågor, var vänlig kontakta Ulrika Näsholm,
tel 070-577 31 00, eller memo EXTR.QLMULRI.
Gröna Lund
• Fritt inträde 12-16.
• Fri åkning 12-17.
• Artistunderhållning för stora och små.
• TV-sändning från Lousanne.
Stadion
• Inslapp 16.
• Galan börjar 17.
• Artist underhållning med bland andra Anders Berglu
kester, Ainbusk Singers, Björn Skits, Jumper, Jenny Ohlund,
Jerry Williams, Zifa, Arméns Dragontrumpetarkår och kör från
Adolf Fredriks musikklasser.
• Programledare Arne Hegerfors.

Jag vill delta i OS-utlottningen:

Gripen flög inte på Paris Air Show i början av sommaren. Istället valde Saab/BAe, som lanserar
Gripen utomlands, att visa olika bestyckningsalternativ på en fullskalemodell av flygplanet.

Ericssonnyheter
på Paris Air Show
Flygmässan Paris Air Show bjöd i år på flera Ericssonnyheter. Ericsson Microwave
Systems presenterade sitt samarbete med
den brasilianska flygplanstillverkaren
Embraer och nybildade bolaget Ericsson
Saab Avionics deltog för första gången
med egen monter.
Dessutom uppmärksammades tvåårsjubileet av
Saab:s och British Aerospaces gemensamma försäljningsbolag, Saab/BAe, för exportlansering av
Gripen.
De över 300 000 besökarna på årets upplaga av
Paris Air Show kunde veckan före midsommar ta
del av utbudet från över 1 700 utställare. På en yta
av nära 75 000 kvadratmeter visades allt från största Airbus-plan till rullvagnar för servering av flygplansmat.
Uppmärksammat samarbete
Stor uppmärksamhet rönte det samarbete som
Ericsson Microwave och den brasilianska flygplanstillverkaren Embraer presenterade under
mässan. Företagen, som redan arbetar tillsammans
i Sivam-projektet för övervakning av luftrummet
över Amazonas, ska gemensamt marknadsföra ett
övervakningssystem med Embraers nya jetplan
EMB-145 som bärare av Ericsson Microwaves
flygspaningsradar Erieye.
- Samarbetet med Embraer ger oss extra slag-

kraft på den sydamerikanska marknaden, sa chefen
för AEW-divisionen på Ericsson Microwave,
Lennart Joelsson, när samarbetet tillkännagavs.
Mässan i Paris innebar tvåårsjubileum för Saab:s
och British Aerospaces gemensamma försäljningsbolag Saab/BAe för exportlanseringen av Gripen.
Det var på 1995 års Paris Air Show som samarbetet tillkännagavs för första gängen och Saab:s VD
Bengt Halse sa på en välbesökt presskonferens att
efter två års äktenskap är företagen fortfarande kära. För närvarande driver Saab/BAe försäljningskampanjer i 10 länder och inom 10 till 18
månader hoppas man att en första affär har inletts
på allvar.
Komplett modell av Gripens cockpit
Någon Gripen fanns inte på plats på Paris Air
Show men på en fullskalemodell av flygplanet visade olika bestyckningsvarianter. Besökarna i
Saab:s monter kunde dessutom provsitta en komplett modell av Gripens cockpit.
I en monter som delades med övriga medlemmar i Old Crows, en sammanslutning av företag
med verksamhet i telekrigbranschen, presenterade
Ericsson Saab Avionics delar av sitt produktsortiment. Bolaget, ett av Ericsson Microwave och
Saab samägt dotterbolag, bildades vid årsskiftet
och detta var första gången som bolaget visade upp
sig på en stor europeisk flygmässa.
TEXT OCH FOTO: NICLAS HENNINGSSON
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• Ericsson Mobile
Communications forsknings och utvecklings[ T j r a f i 1 | l center i Raleigh,
éäåéinm
USA, byggs ut.
Nytt styrelsebeslut ger klarsignal för ytterligare en byggnad
med plats för 800 personer.

greras med forskningoch utvecklingsverksamheten. I september
1997 sätts spaden i jorden och
byggnaden beräknas stå klar i
mars-april 1999.
EVA GÄRDSMO
PETTERSSON

Utbyggnad i Raleigh
Försäljnings- och marknadsföringsorganisationen samt produktledningen, som i dag är
spridd över Research Triangle
Park, kan genom beslutet inte-

Övrigt Sortiment

- Vacuumfixturer
- Låg tillverkningskostnad
- Mekaniska fixturer
- Låga underhållskostnader
- Pneumatiska fixturer
- Smart kassettsystem
Electronia AB Ledungsvägen 12 802 57 GÄVLE Tel: 026-180200 Fax: 026-180202 E-Post: info@electronia.se
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KOMPLETT STRÖMFÖRSÖRJNING
TILL TRÅDLÖSA SYSTEM
•
•
•
•

OMVANDLARE MED 95%
VERKNINGSGRAD GER 800 mA
Startar från 0,8V in
300kHz pulsbreddsmodulering
Intern synkron likriktare
MAX848/MAX849

•
•
•
•
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FÖRSORJN. MED 1 Li-CELLTILL CDMA- & GSM-TELEFONER

FÖRSORJN. MED 2 Li-CELLER TILL CDMA-TELEFONER

_r

3 Ni CELLS
1U+CELL

LDO
LINEAR REG.
MAX603/4
MAX8862
MAX8863/4

HIGHEFFICIENCY
STEP-UP
MAX848/9

3V
BASEBAND
* LOGIC
CIRCUITS

OMVANDLARE FOR 500 mA
I 8-BENS SOIC
Verkningsgrad på 94%
Intern synkron likriktare
Synkroniseringsbar switchtrekvens
MAX887

HIGHEFFICIENCY
STEP-DOWN
MAX797
MAX887

5 Ni CELLS
2U+CELLS

3V
BASEBAND
& LOGIC
CIRCUITS

S0T23
100mA LDO»
MAX8863/4
MAX8665/6

|

\J
LOW-NOISE NEGATIVE
GaAsFETBIAS
MAX768
MAX828/9
MAX64Q/3/4

LOW-NOISE NEGATIVE
GaAsFETBIAS
MAX768
MAX828/9
MAX840/3/4

yn>ixiyn
FÖRSORJN. MED 1 CELL TILL TRÅDLÖSA TELEFONER

1-CELL
90% EFFICIENT
STEP-UP
MAX848/9

FORSÖRJN. MED 4 CELLER TILL FÖRSTARKARTELEFONER

1

100mA
SOT-23 LOOs
MAX8863/4
MAX8865/6

3V
BASEBAND
& LOGIC
CIRCUITS

KOMPLETT KRETS FOR GaAsFETFÖRSPÄNNING GER LÄGST BRUS
OCH TAR MINST PLATS
•1mVp.pUtgångsrippel
• Ryms inom 0,1 tum2
• 2,5-1 OV inspänningsområde
• Indikering om klar utgång
• Reglerad negativ utspänning
• MAX840/MAX768

bi

LOW-NOISE
NEGATIVE
GaAsFETBIAS
MAX768
MAX828/9
MAX840/3/4
MAX864/5

MYCKET SMÅ LINJÄRA REGULATORER MED LÄGSTA DROPOUT
• 11 Om V dropout vid 100mA ut
• S0T23-kapsel (singel)
• 8-bens pMAX-kapsel (dubbel)
• P-kanals effektswitch (ingen baseller mättnadsström)
• 1pA shutdown
• MAX8863/4, MAX8865/6, MAX8862

GRATIS! Wireless Design Guide - inom 24 timmar!
Innehåller datablad och kort för gratisprover

•i/iyjxiyn

LOW-NOISE
NEGATIVE
GaAsFETBIAS
MAX768
MAX828/9
MAX84Q/3/4
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MINSTA INVERTERANDE DC/DCOMVANDLAREN ÄR EN FJÄRDEDEL
SÅ STOR SOM EN 7 6 6 0
Krets i S0T23-5 ger 25mA - 2,5 gånger så mycket som 7660!
MAX828 och MAX829 är världens minsta inverterande DC/DC-omvandlare. De finns som 5-bens
SOT23-5 kapslar och omvandlar en positiv spänning till en negativ i mobiltelefoner, LCD-displayer,
datainsamlingssystem och system för mätning av analoga signaler. Endast två små externa
kondensatorer behövs till kretsarna. Den typiska utgångsresistansen är endast 20Q, vilket ger
användbar utgångsström på upp till 25mA.

• Minsta kretsen:
5-bens S0T23-5 kapsel
3,3LIF kondensatorer
Inga spolar

BYT UT DIN 7660!
• SPARA UTRYMME
• SPARA BATTERISTRÖM
• SPARA PENGAR
INPUT
1.5VT0 5.5V

• 60pA viloström (MAX828)

-rp3.3|lF

C1+MU828
HMS»
C1- B B

3.3(iF

NE6ATIVE
OUTPUT

•

our

ZSaA

<iA

• Switchfrekvens ovanför
det hörbara området
(MAX829, 35kHz)

X
m
PARAMETER

• 20Q utgångsimpedans

BOARD AREA

in2
mm2

I B M T (mm)

• 1,5 till 5,5V inspänningsområde

•MH(Q)
*ie(kHz)
SUPPLY CUMEMT (uA)
PMCE*($)

• -40°Ctill+85°C
temperaturområde

' Prismdfcation 1 0 OOO-tal ( F O B . U S A ) .

t
5S0T23-6

7660

MAX828

MAX829

0.048
31.0
1.75
55
10
110
1.05

0.013
8.3
1.45
20
12
60
0.80

0.013
8.3
1.45
20
35
150
0.80

Använd MAX828 där låg effektförbrukning är av
största vikt. MAX829 med sin högre frekvens
passar i mindre utrymmen och lågbrusiga audiosystem (genom att dess switchfrekvens ligger
ovanför det hörbara området).

GRATIS! Design Guide för strömförsörjning - inom 24 timmar!
PM
Innehåller datablad och kort för gratisprover
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Frågelådan ger svar på
det mesta inom telefoni
I takt med att marknaden
för mobiltelefoni ökar får
HelpDesk i Lund och
Customer Care Center i
North Carolina allt fler telefonsamtal. Men i tidens
tecken kommer nu allt fler
frågor från kunderna också
per e-post.
Customer Care Center i North
Carolina är sedan starten 1994
Ericsson Mobile Communications största frågelåda om telefoner och tillbehör. Inte mindre
än 30 personer ägnar heltid åt
att besvara frågor från återförsäljare, lokalbolag och slutkunder. Mellan 1 500 och 2 500
samtal kommer in dagligen, vilket är en fördubbling sedan förra året.
Tre typer av frågor
Det är tre typer av frågor som
dyker upp. Den första är var
man kan köpa olika produkter.

Den näst vanligaste är frågor om
funktioner och den tredje rör
tekniska problem.
Patrick Shively, som ansvarar
för den tekniska servicefunktionen inom Customer Care
Center, besvarar frågor av mer
tekniskt avancerad karaktär och
får därför bistå den övriga servicepersonalen när svårare frågor
kommer in.
- Vi kan här upptäcka fortgående tekniska problem med en
produkt. Genom att sedan slussa
vidare till berörd del i organisationen kan vi snabbt fa problemet åtgärdat, säger Patrick
Shively.
Samtal från hela världen
Helpdesken i Lund, som startades 1993, är med sina tre anställda en betydligt mindre serviceenhet. De får i snitt 50 samtal
om dagen från de lokala bolagen
i Europa, Afrika och Mellanöstern samt från serviceombud
och återförsäljare i Sverige.
Customer Care Center i Linköping tar hand om slutanvändarnas frågor.
Ungefär 80 procent av frågorna handlar om telefonens handhavande och tillbehör. Det
handlar då ofta om frågor vilkas

svar man kan hitta i manualen.
Men tidsbristen kanske gör att
man hellre slår en snabb signal
till helpdesken.
Det är meningen att helpdesken i Lund ska fungera som en
andranivå-support. Först är det
lokalbolagen som ska ta emot
frågorna. De frågor de inte kan
besvara ska slussas vidare till
helpdesken.
- Vi är på gång att förbättra
lokalbolagens supportfunktion
genom utbildning, säger Mikael
Andersson, ansvarig för verksamheten i Lund.
Ständig utbildning
Alla medarbetarna i HelpDesken i Lund och South
Carolina får genomgå ett antal
veckors utbildning om produkterna och deras tekniska funktioner. De som jobbar med de
mer tekniskt avancerade frågorna får ständig utbildning.
Mikael Andersson tycker ock-

sa att supportfunktionen fungerar som en bra
temperaturmätare på
marknaden.
- Vi märker till exempel ett
uppsving när en ny produkt lanserats.
Alla frågor sparas i en databas.
Månadsvisa rapporter skickas
sedan till berörda avdelningar
för eventuell uppföljning.
För att möta kundernas krav
har de båda supportavdelningarna sedan ett år tillbaka också inrättat webbsidor för att kunna
besvara kundernas frågor per
e-post. Det har snabbt blivit en
succé.
Per e-post
Sara Granstedt i Lund besvarar
frågeställare från Europa, Afrika
och Mellanöstern per e-post.
En ström av cirka 100 brev i
veckan brukar vara det vanliga.
Mestadels är det slutanvändare i
Sverige, Storbritannien och
Tyskland som skickar e-post.
Även Sara får ofta frågan om
vad en telefon kostar. Den bollas
ofta vidare till en återförsäljare.
Många vill också bli distributörer och de hänvisas till de lokala
bolagen.

- En man skrev att han vill köpa 100 000 telefoner och exportera dem till Kina, berättar Sara
Granstedt.
En och annan bra idé ramlar
också in i form av en patentansökan. Många synpunkter, förslag på ändringar och inte minst
beröm kommer också.
Saras motsvarighet i USA,
Jamie Terry, märker en stark ökning av antalet brev. Hon får
mellan 50 och 60 brev per dag.
Det är en fördubbling sedan
mars i år.
- Ericsson möter nya behov.
Många kunder föredrar att skriva framför att ringa, säger Jamie
Terry.
Hur man ansluter
Frågorna kommer från alla ställen där AMPS, D-AMPS och
PCS-telefoner används, vilket
inkluderar USA, Israel, Sydamerika och Canada. Den allra
vanligaste frågan rör systemen.
En annan fråga som också ofta
uppkommer är om hur man
ansluter telefonen till
sin bärbara dator.

Illustration: SUSANNE ENGMAN

Jamie Terry tror att en del av
de här frågorna skulle kunna sållas bort om webbsidan försågs
med lite mer information. Det
är någonting man också jobbar
på. Jamie Terry får också många
positiva synpunkter om webbsidan.
Virtuella blommor som tack
- Kunderna gillar den nya
webbdesignen. Att den har ett
mer välkomnande utseende nu.
Många är också imponerade av
att vi kan svara inom 24 timmar.
En och annan solskenshistoria
kommer också in. Som den om
en man från Kina som kunde
vittna om Ericssontelefonernas
hållbarhet. Hans GA 318, som
efter att ha blivit överkörd av en
bil, undkom med några ytliga
skråmor och fungerade perfekt.
Sara Granstedt har också fatt
"virtuella" blommor på nätet av
en tacksam spanjor som tack för
en manual tillsänd sig på modersmålet.
GISELA ZEIME

En vecka
går så fort
Sandra Widh arbetar under sommaren på Informationsavdelningen på
Ericsson Components i
Kista. Där gör hon reportage och skriver artiklar
till företagets nya webbtidning, NewsWeb. Hon
kommer närmast från
Stockholms Universitet
där hon bedrivit studier i
Företagsekonomi, Medieoch kommunikationsvetenskap samt Public
Relations.
Söndag Går en runda i inredningsbutiker och får plötsligt
för mig an jag ska måla om i
mitt vardagsrum. Framför mig
ser jag den ljusgröna ton som
kommer att byta ut den gamla
vita. Jag ger mig genast iväg
till en söndagsöppen måleributik. Hittar färgen direkt och
köper den. Prima! Full av inspiration och med humöret på
topp åker jag hem och börjar
måla. I takt med att rollem
färjar min vägg så bleknar mitt
leende. Färgen påminner om
en blandning av Vicks Blå och
en operationssal på lasarettet.
Hur kunde jag valt så fel? Jag
är helt säker på att färgprovet
som jag valde färgen från inte
såg ut så här.
Måndag Första dagen på jobbet efter semestern och jag
måste erkänna att det var Ute
ovant att stiga upp så tidigt.
Det är dock härligt att vara
tillbaka igen. Personalrestaurangen är under renovering så
till lunch blir det pizza på
Freddys i Kista centrum. Så
fort jag kommer hem rusar jag
till färgaffären för att kontrollera att färgen i min burk
stämde överrens med färgprovet. Till min förvåning gjorde
den det och nu väljer jag mer
omsorgsfullt ut en ny färg som
jag tror ska passa bättre. Till
middag blir det smårätter på
Mamas and Tapas.
Tisdag Skriver ihop en inledning till en TV-intervju med
en av våra divisionschefer. Har
tyvärr tekniska svårigheter
med att publicera texten på
NewsWeb, något som tar upp
en stor del av eftermiddagen.
Scannar in ett antal bilder från
pensionärsträffen som ägde
rum före semestern. Vad de
inbjudna verkar tycka att det
är roligt att träffas! Jag imponeras över att verksamheten
med återträffarna fungerar så
bra och att så många kommer.
Efter jobbet köper jag den nya
färgen och gör ett nytt försök.
Den har gången blir det mycket bättre.
Onsdag Bokar in en intervju
för Veckans Personporträtt,
vilken blir med Anna Boredahl
på avdelningen Kraftmodul-

Sandra Widh arbetar under
sommaren pä Informationsavdelningen pé Ericsson
Components i Kista.
Foto: ANDERS ANJOU

produktion. Jag har inte så
lång väg att gå men på vägen
dit tappar jag bort mig i kulverterna. Yngve Thulin, som
har hand om besökare på
fabriken, kommer till undsättning och guidar mig rätt.
Samtalet går fint och jag skyndar mig sedan tillbaka för att
skriva ihop och faxa över texten till henne. På kvällen målar jag färdigt rummet och går
ut och springer en sväng för
art trimma mig inför Lidingöloppet i höst.
Torsdag Börjar dagen med en
intervju
med
Hans-Ove
Andersson och Jonas Grönwall på Tryckeribolaget, där
man tillverkar tjockfilmskretsar. Verksamheten fungerar
numera som en egen redovisningsenhet, som ett företag i
företaget. På vägen dit upptäcker jag att batterierna till
min bandspelare är slut, men
jag har nya i fickan och känner
mig stolt över min förutseende
ådra. Under intervjun talar vi
om de för- och nackdelar de
kan se i samband med förändringen samt vilka direkta praktiska konsekvenser den givit
dem. Det var ett givande samtal med värdefull information.
Jag förundras över att det är så
många som arbetat så länge på
Ericsson och konstaterar att
femton till tjugo år inte är ett
ovanligt tidsperspektiv. Jag
undrar vad jag gör om femton
år? På eftermiddagen kommer
personalchefen
Christer
Karlsson förbi och vi arbetar
vidare på den rekryteringsannons vi håller på att utveckla.
Skoj! Kvällen ger strålande väder.
Fredag Vad tiden går snabbt.
Ännu en vecka har gått och
mitt korttidsvikariat lider mot
sitt slut. Jag har lärt mig oerhört mycket under den här perioden och det har varit intressant att få omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken.
Jag funderar över framtiden
och gläds åt att jag valt att inrikta mig på området information och kommunikation. Den
snabba förändringshastigheten och det ständiga nytänkandet passar mig.

Framtiden börjar nu.
Om sju minuter kan du vara en del av den.
Din framtid är beroende av den. Ericssons framtid är beroende av den. Förmågan att arbeta i och driva projekt.
Dramatiskt? Kanske. Men faktum är att projektarbete
snabbt blir en vanligare — säg viktigare — arbetsform för
företag att nå sina mål, både affärsmässiga och sociala.
Inte minst för oss på Ericsson. Alla är vi medvetna om
»2003«. Och nu närmast »WantedPositions 2000*.
Förväntningarna på oss är stora, minst sagt. Hur just du
kan bidra till att vi lever upp till dem? Jag kommer till det.

inriktad organisation utifrån? Läs meningen en gång till. Halkan PROPS, Ericssons koncerngemensamma projektstyrningsmetod, vara en lösning.
PROPS är egentligen mer än en metod.
Det är ett totalkoncept för projektarbete i en internationell
och mångkulturell miljö. PROPS kan nämligen anpassas till alla
typer av projekt i alla typer av företag och organisationer. Den
berör alla aspekter av projektarbete, såväl affärsmässiga som
sociala. Och den riktar sig lika mycket till linjechefer och processägare som till projektledare och andra som jobbar i projekt

Många av Ericssons världssuccéer är resultatet av lyckosamma
projekt. Eller snarare, effektiv projektverksamhet. Effektiv

- även beställare av projekt.
Redo att gå från tanke till handling?

projektverksamhet bidrar till högre kvalitet. Och till att tiden
från idé till introduktion på marknaden kan kortas. Radikalt.

»Börja från början, sa kungen högst allvarligt...

Ytterst handlar det om att erbjuda marknaden rätt pro-

Oavsett vilken metod du väljer för projektverksamheten, måste

dukt vid rätt tillfälle, till rätt pris och med rätt kvalitet. Och

den anpassas - implementeras - till just din organisation. Själv-

förutsättningarna för att uppnå detta är korta ledtider och hög

klart. Och viktigt. Om inte alla inblandade, på alla nivåer, in-

kvalitet i såväl processer som slutprodukter.

formeras om och får utbildning i hur metoden ska användas

J a g heter Catarina Meland och representerar Ericsson
Infotech. Vår uppgift inom koncernen är just att förbättra
projektverksamheten. Jag ska snart berätta hur. Men först skulle

har du inget annat än »organiserat kaos« att se fram emot.
Implementeringen drivs ofta som ett internt utvecklingsprojekt och omfattar allt från analys till utvärdering.

jag vilja ta med dig på en liten »helikoptertur». Låt oss be-

Genom att anamma en övergripande metod för projekt-

trakta projektarbete sett från ovan. Du behöver inte vara orolig

arbetet har du »börjat från början« och lagt den första viktiga

för svindel.

pusselbiten för att nå dina mål.
Bra. Men ibland behövs det mer.

Affärer, affärer, affärer och affärer.
Projektarbete handlar om affärer. O m att vara målinriktad.

.. .och fortsätt tills du kommer till slutet.«

Fokus på tid; att hålla den och att korta den. Fokus på affärs-

Jobbar ni på samma sätt inom hela organisationen? Eller finns

mässighet; i agerande och i nöjda kunder. Men projekt är ingen

det skillnader? För att metoden ska ge bästa effekt bör den

isolerad företeelse. Du har hela tiden en omvärld att ta hänsyn

anpassas till just din organisations processer och arbetssätt.

till, både inom och utanför din organisation.

Lösningen kan vara en applikation, där gemensamma kriterier

Samtidigt befinner sig olika företag och organisationer på

för målsättningar och kontrollstationer sätts upp.

olika nivåer när det gäller projektarbete. Vi brukar tala om

Om du vill, kan vi ansvara för allt. Från analyser, riktlinjer,

»projektivitet«, d v s mognadsgraden för ett foretags eller en orga-

support och dokumentation kring applikationen till utveck-

nisations förmåga att driva projekt så att affärsmålen uppnås.

ling, administration och genomförande av utbildning.

För att lyckas med ett projekt måste hela organisationen

Du kan även få hjälp med att analysera ditt verksamhets-

genomsyras av en projektkultur där alla, inklusive linjechefer

system för att etablera gränssnittet mellan metod och existe-

och sponsorer, har en gemensam syn, terminologi etc att arbeta

rande rutiner, en s k adaption.

utifrån. Och för att lyckas med att skapa en projektkultur, bör
den byggas på en väl beprövad metod. Först då, när alla jobbar

Citatet i rubrikerna är hämtat från Lewis Carroll's »Alice i
Underlandet«. Vad som händer sen?

på samma sätt och mot samma mål, kan du uppfylla - och
ännu hellre överträffa - kundens förväntningar och på så vis

Ge oss bollen.

även skapa förtroende för ditt arbete.

När du väl har börjat ta metoden i drift kommer det förmod-

Ska vi gå ner på fast mark igen?

ligen att dyka upp både frågor och funderingar. Lugn. Vi finns
med hela tiden och sörjer för support. Och ser till att din projekt-

Modell för modellen.

verksamhet fungerar både effektivt och affärsmässigt.

Vilka krav bör du då ställa på den modell, den bas, du ska

Under åren har vi byggt upp en unik bank av kompetens

bygga en platt, flexibel, gränslös, entreprenörs- och projekt-

kring projektarbete. Våra projektledare har samlat på sig mäng-

>

der av erfarenhet och kunnande från alla typer av områden —

Vårt utbildningsprogram vänder sig både till projekt- och linje-

från systemutveckling till marknadsföring.

organisationerna, och täcker in allt ifrån en introduktion till

Du kanske behöver ett strategiskt bollplank för planering.

projektarbete och en inblick i PROPS, till hur du använder och

Eller assistans i uppstart. Eller extra stöd i ett specifikt projekt.

utvecklar dina mänskliga egenskaper i rollen som projektle-

Eller en mentor som katalysator för att öka på kompetensen

dare. Du kan även få en skräddarsydd lösning i form av en ut-

generellt när det gäller projektarbete. Eller... Tala med oss.

bildning, ett seminarie eller annat specialarrangemang.

Oavsett hur ditt behov ser ut, jobbar vi tillsammans med männis-

Vårt utbildningskoncept bygger på »learning by doing»

korna i din organisation. Och vi är måna om att våra kunskaper

där vår uppgift är att underlätta för dig att lära, inte att lära ut.

ska komma till nytta, både i befintliga och framtida projekt.

Förra året utbildade vi cirka 5 000 människor, världen över,
och en färsk undersökning visar att mer än 80% av deltagarna

Ha inte tid att ha bråttom.

anser sig ha nytta av kunskaperna i sitt dagliga arbete.

Det finns rader av hinder som kan sätta krokben för lyckosamt

Våra utbildare arbetar till vardags som konsulter, vilket

projektarbete. Men genom att fokusera på de tidiga faserna,

betyder att de kan tillföra praktiska kunskaper och erfarenhe-

genom att »inte ha tid att ha bråttom«, kan du se till att göra

ter från projektarbete i rollen som utbildare. Och kunskaperna

rätt från början.

de tillgodogör sig i utbildningssituationen tar de med sig till-

Det är t ex nödvändigt att börja ett projektarbete med att
kartlägga alla eventuella osäkerhetsfaktorer. Och att vidta åtgärder som håller dem i schack. I den här inledande fasen kan

baka i konsultrollen, och tvärtom... Det säger lite om vår syn
på »den lärande organisationen*.
Hör gärna av dig så berättar vi mer.

vi erbjuda stöd i form av en riskanalys, där du får hjälp med att
bedöma förutsättningarna för att uppnå målen.

Ericsson Infotech. Lägg namnet på minnet.

Vi erbjuder även 7MT, Seven Management Tools, ett för-

»Ett internationellt kompetenscentrum för projektledning.«

bättringsverktyg som hjälper dig att identifiera, analysera och

Det är så vi betraktas, och vill bli betraktade. Som något av en

prioritera problem och åtgärder.

»mäklare* av kunskaper inom projekt (koncernansvaret för

Dessutom har vi kapacitet att ta ett mer övergripande

PROPS är ett av många bevis). Vår uppgift och vårt mål är att

ansvar och agera som processledare. Eller ta pulsen på ett pro-

öka Ericssons produktivitet, kvalitet och lönsamhet genom

jekt genom en audit.

ännu effektivare projektverksamhet. Koncernen står nämligen

Innan jag går in på vårt utbud inom utbildning, tänkte jag

inför en ny historisk fas. Ett millennium där projektarbete kom-

beröra ytterligare ett av våra specialistområden:

mer att vara en av de strategiska hörnstenarna. Du också.

Hur du snabbt får tillgång till avancerad teknik.

tid. Och varmt välkommen till framtiden.

Tack för att jag fick låna de här minuterna av din värdefulla

Du som har förmågan att kunna kombinera extern kompetens
med din egen, är förmodligen den som snabbast får tillgång
till avancerad teknik. Det i sin tur gör det möjligt för dig att
snabbt framstå som en komplett leverantör.
Genom ETP (External Technology Provisioning), Ericssons
koncerngemensamma metod för hantering av externa leveran-

Ca tar i na Meland
Manager, Ericsson Project Management Institute

törer och partners, kan vi erbjuda både support och instrument
för hantering av externt relaterade aktiviteter. E T P täcker in

Ericsson Infotech AB

alla tekniskt kommersiella aspekter - från intelligence acqui-

Box 1038, 651 15 Karlstad

sition och analyser till life-cycle management.

Telefon 054-29 40 00. Fax 054-29 40 01

(Om en minut är du framme.)

Den lärande organisationen.
Att jobba i projekt är en arbetsform som hela tiden står under
utveckling. För att behålla en levande arbetsform, krävs kompetens som också befinner sig under ständig utveckling. Därför är det viktigt att du betraktar utbildning som en del av helheten. Som en långsiktig investering. Som kompetensutveckling.

ERICSSON
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kontakten

M I A LOKALA KONTAKTEN-KONTAKTER: BORÅS: Marica Thorsell, 033-179634
• FALUN: Lena Wingqvist, 023-68501 »GÄVLE: Barbro Atbrektsson, 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 Björkling, 08-52063958 »SÖDERHAMN: Jeanette Svensson, 08-7216980
• VISBY: Bertil Olsson, 0498-260321 »ÖSTERSUND: Gun Lennmalm, tel 063-169000

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

Magne bytte Norge
mot världen
När Magne Fiske jobbat
• i nio år på tekniska universitetet i Norge fick
han en ny arbetsgivare.
1988 började han på
norska Ericsson, och for
ett drygt år senare till
Saudiarabien. I Saudi
pågick ett stort nätbyggaa, nadsprojekt. Som projektledare
kom Magne
att stanna i två
år.
amiljen, hustrun Laila
och dottern Hedda
följde med. Nuförtiden
bor de hemma i
Trondheim igen, men
Magne har fortsatt resa
runt i världen på nya
uppdrag.
Efter tiden i Saudi
hamnade han i den svenska organisationen inom Ericsson Business Networks,
där han arbetade med det offertarbete
som föregår alla nätbyggnadsprojekt
runt om i världen. Så följde kortare
uppdrag i Quatar, Kina och Saudi en
vända till. Sedan fick Magne i uppdrag
att etablera det lokala kontor i England
som var del i ett projekt i Libyen.
Fint familjeliv
»Sr När Kontakten träffar Magne Fiske är
han på kort visit i Sverige. Om ett par
dagar bär det av till ett nytt projekt i
Libyen. Hur fungerar det egentligen,
att ha familjen så långt bort?
- Vi har skapat ett fint familjeliv, fast
vi är mycket ifrån varandra. Det största
problemet brukar uppstå i semestertid.
Då vill jag förstås vara hemma i Norge,
medan familjen vill resa någonstans. I år
kompromissar vi med en helg i Paris.
- I en framtid vill vi nog hitta en gemensam plats att slå oss ner på.

^

Ville ut i världen
Varför ville då Magne axla rollen som
projektledare inom Ericsson? Rätt jobb
dök upp i rätt tid, helt enkelt. Han ville
ut i världen och hoppa på något nytt,
precis samtidigt som Ericsson i Norge
tog kontakt med honom. Magne är
nyfiken på och öppen för det mesta. Att
möta nya kulturer och nya människor
hör till livsluften.
En projektledare ska utöver detta vilja och kunna ta ansvar, och - framför allt
- kunna improvisera, menar han.
- Ett projektarbete är hela tiden lite av
brandkårsutryckning. Redan när man
planerar projektet måste man räkna med

det oväntade. Det är projektledarens roll
att lösa problem, eller undvika att de påverkar arbetet alltför negativt.
Magne är norsk medborgare och jobbar för Ericsson som freelance, men
känslomässigt är hans Ericssontillhörighet lika stor som någon annans.
- Man satsar allt av engagemang och
tid på Ericsson, säger han, och det ger
mycket igen.
Han tycker att Ericsson tar bra hand
om sina utrikesanställda. Möjligen kunde man bli bättre när det gäller att underlätta ett meningsfullt socialt liv på
fritiden för de anställda och deras
familjer.
- Det är ett faktum att medelåldern
bland oss som får projektledaransvar,
och är beredda att ta åta sig uppdragen,
är ganska hög. Själv är jag 43 år och rätt
ung. Jag tror att vi inom Ericsson fokuserar på mannen/projektledaren och
glömmer familjeaspekten.
Ta vara på människor
Nätbyggnadsvärlden är en mansdominerad bransch. De kvinnliga projektledare är lätt räknade. Magne kan inte erinra sig en enda. I vissa kulturer skulle
det knappast fungera heller, funderar
han vidare. Själv har han under de år
han jobbat med och i utlandsprojekt oftast rört sig i Mellanöstern. Där är nog
inte tiden mogen - än! - för en kvinnlig

ledarstil. På andra håll skulle det dock
gå alldeles utmärkt.
Genom att prata mer, både om vad
man egentligen gör när man jobbar i utlandsprojekt, vad som krävs och vad
som är mindre viktigt och frågan om familjesituationen och praktiska problemlösningar, kunde man nog få bättre
fart på rekryteringen. För fler projektledarämnen behövs.
- Det handlar om att ta vara på människor, säger Magne. Det är bra när
man, som jag, först kan skaffa erfarenhet från projekt inifrån, som del i stödorganisationen.
På frågan om man måste kunna telekom, så svarar Magne nej. Viktigast är
att man kan organisera. Språkkunskaper, då? Just nu behärskar Magne
norska/svenska och engelska, och lite
italienska, eftersom han varit mycket i
Rom. Det har räckt hittills.
Efter uppdraget i Libyen väntar - ja,
vad? Det är en del av charmen med det
här jobbet. Man vet inte. Magne Fiske
fick mersmak på Kina när han var där en
kort period, och skulle gärna återvända.
Latinamerika ligger också bra till. Men i
så fall gäller det att bättra på spanskan.
KARI MALMSTRÖM

En sann härlig

A

sommar

tt komma tillbaka till jobbet efter hela sex veckors
semester, det är förenat
med viss vånda - för att uttrycka sig lite
milt! Normalt behöver man ju åtminstone någon veckas startsträcka innan man
är uppe i full fart igen efter en sådan slöperiod. Men för en Kontaktenredaktör
är detta icke att tänka på, om han har en
vecka på sig att fl ihop tidningen! För att
göra återkomsten till vardagens lunk ytterligare lite mer motbjudande så pågår
här på redaktionen en stor om- och utbyggnad. Det var med andra ord en
byggarbetsplats som väntade...
Dessa tankar tyngde mitt sinne när semestern började gå mot sitt slut. Men så
lättade det ordentligt en eftermiddag när
jag rattade in den svenska radion från
min tillfälliga viloplats på en dansk
sandsstrand. Det var den 24 juli och
Ericsson publicerade sin bokslutsrapport. "Ett resultat över förväntningarna", talades det om. Aktiekursen uppåt
efter en bokslutsrapport - det hör inte
till vanligheterna!
Då kom jag att tänka på alla de duktiga
kamrater som fått offra en del av sommaren för att i år snabbare än tidigare få
ut den här rapporten. Och på vad kul det
är att jobba i ett företag som lyckas så bra
på den tuffaste marknaden av alla. Och
på hur spännande det ändå skulle bli att
se hur långt man kommit med ombyggnaden när jag snart skulle återinträda i
aktiv tjänst.
Sä kom då den 4 augusti och det var
dags att köra igång jobbet. Oj, så bra våra nya lokaler blev. Och oj, så proffessioneik vårt fastighetsbolag styrt ombyggnadsarbetena. De som varit med under
den värsta perioden av väggrivande och
spikande vittnade om hur snabbt och
smidigt det funkat att jobba mitt i allt
detta. Och om hur all vår teknik fortfarande fungerade i denna krävande miljö.
Och såfickvi höra att Ericsson gått om
Nokia i mobiltelefonförsäljning och blivit
marknadsledande. Vilken prestation efter
bara några år av seriös satsning på marknaden! Och så var jag på personalshopen
och köpte en trådlös telefon istället för
den som åskan tog för mig därhemma i
mitten av juli. En Dect Home Station
blev det den här gängen, trots mina tankar kring den trådlösa telefonen på jobbet. Jösses, vilken fin produkt det var! En
verklig Rolls Royce jämfört med den mer
traditionella trådlösa telefon vi hade innan, tycker hela familjen.
Så hatten av för dem som tagit fram
den produkten. Må den lyckas lika bra på
marknaden som de digitala mobiltelefonerna. Eftersom den ska säljas med hjälp
av de duktiga marknadsförarna på affärsområde Mobiltelefoner och Terminaler
så finns det väl gott hopp om att detta blir
ytterligare en
Ericssonsuccé!
Visst är det
skönt med semester,
men
det är faktiskt
inte så dumt på
jobbet heller.
LARS-GÖRAN HEDIN

• Här finner du aktuella
lediga tjänster inom
Ericsson. Tjänsterna utannonseras också i Nytt, där
listan uppdateras varje
vecka. För införande av
annonser, skicka manuset
till Memo-brevlådan
LME.LMEJOB.
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DESIGN MANAGER/
SYSTEMDESIGNER
Ericsson Infotech AB med ca 400 anställd år
ett produkt- och utvecklingsbolag inom telekommunikationsomårdet.
Verksamheten är
mycket expansiv och internationellt
präglad.
Inom enheten Information Systems söker vi
nu en medarbetare för vidareutveckling och
förvaltning av produkter inom Customer
Services och Operatörsstödsystem.
• I rollen som Design Manager år Du tekniskt
ansvarig för MSS-databasens innehåll, uppbyggnad, förbättringar avseende prestanda
och uppbyggnad samt bevakning av databasutveckling generellt.
Du kommer att ha arkitekturansvar för
MSS-designen d v s diskutera kravändringar
med kund, stötta designmedarbetare samt
delta vid konstruktionsgenomgångar och
granskningar.
I rollen ingår även att ansvara för utvecklingsverktyget SQLWindows/Centura där Du
blir kontaktperson gentemot leverantören
NOCOM. Du skall ta emot och introducera

nya releaser inom produkten, supporta samt
föreslå förbättringar.
Som Systemdesigner har Du ansvar för design, implementering och test av ny funktionalitet ingående i nya releaser samt felrättningar på tidigare versioner inom definierat
ansvarsområde, samt ge råd och stöd till vår
support- och helpdesk organisation.
Arbetet bedrivs i projektform med klart definierade ansvarsuppgifter med långsiktiga
produktåtagande.
Då arbetet innebär kundkontakter, huvudsakligen internationella, bör Du behärska
engelska i tal och skrift.
I botten har Du en civilingenjörs-, systemvetar- eller dataingenjörsutbildning kompletterat med några års erfarenhet av systemdesign och systemutveckling inom informationssystem och client/server-teknik.
Du har erfarenhet av att i nära samarbete
med kund fånga upp krav, analysera behov
samt föreslå system- och teknikvalslösningar.
Då produkterna vi utvecklar baseras på PC/NT
och Windows-plattformar är det viktigt med
kunskaper inom NT, Windows och kommunikation/nätverk. Har du dessutom kunskaper
inom SQLBase, SQLWindows/Centura
Developer och AXE ligger Du extra bra till.
Som person är Du drivande, ansvarstagande
och är service- och kundorienterad. Du har
initiativförmåga samt ser teamarbete som en
naturlig arbetsform.

HBBBI
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UPPDATERAD 4 AUGUSTI
Kontakta: Torsten Nordholm,
(Torsten.Nordholmeein.ericsson.se), tel 05429 42 02 Ansökan: Ericsson Infotech AB
Agneta Agnemyr Box 1038 651 15 KARLSTAD
Ericsson Radio Access AB, Kista

UNIX-SUPPORT TILL TEKNIKENHETEN
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 transmissions- system
för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen
av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag
cirka 1200 anställda.
• Du kommer att ingå i en Helpdesk funktion
för företagets datorsupport. Du arbetar i en
blandad HP/UX, Solaris och Windows NT miljö
med tyngdpunkt på Solaris. I första hand
kommer du att ge användarstöd i vårt
Helpdesk men du kommer också att arbeta
med vår servermiljö.
Du har fyraårigt tekniskt gymnasium komletterad med högskoleutbildning/kurser i
UNIX, DOS, Windows och NT.
Vi vill att du har flerårig UNIX vana, att du
arbetat med HP/UX och/eller SUN Solaris och
vi ser gärna att du arbetat med DOS/windows
samt att du har NT kunnande.

Du år van att arbeta i högt tempo och kan
ta eget ansvar.
Kontakta: Fredrik Schedwin, tel 08-757 1094
eller Per-Gunnar Nyström, personal, tel 08764 1539. Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Pia Bolmgren, Box 11, 164 93
STOCKHOLM.
Ericsson Radio Access AB, Kista

PC-SUPPORT TILL TEKNIKENHETEN
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess
system för trådlös telef oni, basstationer, antennära produkter och transmissions- system
för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen
av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag
cirka 1200 anställda.
• Du kommer att ingå i en helpdeskfunktion
för företagets datorsupport och arbeta med
installation av såväl hård- som mjukvara. Du
kommer också att arbeta med användarstöd
där du hjälper våra användare per telefon
och på plats med alla typer av PC-problem.
Du har minst fyraårigt tekniskt gymnasium
samt dokumenterad utbildning i dos/windows och NT. Du har praktisk erfarenhet av
att arbeta med datorsupport och PC teknik.

•HHHH

Endagars kurser på Kista Training Center

Har du en ledig dag i kalendern? Gå en endagars
översiktskurs på Kista Training Center.
-GSM System Introduction
-BSC Survey
-MSC Survey
-RBS 2000 Basics
-Cell Planning Overview
-OSS Overview
-AXE 10 Introduction
Besök vår hemsida för att se tillgängliga datum på www.kitt.ericsson.se
Anmälan till kurs görs via ERAC.ERATRAIN. Frågor, ring 404 77 00
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Vi söker en självgående person som kan
strukturera sitt arbete, år stresstålig och har
god hand om interna kunder.
Kontakta: Fredrik Schedwin, tel 08-757 1094
eller Per-Gunnar Nyström, personal tel 08-764
1539. Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Pia Bolmgren, Box 11, 164 93
STOCKHOLM.
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Mölndal

PRODUCT QUALITY ASSURANCE
SÖKER TESTARE
På Product Quality Assurance tar vi ett övergripande ansvar för att de system vi levererar
till våra kunder har en god kvalitet. Detta
sker huvudsakligen genom att vi verifierar våra produkter på olika nivåer. Vi bidrar också
med testkoordinatorer i projekt samt utför
egna tester där vi kontrollerar att systemen
är användarvänliga, robusta och pålitliga
samt har en god prestanda. Vi försöker, kort
sagt, använda systemet på samma sätt som
en kund med de påfrestningar som förekommer i en verklig drift. De produkter vi jobbar
med utvecklas framförallt inom EHPT, men
även inom ETX, ETO och andra externa bolag.
Vi år för närvarande 30 personer på enheten
men behöver, för att möta kommande utmaningar utöka vår organisation med ett antal
tjänster.
• Som testare på olika nivåer behöver Du: En
god teknisk kunskap, både om systemet som
en helhet, och om de ingående delarna;
UNIX, tredjepartsprodukter och - inte minst våra egna applikationer. Du bör i någon form
ha jobbat med UNIX-system. Kanske: är Du
konstruktör och år nyfiken på; att se den helhet i vilken " D i n " del ingår, har Du arbetat
med test i någon annan form och vill byta
perspektiv, år Du systemadministratör och vill
komma närmare de produktervi själva utvecklar.
Erfarenhet av arbete med C++ eller Java är
meriterande då vi bl.a. söker personal för arbete med programvarunära delar. Arbetet
bedrivs i projektform där testprojektets storlek varierar mellan en till tio personer.
Eftersom vi testar system sammansatta av delar utvecklade på olika platser, ibland olika
länder, medför detta att vi har ett stort antal
kontaktytor. Detta ställer krav på både initiativ- och samarbetsförmåga samtidigt som det
år en stor möjlighet och inspirationskälla.
Därför bör du se det som något positivt att
möta nya människor.
Kontakta: Leif Österbo, EHS/X/LT 0317462435, e-mail ehsleoseaom.ericsson.se
Thony Karlsson EHS/X/LT 031-7462429, email:ehstkar©aom.ericsson.se eller Per
Swillius EHS/X/LT 031-7462097, e-mail ehsswil@aom.ericsson.se Ansökan senast
970908: Ericsson Hewlett-Packard
Telecommunications AB, Lena Friberg, EHS/FP,
Box 333, 431 24 Mölndal
Ericsson Radio Systems AB, Kista

DATABAS- OCH UNIXADMINISTRATÖR
• Tjänsten innebår utveckling och administration av ERA/A's data- bassystem i Unix miljö.
Vi har ett avancerat Unix system med en stor
serverpark och omkring 700 klienter.
Applikationerna spänner över ett stort område men är i huvudsak inriktade mot tekniska
användare och Unix systemet drivs och utvecklas i nära samarbete med ERA/A's konstruktions- och utvecklingsprojekt.
Arbetet drivs i projektform och innebär
mycket utvecklingsarbete som kräver självständighet och ansvarskänsla. Du har högskole- utbildning samt flera års erfarenhet av
avancerade Unix system. Du bör också ha programmeringserfarenhet samt goda kunskaper om relationsdatabaser.
Kontakta: Mats Mårtensson, tel 08-757 3846
memoid: ERA.ERAMATM email:
Mats.Martensson@era-a.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, AH/H Jan-Olof
Segerfeldt, 164 80 Stockholm
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunicaitons AB,
Molndal

INFORMATION ASSISTANT
AT 0SS-AXE
OSS-AXE (EHS/X) consists of over 250
employees hungry on information and you
shall feed them! Information will be given
from managers and responsible for products,
projects, etc. To your help you will have the
web as the main tool.

JOBBNYTT
• You shall be responsible for the OSS-AXE
web pages. This will require daily "press releases", contact with managers and responsible.
You shall support the employees with good
browse functionality over MT decisions, reports, measures, etc. Location expected in
Mölndal, but is no requirement.
Your education and experience: Good
knowledge and experience with Internet and
MS office. Ability to finish quick. Interest to
implement own supporting tools. Technical
background is an advantage.
Contact: Lars Stålheim, EHS/XA 031-746
2276, email: ehslgseaom.ericsson.se. Memo:
EHS.EHSLGS or Kjerstin Ljungqvist, EHS/FP
Human Resources 031-7462606, email: ehsklt©aom.ericsson.se. Memo: EHS.EHSKLT
Application not later than 970829: Ericsson
Hewlett-Packard Telecommunications AB,
EHS/FP, Box 333, 431 24 Mölndal
LM Ericsson Data AB, Älvsjö

packages, follow up Trouble reports and
coordination with the customer.
You should have 2-3 years experience
within this area. You should be interested in
transfer your knowledge to other people and
be excellently skilled in communicating. You
should have good knowledge in English. The
contract will start as soon as possible and go
on for 2 years.

AXE MAS TESTER
• We are looking for a AXE MAS for Ericsson
Telecom in Nynäshamn, 50 km south of
Stockholm.
Job description: You are going to verify
market application systems as well as upgrade and update packages for already delivered
MAS:es, based on the BM or FM product line.
As a suitable applicant you should have 2-3
years experience within this area. You should
also be able to communicate your experience
to your colleagues and have good knowledge
in English. The contract will start as soon as
possible and go on for 2 years.

HELPDESK
• Du som vi söker kommer att jobba i en
Helpdesk, som idag består av 8 personer. Vi är
ett team som supportar kunder inom stordatormiljö, dvs MVS, DB/DC, VM, mm. Vi tar
emot ärenden från kund via telefon och memo vilka rapporteras in i vårt felrapporteringssystem ARS (Action Request System).
Du har arbetat i stordatormiljö, har erfarenhet från Helpdesk eller annan kundservicevana. Du klarar obehindrat det engelska
språket i tal och skrift.
Du är serviceinriktad, kreativ, flexibel,
stresstålig, ansvarafull, lätt att samarbeta
med och tar egna initiativ.
Kontakta: Susanne Lindqvist 08-726 29 88, email susanne.lindqvisteedt.ericsson.se eller
till Sivert Forslund 08-721 74 19, e-mail sivert.forslundeedt.ericsson.se Ansökan:
Helena Michels, ÅL/EDT/NH, e-mail helena.michelseedt.ericsson.se
Ericsson Business Systems AB

AXE TROUBLE-SHOOTER
• Ericsson Telecom in Nynäshamn, (50 km
south of Stockholm) is looking for 2 experienced AXE- trouble-shooters.
Job description: You are going to be a part
of the trouble-shooter team supporting the
customer in solving technical problems in
their AXE network with Application Systems
based on the BM and FM product lines. You
are also going to support projects for MASverification as a trouble- shooter.
You should have at least 3 years experience
of trouble-shooting. It's also necessary that
you have good communication and co-operation skills and are able to work as a team
member. Good knowledge in English is also
required.
Contact: Lars Ebbestrand, + 46 8 719 8628,
ETXT.ETXLEBB, Anders Guren, + 46 8 520
62748 Application: Gun-Britt Hellström,
Ericsson Telecom Sverige 149 80 Nynäshamn,
Sweden

IT-MEDARBETARE

Ericsson Mobile Communications AB

Ericsson Business Systems AB är dels ett
svenskt lokalbolag ansvarig för försäljningen
av affärsenheten Enterprice Networks kompletta produktportfölj på den svenska marknaden och dels ansvarig för tillbehör till
Ericssons DECT system World wide. Vi har fyra
kontor, dessa finns i Malmö, Göteborg, Umeå
och Stockholm där också huvudkontoret ligger.

SYSTEMERARE / PROGRAMMERARE

• Du kommer att arbeta som projektledare
vilket innebär att du kommer att ha det övergripande ansvaret över IT-verksamheten. Du
kommer att vara den drivande kraften och
tillsammans med ledningen ansvarar du för
att företagets IT-mål uppnås. I dina arbetsuppgifter ingår också att sköta alla kontakter
med våra leverantörer, ansvara för investeringar av IT-utrustning samt delta i upphandlingar.
IT-avdelningen svarar för systemdrift och underhåll samt viss utbildning inom IT.
Avdelningen består av 2 personer.
Vi har ett PC-nätverk i NetWare 4:11 miljö.
På våra klienter kör vi Windows 95 samt
Windows 3:11.
Vi använder oss av officepaketet från
Microsoft och ekonomi systemet ORION samt
kommer att installera ESOE.
Vi tror att du har breda kunskaper inom
modern IT-teknik samt har erfarenhet som
projektledare.
Din personlighet präglas av kommunikation, helhetssystem och en känsla för affärsverksamheten. Du är van att hålla många bollar i luften och är serviceinriktad.
Tjänsten är ett vikariat, under en av våra
medarbetares studietid dvs ca 3 år med eventuell möjlighet till fast tjänstgöring.
Vi tror och hoppas att du kommer att växa
i din roll hos oss, då vi bland annat kan ge dig
total inblick i ett företag samt att du, om du
år rått person, kan arbeta mycket flexibelt.
Kontakta: Magnus Altin 070-626 25 97, Lotta
Nybleus 08-726 35 11 eller Lena Gustavsson
08-726 35 38 Memo:prs.prslena. Ansökan senast 970831: Lena Gustavsson.
Ericsson Telecom AB, Nynäshamn, Sweden

AXE SSYSTEM ADMINISTRATION
• We are looking for an AXE System
Administrator for Ericsson Telecom in
Nynäshamn, 50 km south of Stockholm.
You are going to maintain AXE application
systems, based on the product lines BM or FM
which means to administrate production, verification and delivery of upgrade and update

Global Logistics är en avdelning under
Operation inom Ericsson Mobilterminaler
som har ett globalt ansvar inom logistikområdet.
• Vi söker dig som vill underhålla och utveckla vårt TTC (Time To Customer) flöde. Vårt nuvarande Order-Lager- Faktureringssystem heter GOLF och är till största delen Ericsson
unikt.
Vi använder FOCUS som rapport-genererings-verktyg och har påbörjat införandet av
SAP/R3 som kommer att bli vårt globala TTCsupport verktyg.
Du kommer att: administrera och underhålla nuvarande FOCUS databaser, systemera
och utveckla nya FOCUS databaser, på användares förfrågan specificera och programmera
rapporter i FOCUS, delta i införandet av SAP
Script.
Du: har en högskoleutbildning helst med
inriktning på systemvetenskap, talar och skriver engelska flytande, har en god samarbetsoch analysförmåga och vana att arbeta självständigt har gärna erfarenhet av FOCUS.
I detta arbete ges du mycket goda möjligheter att vidareutvecklas inom IS-sektorn i
samband med införandet av vårt nya system
SAP/R3 som skall installeras globalt!
Kontakta: Thomas Lindkvist 019-58 49 30
alternativt mobilsvar: 070- 638 49 30

APPLICATION SPECIALIST
• Vi söker dig som vill underhålla och utveckla vårt TTC (Time To Customer) flöde. Vårt nuvarande Order-Lager- Faktureringssystem heter GOLF och är till största delen Ericsson
unikt. Vi använder FOCUS som rapport-genererings-verktyg och har påbörjat införandet
av SAP/R3 som kommer att bli vårt globala
TTC-support verktyg.
Du kommer att: utbilda och informera användare, kontrollera och följa upp system, föreslå systemlösningar som supportar vår TTC
process, specificera nya systemlösningar, implementera nya systemlösningar.
Du: har en högskoleutbildning, helst med
inriktning på systemvetenskap, minst två års
erfarehet från liknande område, har en god
samarbets- och pedagogisk förmåga, skriver
och talar engelska flytande.
I detta arbete ges du mycket goda möjligheter att vidareutvecklas inom IS-sektorn i
samband med införandet av vårt nya system
SAP/R3 som skall installeras globalt!
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Kontakta: Thomas Lindkvist 019-58 49 30
alternativt mobilsvar: 070- 638 49 30.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Cellular Systems - American Standards is one
of the fastest growing business units within
Ericsson Radio Systems. We are the market leader for Cellular systems and services on DAMPS/AMPS. Today, approximately 50% of
the world's subscribers are served by D-AMPS/AMPS systems.

WEB EDITOR
• We need a person that could take care of a
section of our web site, as if it was his/hers
own baby! The target group for our site is
Ericsson employees around the world. They
will use the site in their daily work, and demand a layout and a structure that fulfils
their needs. This means that the site must be
improved and developed continuously.
You are a creative team player, that enjoys
interaction with users and information providers. You are self going, that finds and performs task on your own. You have a broad experience from PC and UNIX platforms, and
know HTML on your five fingers.
Contact: Markus Pettersson, Phone +46 8
404 2048, Memoid ERA.ERAMARP
Application: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/AH/H Marianne Molin, 164 80 STOCKHOLM
LM Ericsson Data AB, Älvsjö

KONSULTER TILL SAP R/3 TEKNIKEN
Inom Sektionen SAP Standard Systems är vi ca
30 personer som arbetar med verksamhetsutredningar, implementationer, utveckling och
förvaltning av SAP systemet RI3. Våra kunder
är huvudsakligen Ericssonbolag inom och
utom Sverige men vi har även kunder utanför
Ericsson.
R/3 systemet är ett integrerat system som
stödjer de flesta affärsprocesser, som tex
ekonomi/ finans, logistik, projektstyrning och
personalplanering. R/3 är clientlserverbaserat
och körs bl a på UNIX- och NT-plattform.
• Vår verksamhet år under stark expansion
då stora delar av Ericsson-koncernen kommer
att starta upp R3-projekt. Vi behöver därför
förstärkning med minst två konsulter inom
R/3's basmodul. Du bör ha utvecklad servicekänsla och kunna kommunicera väl i både tal
och skrift samt vara van att dokumentera ditt
eget arbete och vara allmänt självgående.
Säkerhet, kvalitet och lönsamhet ska inte
vara tomma fraser för dig.
Engelska är krav, tyska önskvärt.
Du ska ha praktisk erfarenhet av: relationsdatabaser (Informix, Oracle) eller Unix.
Det är också önskvärt att du har viss erfarenhet av standardapplikationer, programmering och gärna även närverk (TCP/IP).
Kontakta: Mikael Pettersson, t f n 08-726
2650, email, mikael
petterssoneedt.ericsson.se eller Johanna
Karling, tfn 08-726 2809, email, johnna karlingeedt.ericsson.se Ansökan: Helena
Michels, ÄL/EDT/NH.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Utvecklingen av världens främsta radiobasstationer sker idag huvudsakligen på produktenheten Base Transceiver Stations. Vi söker en

ELEKTRONIK KONSTRUKTÖR
• som främst skall arbeta med konstruktion,
dokumentation och verifiering för uppgradering av RBS200 inom området digital hårdvara. Arbetet sker i samarbete med projektledare, system- och verifieringsansvariga. På
enheten arbetar vi också med att ta fram experimentsystem som skall användas vid bla
förstudier inom GSM.
För arbetet krävs förutom självständighet
och samarbetsförmåga du har en kompetens
som motsvarar civilingenjör. Erfarenhet från
hårdvarukonstruktion med microprocessorer
är meriterande.
Kontakta: Arne Gabrielsson, tel 08-7572921
eller Bo Lundeli, personal, tel 08-4045169
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB LR/HS la
Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
i Söderhamn

SYSTEMANSVARIG
• Ericsson Components AB i Söderhamn som
har ca 1 100 anställda, tillverkar bl a strömförsörjningsutrustning till AXE, NMT och

JOBBNYTT
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GSM, världens mest avancerade telefonisystem.
IT-Operations vid Ericsson Components AB i
Söderhamn ansvarar för teknik och drift av
fabriksenheternas nätverk och datasystem.
Kraftfulla åtgärder genomförs för att skapa
en så lättanvänd och effektiv ADM-miljö som
möjligt för våra användare.
I tjänsten som ansvarig för DOKUMENTHANTERINGSSYSTEM ingår att samordna och
effektivisera företagets system för intern informationshantering. Intranet, WEB, NT samt
verktyg som PIWIN, ELIZA och PRIM.
Ansvarig för PRODUKTKVALITETSSYSTEMEN innebär att samordna och effektivisera
företagets 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,
t f n 0270-764 83. Ansökan senast 970829:
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, SÖ/EKA/K/PL Birgitta Wallin, Box
516, 826 27 SÖDERHAMN.

analytiskt. Vi förutsätter att du känner till begrepp som DHCP.WINS, SMS, TCP/IP mycket
väl och att du 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 typer
av PC-problem. Du ska ansvara för att klienterna nar tillgång till följande applikationer:
MS office-95, Netscape, Memo (mail-program), 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 office
produkter är detta ett plus. Du ska vara strukturerad och följa upp varje ärende tills att det
slutförts. Du bör också kunna arbeta i ett
högt tempo. Engelska är inte ett måste, men
vi ser gärna att du behärskar detta språk.
Kontakta: Kenneth Berglund, tfn 08-764 13
83 mobiltelefon 070-547 72 10 eller Åke
Marninger, tfn 070-586 54 01 Ansökan:
Ericsson Mobile Communications AB Mia
Hjertén, KI/ECS/HKS 164 80 STOCKHOLM

bereda och ansvara för produktifiering (PRAsättning), att uppdatera befintliga produktbaser (PRIM & Gask).
Du ser en utmaning i att arbeta med högteknologiska system på en kraftigt expanderande marknad. Du bör ha några års erfarenhet av Ericssons dokumentationssystem och
produkthantering.
Du kommer att arbeta i team eller projekt i
nära samarbete med andra Ericsson enheter.
Som person tycker Du om utmaningar, tar
initiativ, är uthållig och noggrann.
Kontakta: Joachim Walz, tel 08-404 2845 eller Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404
3865 Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS
Pia Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTADMINISTRATÖR BSS
SYSTEM VERIFICATION
På Produktenheten för GSM/BSS drivs totalprojekt med ansvar från och med förstudier till produktintroduktion av kompletta
system hos kund. Inom ramarna för den verksamheten driver enheten för GSM
Systemverifiering projekt där vi ansvarar för
integration och veritiering av nya GSM releaser (900, 1800 & 1900). Vi behöver nu förstärka projektledningen med en projektadministratör.

Ericsson Mobile Communications AB, Kista
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, marknadsför och säljer mobiltelefoner
över hela världen. Vi är inne i ett expansivt
skede och söker fler medarbetare till vår enhet för IT-Support.

CHEF IT-SUPPORT
• På den här tjänsten kommer du att leda
och utveckla en enhet som ansvarar för ITsupport till vårt huvudkontor i Kista. Dina arbetsuppgifter kommer till stor del att röra sig
kring drift och användarsupport.
Dina kunder finns lokalt i Kista men deras
verksamhet är global. Du och din enhet kommer därför att behöva skapa och underhålla
nätverk på dina kunders andra verksamhetsorter. De arbetar med modern teknik och
har behov av att snabbt kunna anpassa och
utveckla informationssystem för att uppfylla
kundkrav eller skapa konkurrensfördelar t ex
genom att ta in nyteknik. Du och din enhet
kommer också att bli engagerade i utvecklings-, standardiserings- och implementationsprojekt på global nivå beroende på behov
och kompetens.
Tillväxten och utvecklingen i företaget är
mycket snabb. Du behöver kunna fungera
strukturerat och självständigt med många
bollar i luften och i ett högt tempo. Du bör
också ha ett par års erfarenhet av liknande
arbete, lägst vara utbildad på gymnasienivå
samt ha erfarenhet av resultat- och personalansvar.

HELPDESK
• Vår helpdesk ska ska stödja ca 400 användare och vara IT-supportens ansvändare utåt.
Du kommer att arbeta med att ta emot inkommande supportsamtal, lösa användarproblem via telefon, ansvara för loggning av arbete, prioritering av uppdrag, ta emot leveranser och informera användare om kommande förändringar.
Vi söker dig som har ett mycket gott servicesinne och bra organisationsförmåga. Vi
förutsätter att du har god PC-vana och har
lätt för att snabbt analysera ett problem. Vi
har många utländska medarbetare och kräver därför att du behärskar engelska i tal. Vår
enhet år idag uppdelad på serversupport och
klientsupport och helpdesk kommer att arbeta mot dessa i olika frågor. Enheten kommer
att bestå av 7 personer och vi ser gärna att du
är en kvinnlig sökande då majoriteten medarbetare är män på IT-support.

SERVERSUPPORT
• Vi har idag 12 servrarsom används av huvudkontorets medarbetare, totalt ca 400 klienter. Vi har en homogen miljö på klientsidan, bestående av 50% Win 95 och 50% NT4.
På serversidan år majoriteten av servrarna
NT4 men även NT 3.51 används. Projekt som
ligger närstående är Exchange och SMS, vilka
båda kommer att kräva en del arbete.
Du kommer att ansvara för servrar och
drift tillsammans med en av våra medarbetare. Du bör ha lätt för att samarbeta och medverka vid olika projekt såväl inom som utanför organisationen.
Du har god kännedom om MS-serverprodukter och har arbetat med dessa under en
längre tid. Har du MCP eller MSCE är detta givetvis goda meriter. Du bör kunna arbeta i ett
högt tempo, organiserat strukturerat och

• Din uppgift blir att tillsammans med
Projektledaren planera och driva verifierM H I MBB.JMLJMI HHIM
i M M M H I
ingsprojektet enligt modellen för integrationsdriven systemutveckling.
Integrationsplanen har stark påverkan på
designaktiviteter inom projektet och tas fram
i nära samarbete med Totalprojektledaren.
Ericsson Radio Access AB, Kista
Utöver integrationsplaneringen innehåller
projektet testaktiviteter från och med integSEKRETERARE TILL AAP
ration av systemet till kundacceptans.
Projektet kommer att drivas i en internatioActive RF Products (AAP) är ett litet flexibelt
affärssegment inom Ericsson Radio Access AB, nell designorganisation och innebär täta kontakter med samarbetande enheter.
med eget resultatansvar. Vi arbetar med allt
från produktutveckling till
Du kommer, utöver att arbeta tillsammans
marknadsföring/försäljning av våra produkmed våra verifierings- projektledare, att speter. Vår strategiska inriktning och ansvarsom- ciellt fokusera på informationshantering
råde är utveckling av linjära RF effektförstär(progress etc.) samt kostnads- och kvalitetkare (MCPA) och RF effektförstärkare (RF PA)
suppföljning.
för samtliga mobiltelefonisystem inom
Du som söker bör vara Gymnasie- eller
Affärsområdet Radiokommunikation.
Mellaningenjör, gärna med erfarenhet av
Produkterna är avsedda för frekvensområden
ekonomi. Du bör även ha erfarenhet av kvalifrån 400 MHz till 3 GHz. Marknadens behov
ficerat administrativt arbete och goda kunväxer och vi behöver därför omgående utöka
vår personalstyrka med kompetenta medarbetare.
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• Tjänsten som sekreterare avser administrativ assistans åt linjecheferna på avdelningen. I
Dina arbetsuppgifter ingår kurs-, mötes- och
reseadministration, hantering av inköp, fakturor, konsultuppdrag samt informationsspridning av administrativa rutiner. Du
kommer också att ansvara för introduktionen
av nyanställda. I tjänsten ingår även att vara
avdelningens web-redaktör.
Du har en 3-årig gymnasial utbildning, gärna med administrativ påbyggnad. Du bör ha
erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom den privata sektorn samt ha erfarenhet
från PC-miljö (Office-paketet).
Vi söker Dig som är initiativrik, drivande,
serviceinriktad och som tycker om att arbeta
med människor. Du är glad och positiv till sättet.
Kontakta: Sören Norberg, tel 08-404 2653 eller Per Selin, tel 08-404 2762 eller Madeleine
Koch, personal, tel 08-757 1749 Ansökan:
Ericsson Radio Access AB, HPS Pia Bolmgren,
Box 11, 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB, Kista

TEKNIKADMINISTRATÖR TILL CTS
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.
• Vi söker en person som kan arbeta med
teknikadministration. Detta för att vi skall
klara vår stora expansion inom digital cross
connect utrustning för mobila applikationer
inom vår utvecklingsavdelning för ny hårdvara. Vi arbetar idag med systemarbete inom DAMPS.
Du kommer att arbeta med: att upprätta
och ansvara för dokumentation av pågående
utvecklingsarbete (hårdvara), att ansvara för
nya och befintliga produktstrukturer, att förbereda och ansvara för releasearbete, att för-
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skaper i engelska. Erfarenhet av att arbeta i
MS Office-paketet år ett plus.
Kontakta: LVU/TPC Peter Högberg
tel:(76)41578 eller LVU/TC Peter Hamberg
tel:(75)73886 Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB LV/HS Kerstin Almblad, 164 80
Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SEKRETERARE
• Vi söker en sekreterare till enheten Market
Operations Control. Vi bistår marknadssidan
med ekonomisk uppföljning och analys och
är idag 15 personer.
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga sekreteraruppgifter som dokumenthantering, telefonpassning, rese- och konferensbokningar
mm. I dina uppgifter ingår också att skriva
protokoll på enhetens möten samt utföra vissa ekonomiuppgifter.
Arbetet ställer krav på ordningssinne, servicekänsla, flexibilitet och samarbetsförmåga.
Då vi arbetar i en mycket internationell miljö
måste du behärska engelska i tal och skrift.
Kunskaper i spanska är en fördel. Du har PC
vana och goda kunskaper i MS Office-paketet. Vi ser gärna att du är gymnasieekonom
samt har Ericsson erfarenhet.
Kontakta: Lennart Ekroth tel 08-404 7310
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB AH/H
Britt Bosrup, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

EKONOMIASSISTENT
• Till vår ekonomienhet på Customer Services
(ERA/LY/E) söker vi dig som vill jobba med
ekonomi, inköp och administration.
Som ekonomiassistent kommer du att arbeta med boksluts- och estimatarbete, lägga
upp ordernummer, ta ut rapporter, göra underlag för presentationer, ansvara för linjeekonomin för olika avdelningar, mm.
Du kommer att handlägga inköp av datorer, kontorsmöbler och övriga produkter inom området office supply.
I dina administrativa uppgifter ingår, distribution, lönerapportering, hantera lunchkuponger mm.
Den större delen av arbetstiden består av
ekonomiarbete.

Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö
Ericsson Utvecklings AB ansvarar för den fortlöpande
utvecklingen
av AXE-systemet som är världens mest installerade telefonisystem.
AXE används i mer än 110 länder och utgör grunden för såväl
mobil som fast telefoni.

Mera utveckling!!!
Vår enhet utvecklar olika organ för AXE Switching Platform. Vi ansvarar
för systemledning och programvaruutveckling inom området, och vi har
ett nära samarbete med angränsande enheter. Detta betyder förstås en hel
del kontakter, både inom företaget och internationellt inom koncernen.
Vi är nu i avslutningsfasen av ett omfattande moderniseringsprogram och
befinner oos i en starkt expansiv fas för att ta oss an nya utmaningar. Vi
behöver därför nya medarbetare för intressanta arbetsuppgifter inom ett
område som ger goda utvecklingsmöjligheter!

Konstruktion och Verif iering
Arbetet innebär utveckling och verifiering av programvara för AXE-systemet. Det omfattar allt från höghastighets organ för trunkaccesss
(SDH/PDH) och signallering (CCITT no 7) till tillämpningar på tjänstenivå.
Arbetsuppgifterna sträcker sig från upprättande av konstruktionsförutsättningar och design till funtionsprovning. Utvecklingsmiljö är UNIX/IBM och
språken är Plex och Assembler. Arbetet bedrivs i team och i nära samarbete med systemledningen. Vi har även samarbete med andra utvecklingsenheter inom koncernen. AXE-erfarenhet är meriterande , men inget krav.
Viktigast är din förmåga att samarbeta med andra människor, din vilja att
utvecklas och jobba i ett intressant system. Du har ett stort tekniskt intresse och akademisk bakgrund eller gymnasiestudier kombinerat med erfarenhet.
Kontaktpersoner
Elisabeth Bäckström, telefon 08-727 4958
Anders Högberg, telefon 08-727 4965
Ansökan skickas till
Maria Lerner, ÄL/UAB/P
Ericsson Utvecklins AB
Box 1505, 125 25 Älvsjö

ERICSSON
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Vi vill att du har ekonomisk utbildning
samt några års arbetslivserfarenhet, gärna inom ekonomiområdet. Krav är flexibilitet och
noggrannhet. Ericsson erfarenhet år en merit.
Tjänsten är ett vikariat på 9 månader. Vi vill
att du börjar i augusti/september.
Kontakta: Jonas Stringberg tfn 08-404 74 28,
070 636 78 74. eller Nanna Örtenberg tfn 08757 13 44 Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB, KI/ERA/LY/HA Karolina Borg, 164 80 STHLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SEKRETERARE
• Till vår enhet Product Management söker
vi en sekreterare. Du ska i första hand jobba
med våra enheter för Market Support
Western Europe och Produktledning för
Operation Support Systems (OSS).
Tillsammans ca 15-20 personer.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av
sedvanliga sekreteraruppgifter såsom t ex
bokning av resor, tidsrapportering, kontering
av fakturor, inköp, utskrifter av kostnadsutfall, telefonpassning, ansvara för webhemsidor samt skriva dokument.
Vi söker Dig som har gediget intresse för
service samt en portion av flexibilitet. Vi
förutsätter att Du även har goda språkkunskaper, främst engelska och behärskar PC och
speciellt MS Office. Ericsson kunskaper är ett
plus.
Kontakta: Per Arvidsson, tel 08-404 8115 eller Kristina Johnsson, Personal, tel 08-757
1449 Ansökan: Ericsson Radio Systems AB
LV/HS Kerstin Almblad 164 80 Stockholm
Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand

CHEFSSEKRETERARE
BU ENTERPRISE finns i Nacka Strand,
Sundbyberg och Karlskrona med internationell verksamhet i bortåt 100 länder. Vi säljer
och utvecklar kommunikationslösningar
bland annat under varumärket Consono.
Detta innebår skräddarsydda lösningar till ett
brett spektra av kunder, från mindre företag
på en ort till mulinationella företag med kontor sammanbundna i ett internationellt nätverk. Vi säljer såväl telef oni som avancerade
lösningar inom datakommunikation.
• Vi söker nu en chefssekreterare till chefen
för vår utvecklingsverksamhet EN/D, med
placering i ljusa och fräscha lokaler i Nacka
Strand där vi har utsikt mot Djurgården och
Fjåderholmarna.
Rätt person har en gedigen erfarenhet av
självständigt sekreterar- arbete, gärna som
chefssekreterare. Vi förutsätter att du har goda PC-kunskaper, framför allt inom MS Office
och att du har ett IT-intresse eftersom vi arbetar i en välutvecklad IT-miljö.
Du har hög känsla för service, har lätt för
att samarbeta och bra på att organisera.
Du bör även tycka om att arbeta under tidspress och du skall kunna prioritera. Vi förutsätter att du behärskar engelska i tal och
skrift.
Eftersom vi är en global organisation är
det en fördel om du har kunskap om
Ericssonkoncernen och dess organisation och
rutiner.
Kontakta: Utvecklingschef Göran Ahlforn tel
4220711 eller Barbro Ekman tel 4221297.
Ansökan: Ericsson Business Networks AB,
Human Resources, Jessica Pihlblad, 131 89
Stockholm.

WMM
Ericsson Radio Systems AB. Sundbyberg

CHEF • Metodik, Installation
Engineering AXE
Enhetens ansvarsområde är anläggningskonstruktion (Installation Engineering AXE) av
GSM, NMToch TACS anläggningar.
Metodikgruppens arbetsuppgifter består av
att ta fram metodik för att stödja produktion
av anläggningskonstruktion inom RMOG.
• Gruppchefens huvudsakliga arbetsuppgifter inom enheten består av resursplanering
mot INDUS och WCS projekt, kompetensutveckling av medarbetare samt tekniskt stöd
mot produktenheterna.
Du kommer även att regelbundet deltaga i
presentationer/möten med produktenheterna med syfte att bistå med erfarenheter inom
området Installation Engineering AXE.

JOBBNYTT
Tjänsten omfattar idag personalansvar för
ca. 4 personer.
Du måste ha en vilja och förmåga att skapa
ett gott arbetsklimat och kunna skapa ett engagemang kring verksamhetens mål. Du ska
också vilja utveckla dig i chefsrollen.
Vi söker dig som har bred erfarenhet inom
området Installation Engineering AXE.
Arbetet kräver att du har lätt att skapa kontakter, är kommunikativ, flexibel och ansvarsfull. Då vi har många internationella kontakter kräver vi goda kunskaper i Engelska.
Kontakta: Lars Lundqvist, tel 08-764 1195
Ansökan: LZ/HSTowa Raak, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Infotech AB, Karlstad Radio Systems
Development

SEKTIONSCHEFER
för designsektioner
Affärssegmentet Radio Systems Development
arbetar med utveckling av produkter för radionätet inom mobiltelefoni. Vi arbetar med
systemarbete inom digitala amerikastandarden D-AMPS och japanstandarden PDCsamt
de analoga standarderna AMPS, TACS och
NMT. Vi har produktutvecklingsansvaret för
"Control Applications" i basstationen för
AMPS och TACS och håller på att ta över systemansvaret för CMS30 Transceiver Cabinet
(TCB) vilket omfattar all mjuk- och hårdvara i
PDC transceivern.
Vår verksamhet omfattar ny- och vidarutveckling av hårdvara, hårdvarunära programmering och högnivåprogrammering.
• Vi befinner oss i ett mycket expansivt och
utmanande skede och söker därför fyra nya
sektionschefer. En för utveckling av "Control
Applications", två för programvaruutveckling
i transceivers och en för utveckling av hårdvara.
Som sektionschef kommer du att ansvara
för hela utvecklingskedjan från utarbetande
av kravspecifikation till implementering, förvaltning och vidarutveckling.
Du kommer även att vara personalansvarig
för cirka 15 medarbetare, vilket bl a innebär
ansvar för kompetensutveckling och rekrytering.
Du som söker bör ha teknisk bakgrund och
erfarenhet av design inom området, intresse
för operativa och strategiska verksamhetsfrågor. Det är viktigt att du har hög social kompetens och har förmågan att motivera och
entusiasmera. Att vara resultat- och kundorienterad är andra viktiga egenskaper.
Kontakta: Karl-Erik Moberg, enhetschef, tel
054-294875 Ansökan: KS/EIN/H AnneCharlotte Runqvist, Box 1038, 651 15
Karlstad.

challenges. As a product manager, you will
have frequent contacts with leading customers and partners as well as working towards
the organisation in defining product contents.
• You are a person who: sees opportunities
in complex problems, like t o take part and
have influence on important product decisions, takes responsibility all the way from
initiativ to implementation, probably has experience from Product Management within
Access Networks, ATM or Datacom areas, has
a good grasp of commercial and strategic
matters in combination with your technical
background, has an academic degree.
If you would like to grow with us, we offer
you the possibilities to impact future business.
Contact: Göran Lindmark, phone: 46 8 719
69 98, memo: ETXT.ETXLIMA or Bengt
Jansson, phone: 46 8 719 41 30, memo:
ETX.ETXBJ
Ericsson Business Networks AB

CHEF
Affärsenhet Enterprise Networks i Nacka
Strand, Sundbyberg, Järfälla och Karlskrona
med internationell verksamhet i bortåt 100
länder, säljer och utvecklar kommunikationslösningar under varumärket Consono.
Detta innebär skräddarsydda lösningar till ett
brett spekta av kunder, från mindre företag
på en ort till multinationella företag med
kontor sammanbundna i ett internationellt
nätverk. Vi säljer såväl telef oni som avancerade lösningar för datakommunikation.
• Som chef för IT och affärsprocesser ska Du
vidareutveckla processer och därmed sammanhängande IT stöd. I dag finns dess frågor
inom ett flertal olika funktioner, som vi har
för avsikt att samla under en gemensam
funktion. Där kommer kvalitet, TQM, processutveckling och ITstöd att finnas.
Vi arbetar i ett flexibelt kontor med nya arbetsformer i en teamorienterad orgnisation
som innebär höga krav på affärsprocesser och
IT support. Du rapporterar direkt till vår affärsenhetschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp.
Du ska ha mångårig erfarenhet av affärsutveckling, IT frågor i en internationell verksamhet och från ledande ställning. Goda referenser från personalledande roll är också
avgörande.
Kontakta: Cathrine Vincenti, Human
Resources Manager, EBC.EBCCVIN tel 08/422
03 75 el Lars E Svensson, t f chef Business
Support, tel 08/422 16 31.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio Systems AB, Kista

AVDELNINGSCHEF
- BSS System Verification
Vår avdelning arbetar med systemverifiering
av GSM BSS (Base Station System).
Avdelningen består av fem grupper med totalt 50 personer.
• Vi söker nu en avdelningschef som har erfarenhet inom systemverifiering. Du skall
även gärna ha arbetat med GSM.
Då vi arbetar i en miljö som präglas av samarbete, hög kvalitet och leveransprecision
år det viktigt att du är öppen, årlig, drivande
och resultatorienterad.
Kontakta. Nils Viklund, t f n 08-404 7299 eller
Kristina Johnsson, Personal, t f n 08-757 1449
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB LV/HS
Kerstin Almblad 164 80 Stockholm
Ericsson Telecom AB, Public Networks Switching

PRODUCT MANAGER,
Broadband Telephony Services
Our Mission is to help Telecom Operators to
move their business from traditional telephony into an infocom business as well as providing a flying start for new operators with a
multiservice approach. This means providing
them with mechanisms to combine voice, telephony and data in the same network and
thus providing them with bandwidth independence and cost effective solutions using
ATM technology.
The BTS activities are conducted in a program form, which is an intensive entrepreneurial phase. The custumer interest is
enormous, and the program has potential to
be very successful in this new area of networking. Our success relies on team spirit (ca 30
persons), initiativ within your area of responsibility, and an open approach to new market

SEKTIONSCHEF TILL VÅR
INSTALLATION & TESTENHET
• Enheten för Implementering inom
Operations, Cellular Systems - American
Standards söker ny sektionschef.
Detta är en utmaning för dig som är kreativ och idérik att få utveckla dig och dina
idéer. Du kommer att vara medlem i enhetens
ledningsgrupp. Personligt ansvarig för processen "Installation & Test" och aktivt inom
GSO (Global Service Organisation) för din enhet.
Sektionens huvuduppgift är installation
och provning av AMPS/D-AMPS projekt samt
stöd till lokala dotterbolag runt om i världen.
Detta i form av installationsledare och provare med systemkompetens som hela tiden
breddar sin kunskap med nya produkter för
kortare och längre utlandsuppdrag.
Huvudsakliga produktområdet idag är MSC,
RBS och Mini-link.
Vår lämpliga chefskandidat bör ha ingenjörsexamen med flera års erfarenhet av implementering av mobiltelefonsystem eller telekommunikationssystem samt erfarenhet
från arbete utomlands. Att du behärskar engelska i tal och skrift tar vi för givet. Kan du
dessutom spanska är det meriterande, men
inte ett krav.
Du bör ha administrativ läggning och vara
intresserad av att utveckla andra människor
och ha lätt för att arbeta med internationella
kontakter.
Kontakta: Jan H Lindqvisttel 08-757 1758,
memoid ERA.ERAJANL Ansökan: Marianne
Molin AH/H, Ericsson Radio Systems AB, 164
80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

TRAINING GSO MANAGER
• The Training Supply GSO Manager is responsible for coordinating RMOA efforts with
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the Regional Training Centers toward fulfillment of Customer requirements. This position works with the RTC's to establish: service
agreements, measurements, certification requirments, and supply requirements.The position also conducts customer satisfaction surveys and works with the RTC's to develop and
implement improvement plans.
The ideal candidate should have a well
rounded background in all aspects of customer training (i.e. instruction, development
operations and management). Experience in
an Ericsson customer training environment is
preferred.
Experience working/leading teams and
working within matrix
organizations/networks. Working with global
teams/organizations is preferred.
The candidate should have demonstrated
success and experience with customer contact
/interface.
Some international travel is required.
Qualifications: Communications skills, both
oral and written. English proficiency, both
oral and written. Negotiation skills.
Leadership/Management background.
Contact: Frank C. Gonzales, phone +46 8 404
35 50 Application: Ericsson Radio Systems AB,
AH/H Marianne Molin, 164 80 Stockholm
Ericsson Telecom AB, Stockholm Sydväst
Avdelningen för provningsteknologi
SB/V är en avdelning som ansvarar för produktionsprovningsteknologi inom affärsområdet Infocom Systems. Vi deltar i alla större
utvecklingsprojekt och samarbetar med både
konstruktions- och produktionsenheter, såväl
inom som utom landet. Du hittar ytterligare
information om oss på weben: llwww.testtech.ericsson.se/ Till sektionen för processutveckling söker vi nu en

SEKTIONSCHEF
• Som sektionschef kommer du att leda och
planera sektionens verksamhet. Vi är idag 8
personer som ansvarar för utveckling av provningsprocessen inom affärsområdet, dvs BX
Manufacturing Test Process (BX-MTP). Andra
aktiviteter inom sektionen är teknikledning,
plattformsutveckling, integrering av produktsystem, kvalitetstyrd provning, metodutredningar samt granskningar.
Vi söker Dig som har intresse av och vill arbeta processorienterat. Som ledare ska du vara initiativrik, drivande, entusiasmerande och
lyhörd både mot medarbetare och kunder.
Du ska ha teknisk utbildning, lägst tekniskt
gymnasium, samt några års erfarenheter av
Ericssons produktionsprovning eller produktutveckling. Har du ledarerfarenheter och
kunskaper inom IS/IT är det en merit. God
förmåga att kommunicera i både tal och
skrift samt goda kunskaper i engelska är ett
krav.
Kontakta: Bengt Söderqvist, Avdelningschef
Tel: 08-7198602 Memo: ETXS.ETXBWS E-Post:
etxbws Ansökan senast 970829: Jonas
Larsson, Personalman Memo: ETXS.ETXNAJO
E-Post: etxnajo
Ericsson Radio Systems AB, Gävle

RMOG BTS CUSTOMER CONFIGURATION
AND LOGISTICS I GÄVLE SÖKER CHEF
LAGER PACKAT GODS
RMOG BTS CCL i Gävle år slutmonteringsenhet och logistikcenter för leveranser av radiobasstationer för mobiltelefonisystemen GSM
900 och 1800. Karakteristiskt för CCL är kundorderstyrning, hög flexibilitet och snabba
materialflöden.
Lager Packat Gods, LPG, är gränssnittet
mot kund vid leveranser av kompletta basstationer. Nuvarande LPG kommer att delas i två
delar, ett för RMOG och ett för RMOJ.
Ansvaret hos LPG är att koordinera den fysiska hanteringen av kompletta radiobasstationer till kund. Det inkluderar hantering av
packat gods, spedition samt tillhandahålla information om leveranser. Antalet personer
inom enheten är idag 11. LPG kommer från
1/8-97 att ingå i området materialhantering
och fysisk distribution på CCL. CCL är nu inne
i ett mycket expansivt skede med utökat ansvar, bland annat inom området fysisk distribution. Där kommer LPG att spela en avgörande roll och behöver både resursförstärka
och bygga upp kompetens.
• Personen vi söker är en erfaren ledare, har
lätt för att samarbeta, se helheten och förstå
kundens behov. Du är mål- och resultatinriktad samt har vilja och förmåga att leda förändringsarbete och utveckla dina medarbetare.
Vi vill att Du antingen har en högskoleutbildning inom logistik eller gymnasieutbid-

ning och erfarenhet av fysisk distribution.
Goda kunskaper i engelska förutsätts liksom datorvana. Erfarenhet från stödsystemen
GOLF, MAS, Barflow och SPACE är en merit
men inget krav.
Kontakta: Thomas Andersson, 026-157193,
070-5577193 eller Ulla Holmgren, personal,
026-156250 Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB GÄ/ERA/PG/HO Ulla Holmgren Box 6206
800 06 GÄVLE
Ericsson Microwave Systems AB, Enheten för
Product Marketing söker

CHEF TILL UTBILDNINGSENHETEN
Divisionen för mikrovågskommunikation utvecklar och marknadsför radiolänkar för trådlös telekommunikation. En stor efterfrågan
av våra produkter gör att vi fortsätter att expandera, och behöver dig som tillsammans
med duktiga medarbetare vill ta fram nästa
generationers Radiolänk-produkter.
• Vi söker en enhetschef för "MINI-LINK training center". Utbildningsverksamheten bryts
nu ut och bildar en egen enhet. Den ansvarar
för utbildning av installations- och driftpersonal från slutkunder och installerande Ericsson
bolag, samt vissa andra utbildningar. Vi ser
kundutbildningen som en mycket viktig del i
vårt totala kunderbjudande och kommer att
aktivt jobba med att vidareutveckla den.
Kurserna genomförs dels i våra utbildnings-
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lokaler i Mölndal, dels av egen personal hos
kunder över hela världen. Kurser genomförs
även av lokalt anställd certifierad personal på
regionala "training centre" i Syd Amerika och
Sydost Asien.
Arbetsuppgifter: Du kommer att ansvara
för ledning av utbildningsenheten med planering av kursprogram personalledning och
personalutveckling. Du får också affärsansvar
för utbildningsverksamheten och ansvarar för
att arbetet resulterar i kunniga och nöjda
kunder.
Kontakta: Göran Gustafsson, 031-747 1942
E-mail: Goran.Gustafsson..emw.ericsson.se
Ansökan senast 970801: ERICSSON
MICROWAVE SYSTEMS AB PERSONAL OCH
ORGANISATION 431 84 MÖLNDAL

med olika projekt såsom införandet av det
nya prognossystemet BTP, samt system för
uppföljning av projektbudgetar mot utfall.
Du kommer att ha en stor kontaktyta inom
både ERA och organisationen i Kina.
Du är civilekonom med några års arbetslivserfarenhet och Du behärskar engelska i tal
och skrift. Det är viktigt att Du är drivande
och kan arbeta under press, dessutom bör Du
vara flexibel, positiv och ha en god känsla för
service.
Tidigare Ericsson erfarenhet är meriterande.
Kontakta: Thomas Hahr, tel +46 8 757 0105
eller Hans Falk, Personal, tel +46 8 757 1402
Ansökan: KI/ERA/LDHS Britt Gustafsson, memoid ERAC.ERABGUS

Ericsson Radio Systems AB, Kista

CONTROLLER - MARKET OPERATIONS
CHINA HONG KONG & MACAU
• Till marknadsenheten för Kina inom RMOG
söker vi en controller.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av
utarbetning och analys av utfall, estimat och
budgetar. Vidare kommer Du bl a att arbeta

Kontakta: Christer Öhlén, tel 08-7573551,
memoid ERAC.ERACHRO eller Sabina Klint
personal, tel 08-7575652, memoid
ERAC.ERASAKT Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB LR/HS la Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Telecom AB, Public Networks Telecom
Management

Ericsson Radio Systems AB, Kista
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chefer. Vidare skall du vara drivande i budget- och estimatarbetet.
Befattningen ingår i produktområdets ledningsgrupp.
Du bör ha en kompetens som motsvarar civilekonomutbildning och några års
Ericssonerfarenhet inom området. Du behärskar engelska i tal och skrift.
För arbetet krävs att Du är målinriktad,
självgående och utåtriktad, samt trivs i en dynamisk omgivning.

FINANCIAL CONTROLLER
Produktenheten för GSM-basstationer Base
Transceiver Stations har ett konsoliderat lönsamhetsansvar i produktdimentsionen.
• Till finansfunktionen söker vi nu en kvalificerad Financial Controller för ett av våra produktområden.
Du kommer att arbeta med ekonomiska
analyser och uppföljning av verksamheten.
Andra viktiga inslag är uppföljning av produktlönsamhet och medverkan i prissättning
av produkter tillsammans med våra produkt-

TECHNICAL SALES SUPPORT
• You will be responsible for supporting our
sales activities with technical sales support.
You will work closely with the sales channels
and our Area Managers through the whole
sales cycle from identifying the customers
needs to creating and presenting the technical solution and the handover to the implementation phase.
You should have international experience,
have good language (in English) and presentation skills - in writing and orally.

JJ

"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 AXE 10 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 7 1 9 9 3 68,
memoid ERAC.ERAHSCN

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 71991 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.ericSSOn.se/SE/

ERICSSON
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Preferably you have good knowledge in
AXE and Switching and IS/IT environment.
You should be prepared to travel extensively
and you must have a large portion of endurance.
Contact: Lars Y Svensson tele: 719 6001 memoid: ETX:ETXLSN, Marc Roman tele:
7195875 memoid:ETXT.ETXMROM or Kent
Linde tele: 719 7409 memoid: ETXT.ETXKELI.
Ericsson Telecom AB, Telefonplan.

CONTROLLER, Global Operations
VILL DU ARBETA MED DEN DYNAMISKA UTVECKLINGEN AV DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN INOM PUBLIC NETWORKS,
AFFÄRSOMRÅDE INFOCOM?
Enheten Global Operations inom affärsenhet
Public Networks har det globala ansvaret för
att kundorderflödet Time To Customer (TTC),
är optimalt vilket innebär korta ledtider och
låg kostnad. Totalt är vi idag ca SO personer
placerade på TB.
Funktionen Operations Control ansvarar
för den ekonomiska styrningen och operativa
uppföljningen av TTC-flödet. Enheten består
idag av 9 personer och söker nu en ersättare
för en av våra Controllers som går vidare till
annan enhet inom Ericsson.
• Vår nya Controller skall ansvara för följande områden:
1. Säkerställa att dotterbolagen uppnår en
förbättrad kostnadseffektivitet i TTC flödet.
Arbetet innebår bl a att sätta upp mål, säkerställa att dessa arbetas in i budget och uppföljning av handlings planer för att nå uppsatta mål. Viss del kommer att ägnas åt de
enheter vi bygger upp som ett led i införandet av en "Global Supply Chain*.
2. Analys och utredningar av kostnadsstrukturen för våra produkter och tjänster. Du
kommer att medverka i prissättning av nya
produkter, involveras i inköpsfrågor samt inoch utfasning av produktsortimentet.
3. Införa styrmodeller samt öka lönsamhetsmedvetandet inom den globala operations
organisationen.
Eftersom arbetet är internationellt inriktat
så kan det bli aktuellt med resor till våra dotterbolag över hela världen.
Vi söker Dig som är civilekonom eller liknande, gärna med ett par års erfarenhet inom Ericsson. Vi förutsätter att Du har goda
kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Du
är nogrann, drivande och kan arbeta självständigt. Befattningen ger stora möjligheter
till egna initiativ.
Kontakta: Bengt Franzén, Operations
Controller 08-719 0388, memoid
ETX.ETXBFRA, Claes Persson, Operations
Control 08-719 1278, memoid ETX.ETXCLAS
eller Susanne Sundling, Personal 08-719 8210,
memoid ETX.ETXSUSU.

JOBBNYTT
• Till finansfunktionen söker vi nu en kvalificerad Financial Controller för ett av våra produktområden.
Du kommer att arbeta med ekonomiska
analyser och uppföljning av verksamheten.
Andra viktiga inslag är uppföljning av produktlönsamhet och medverkan i prissättning
av produkter tillsammans med våra produktchefer. Vidare skall du vara drivande i budget- och estimatarbetet.
Befattningen ingår i produktområdets ledningsgrupp.
Du bör ha en kompetens som motsvarar civilekonomutbildning och några års
Ericssonerfarenhet inom området. Du behärskar engelska i tal och skrift.
För arbetet krävs att Du är målinriktad,
självgående och utåtriktad, samt trivs i en dynamisk omgivning.
Kontakta: Christer Öhlén, tel 08-7573551,
memoid ERAC.ERACHRO eller Sabina Klint
personal, tel 08-7575652, memoid
ERAC.ERASAKT Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB LR/HS la Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Telecom AB

PUBLIC NETWORKS,
GLOBAL MARKETING
Global Marketing har ett övergripande marknadsansvar för Public Networks. Vi har även
ett direktansvar för ett antal marknader samt
vissa BU specifika funktioner.
Controllerfunktionen är decentraliserad
med en liten central funktion.
• Vi behöver förstärka den centrala
Controllerfunktionen med en ekonom som
huvudsakligen kommer att ansvara för våra
bokslut, estimat och budget vilket också medför mycket kontakter med våra marknadsenheter och bolag.
Arbetet kräver stor flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt. Du bör ha goda
IT-kunskaper där kännedom om ETX-systemen är en merit.
Kontakta: Lennart Svensson, Chef Business
Control Memoid: ETXT.ETXLSON, tel nr 719 90
35 eller Barbro Södergren, Personal Memoid:
ETXT.ETXBASO, tel nr 719 57 75
Ericsson Microwave Systems AB, Kista

AFFÄRSEKONOM
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar för
försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt år centrum för Ericssons forskning
och utveckling inom Mikrovågsteknik och
höghastighetselektronik.

• Vi söker en drivande och affärsmässigt lagd
ekonom till enheten för affärsekonomi inom
Försvarskommunikation.
Boksluts-, budget och prognosarbete ligger
Ericsson Radio Systems AB, Kista
naturligtvis Dig varmt om hjärtat.
Verksamheten är tydligt affärs- och projektinriktat vilket innebär mycket nära samarbete
DATAKUNNIG EKONOM
med våra säljare och tekniker. Ekonomisk inEricsson Radio Systems gör nu en storsatsning formation är ett kärnområde varför Du bör
vara intresserad av och ha erfarenhet av ekoför att få igång elektroniska faktura flöden
nomi- och beslutsstödsystem, av olika slag.
från våra leverantörer. Det gäller både filöverföringar enligt den internationella EDIVerksamheten har stora exportinslag varstandarden och andra format. I samband med för kontakter med banker, utländska dotterdenna satsning görs parallellt en utveckling
bolag m m hör till vardagen. Därför är goda
av de berörda applikationerna.
kunskaper i engelska en nödvändighet.
Målsättningen är att starta upp så många
År Du rätt person och intresserad av att
elektroniska flöden som möjligt.
kunna få en "helhetsbild" av en exportorienterad verksamhet kan detta arbete ge unika
• Vi behöver nu till denna satsning en person
erfarenheter.
som gillar utmaningar och är bra på att få saDu har ekonomutbildning på lägst gymnaker gjorda. Arbetet innebär mycket kontakter
sienivå kompletterad med några års erfarenbåde inom Ericsson och externt. Det år därför
het inom ekonomiområdet - gärna Ericsson
viktigt att personen är pådrivande och har
erfarenhet. Som person är Du flexibel, positiv
lätt att knyta kontakter. Mycket av kontakteroch har god känsla för service.
na sker med utländska företag, vilket gör att
engelska i tal och skrift år ett krav. Eftersom
Kontakta: Johan Hylländer, tfn 08-757 00 55
utvecklingen går snabbt inom detta område
e-post johan.hyllanderOemw.ericsson.se
kommer även en del projektarbete att ingå i
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, X/HS
arbetsuppgifterna.
Anne-Marie Ahrsjö, 164 80 STOCKHOLM
Arbetet skall ske självständigt i nära saEricsson Telecom AB, Stockholm
marbete med EDI-ansvarig.
Till denna tjänst söker vi nu en dataintresserad civilekonom eller motsvarande, gärna
EKONOM
en yngre nyutexaminerad.
• Business Unit Public Networks ledningsfunktion Business & Financial Control söker
Kontakta: Oscar Ludwigs, E/EVL tel 08-757
en ny medarbetare. Enheten ansvarar för f i 2001 eller Eva Kallberg, Personal, tel 08-404
nansiell rapportering och kontroll av av affär2381 Ansökan: KI/ERA/I/KS Inger Scherdinsenheten.
Larsson
Dina huvudansvarsområden kommer att
vara: upprättande och uppföljning av våra
Ericsson Radio Systems AB, Kista
produkters lönsamhet, vara sammanhållande
av den långsiktiga finansiella rapporteringen,
FINANCIAL CONTROLLER
uppföljning av utfall, budgets och prognoser,
ansvara för den finansiella innehållet i vårt
Produktenheten för GSM-basstationer Base
Management Information system.
Transceiver Stations har ett konsoliderat lönsamhetsansvar i produktdimentsionen.
Vi söker en ansvarskännande och serviceinriktad person som snabbt får saker och ting
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gjorda. Du bör vara en relativt nyutexaminerad civilekonom eller motsvarande som behärskar engelska i tal och skrift.

Du är kostnadsmedveten, drivande, analytisk och kan skapa ett gott arbetsklimat såväl
internt som externt.

Kontakta: Rikard Tunedal, tel 08-719 1092
eller Ylva Löfstrand, tel 08-719 1810. Ansökan
senast 970830: Ericsson Telecom AB Att
Rikard Tunedal 126 25 STOCKHOLM

Kontakta: Björn Fredriksson, tel 08-404 78 14
eller Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08404 53 69 Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
HPS Cicki Mattsson, Box 11, 164 93 STOCKHOLM

rmnrnn
Ericsson Radio Access AB, Kista

STRATEGISK INKÖPARE TILL ANP
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products har affärsansvar för sitt produktområde som
omfattar delsystem i radiobasstationer till
samtliga mobiltelefonistandarder, exempelvis
GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT. PDC.
Produkterna innefattar mikrovågsteknik,
analog och digital HW, mekanik samt programvara.
Utvecklingen och produktifiering sker i nära samarbete med alla Ericssons affärsområden inom mobiltelefoni, då affärsenheten är
kompetenscenter för mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare. radiotestloopar o d.
• Till vår inköpsenhet söker vi en strategisk
inköpare. Du kommer att arbeta med inköp
av komplexa produkter inom mobiltelefoni
och radio- kommunikation. Du bör ha tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Din bakgrund är civilingenjör eller motsvarande. Vi söker Dig som är initiativrik, driftig
och har lätt för att kommunicera. Du har
även god samarbetsförmåga, är en bra förhandlare samt har helhetssyn.

Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kista

INKÖP/PLANERING
Vi inom Power Modules utvecklar, marknadsför och tillverkar DC/DC-omvandlare för telekommunikationsområdet. Vår verksamhet expanderar kraftigt med ökande försäljningsvolym, nyutvecklade produkter och nya marknadsinbrytningar.
• Vi söker Dig som vill arbeta med operativt
inköp och prognoser samt materialplanering
för vår tillverkningsenhet i Kista.
Vi söker Dig som har minst treårigt tekniskt
eller ekonomiskt gymnasium och erfarenhet
av inköp och planeringsarbete god produktionserfarenhet samt god produkt och komponent kännedom.
Arbetet kräver dessutom att Du har god
datavana. Du skall som person vara noggrann
ha tålamod, samtidigt som Du är drivande
och ihärdig. Du behärskar engelska och
svenska i tal och skrift.
Kontakta: Bo Helenius 08-7574833 memo
EKA.EKABHE eller Personalavdelningen Jan
Uhlander 08- 7216546 memo EKA.EKAJUP.
Ansökan senast 970815 märkt K 97025:
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg. Ericsson
Components AB 164 81 KISTA - STOCKHOLM

Kontakta: Arne Holmberg, tel 08- 757 5883,
eller Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404
3865 Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS
Pia Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM

Ericsson Telecom AB, Public Network, Switching,
Stockholm

Ericsson Radio Access AB, Kista

Public Network is responsible for sales and
development of networks and products to
the public operators. The most known brand
is AXE. Within Public Network there is a Unit
that are responsible for Purchasing and vendor relations for externally sourced products
in the area of OEM and software. We work in
a networked way with other sourcing units
within Ericsson.

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.

PROJEKTINKÖPARE
• Som projektinköpare representerar du produktionen under utvecklingsfasen av en produkt då du framför/bevakar produktionens
intressen och sörjer för att produkterna volymsäkras. Vidare skall du bidra med kompetens i projekten genom att tillföra affärsmannaskap, leverantörskännedom, leverantörsstatus (leveransprecision kvalitet) osv.
Arbetet i projekt ska leda till att rätt val av leverantör görs så att vi på ett tidigt stadium
volymsäkrar våra produkter samt utvärderar/
säker- ställer så att vi når optimal totalkostnad.
Vi söker dig som är civilingenjörAekonom
eller motsvarande och har utbildning inom
inköpsområdet. Du har bred erfarenhet av inköpsarbete och goda kunskaper i engelska.
Du år analytisk, samarbetsvillig samt har en
god presentationsförmåga och har lätt för att
förmedla kunskaper.
Kontakta: Lennart Bergqvist, tel 08-404 22
07 eller Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08404 53 69

INKÖPSBEREDARE
-KOMPONENTTEKNIK
• Som inköpsberedare kommer du att medverka i utvecklingsprojekt stötta och påverka
konstruktion med konstruktionsverifiering
och anpassning av lägsta produktkostnad. I
arbetsuppgifterna ingår även att ansvara för
att kassationer som kan härledas till felaktighet i leverantörsprocessen återmatas, att korrigerande åtgärder implementeras och verifieras, säkerställande att inkommande material
uppfyller definierade krav samt leverantörsbedömning.
Vidare ingår att etablera arbetssätt och kontaktytor internt och externt som minimerar
ankomstkontroll.
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning med inriktning el/tele.
Du har erfarenhet av elektronikkonstruktion, teknisk service/felanalys på komponentnivå, radio/telekommunikation, processutvärdering samt inköp. Du har tidigare arbetat
med PC, inköp, säkerhets-/myndig-hetskrav,
förhandlingar samt redovisning/presentationsteknik.

S0URCING PERSONNEL

• To improve our operation within Public
Network we will build a strong sourcing organization that will work close to the internal
Ericsson costumers. We are today a small
team within Public Network that needs to
grow to be able to meet the demands from
our customers and future operation.
We are looking for new team members
with different purchasing experience levels.
Your background is either from legal, purchasing or selling. It is of additional value if your
backgroud is from the data industry and are
aware of some of the specifics regarding SW
Purchasing and SW licensing.
Contact: Ingvar Persson Phone: +468
7191587 email: etxt.etxiereOmesmtpse.ericsson.se
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg Public
Networks/ Operations Access and Network Project
Management

INKÖPARE - RAMAVTAL
Access & Network Project Management inom
Public Networks/Operations ansvarar för den
globala implementeringen av Total Solutions, Radio Access- samt Multi-Service Access projekt.
• Du kommer att arbeta med att ta fram ramavtal med våra viktigaste leverantörer,
främst inom områdena Fixed Networks samt
Total Solutions.
Förutom upphandling kommer du att ansvara för kommersiell uppföljning och utveckling av våra befintliga leverantörer samt ansvara för kontakterna med våra kunder, dvs
större Total Solution projekt LCn samt
MLCn.
Arbetet innefattar även stöd till våra operationella inköpare vid eventuella leveransstörningar och tvister samt koordination
med andra Ericssonenheter i världen
Tjänsten innebär även att vara den drivande kraften i tvärfunktionella team med deltagare från marknads- samt teknikenheter.
Därför är kommersiellt kunnande, initiativförmåga , drivkraft, noggrannhet samt samarbetsförmåga viktiga delar av kravprofilen.
Du har civilingenjörs- eller civilekonomsutbildning och erfarenhet från inköp samt
mycket goda kunskaper i engelska.

Kontakta: Bert Andersson, tel: 070/556 3006,
Memoid EBC.EBCBABN eller Salwa Zeitoun,
tel: 08/719 8385, Memoid ETX.ETXSAZE
Ansökan senast 970820: Bert Andersson
SL/EBC/PN/OAL Landsvägen 66 172 87 SUNDBYBERG
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Kungens Kurva

970811: Ericsson Components AB Energy
Systems Division KK/EKA/K/P Gudrun
Söderberg 164 81 KISTA - STOCKHOLM

liTEIKHT

OPERATIVA INKÖPARE

Ericsson Infotech AB

Energy Systems utvecklar, producerar och
marknadsför
strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation. Enheten består av sex resultatansvariga
produktenheter.

QUALITY CONTROLLER

• Vi söker en operativ inköpare till vår enhet
Operations. Du kommer att delta aktivt i projekt- och orderflöde genom bl a leverantörskontakter, orderregistrering och orderbevakning, ansvara för leveranser, reklamationer
och uppföljning samt delta i leverantörsutvecklingen tillsammans med våra strategiska
inköpare. Du kommer att ha daglig kontakt
med leverantörer, spedition och beställare
samt handha administration och utskrifter av
kommersiella handlingar.
Önskvärda kvalifikationer är att du har en
akademisk examen samt erfarenhet från inköps- eller planeringsarbete. Du måste behärska engelska flytande i tal och skrift.
Som person har du vana att hantera personliga kontakter och tycker om att ständigt
ha många bollar i luften.
Kontakta: Robert Klamer, telefon 08-721
6523, memo EKA.EKAKLAM eller la-Pia
Emanuelsson (personal), telefon 08- 721
7461, memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast
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• Vår nuvarande Quality Controller skall lämna EIN för några års utlandstjänstgöring inom
Ericsson och vi söker därför en ersättare.
Som Quality Controller arbetar du i nära
samarbete med avdelningschef och sektionschefer för att ge dessa support i kvalitetsfrågor enligt Ericssons kvalitetsmanual. Du deltar som adjungerad medlem i avdelningens
ledningsgrupp med speciellt ansvar för kvalitetsfrågor.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att se till
att Ericssons kvalitetsmanual blir väl känd och
implementerad på avdelningen; delta i EIN:s
kvalitetsnätverk; vidareutveckla avdelningens
verksamhetspärm; assistera avdelningschefen
i kvalitetsplanering och att följa upp och rapportera resultat från verksamheten med väldefinierade mätetal; föreslå och genomföra
kvalitetsrevisioner i projekt; assistera kolleger
i kvalitetsarbete i projekt; driva förbättringsprojekt på avdelningen mm.
Ett av de viktigaste arbetsområdena är att
driva på förbättringsarbetet efter CMM
(Capability Maturity Model) för att öka avdelningens mognad inom systemutveckling och
att själv kunna agera inom området Software
Quality Assurance.

Du har högskoleutbildning som du har
kompletterat med 3-5 års erfarenhet av systemutveckling och/eller projektledning. Det är
ett plus om du har erfarenhet av kvalitetsplanering, CMM och ISO9001. Du skall ha ett
stort intresse i att jobba i nätverk, att förmedla information på ett entusiasmerande
sätt och ha förmågan att arbeta med många
parallella arbetsuppgifter. Stämmer ovanstående beskrivning på dig är du välkommen
med din ansökan.
Kontakta: Per Lindblad (avdelningschef) eller Sten Andersson (nuv. quality controller)
054-294843 054-294388
per.lindblad6ein.ericsson.se sten.andersson©ein.ericsson.se Ansökan senast 970901:
Ericsson Infotech AB Anne-Charlotte Runqvist
Box 1038 651 15 Karlstad eller via elektronisk
post till: anne-charlotte.runqvisteein.ericsson.se Ericsson Infotech AB - KS/EIN/N

EEflUMT

• We are looking for an Area Manager, who
can accept a challenge and would like to further ones career by working with sales and
marketing towards one of the worlds most
deregulated and interesting markets Australia.
Your main responsibilities and tasks are as
follows: Marketing and sales activities
towards our major account - Telstra.
Commercial and technical support of the
local Ericsson company in Australia. Frequent
visits to the region. Formulating tactical market plans.
You will be involved throughout the whole
sales process starting with the initial sales activities, tender preparations to contract negotiations and our extensive service offering.
You will work in a stimulating small team
working environment.
Qualifications and experiences: Completed
university degree (B.Sc, M.Sc. or similar). At
least 3 years working experience, preferably
from international system sales. Fluent in
English. Excellent interpersonal and communication skills.
Contact: Martin Jonsson + 46 8 404 4829,
memoid: ERA.ERAMNJ Application: Ericsson
Radio Systems AB, AH/H Göte Hedblom, 164
80 Stockholm

Ericsson Radio Systems AB, Kista

AREA SALES MANAGER - AUSTRALIA

Ericsson Radio Systems AB

Cellular Systems - American Standards
(RMOA) is one of the fastest growing business units within Ericsson Radio Systems. We
are the market leader for cellular telephone
systems and services based on D-AMPS/AMPS.
Today, over 50% of the world's cellular subscribers are served by D-AMPSIAMPS systems.

MARKET SUPPORT
The task of the unit is to technically support
our market representatives around the
world. Very important areas are commercial
product launches as well as to share and
transfer knowledge and to give support
when required.

'Söker du livskvalitet?
Nu utvecklar vi även mjukvara i Lysekil.V
Ericsson Microwave Systems i Lysekil söker nya medarbetare.
Vi på Ericsson Microwave Systems i Lysekil
driver ett "design center" vars uppgift är
att specialstudera och utveckla nya produkter inom mobiltelefoni- och radioområdet.
Vi arbetar för närvarande med att utveckla
nästa och näst-nästa generation av mobilbasstationer för de europeiska,
amerikanska och japanska
marknaderna.
Idag är vi ett 20-tal anställda som främst
specialiserat oss på avancerad radioelektronik. Som platschef har jag fått i uppdrag att tillse att vi kan ta oss an ett antal
mjukvaruuppdrag
med start i höst. Därför
behöver jag omedelbart en ny enhetschef
samt ett 20-tal
realtidsprogrammerare
under det närmaste året.

Enhetschef radiomjukvara
Ditt uppdrag, tillsammans med mig och några
kunniga medarbetare, blir att rekrytera, bygga
upp och leda verksamheten inom realtidsorienterad mjukvarukonstruktion. Du ska ha
högskolebakgrund, ha visat framgångsrikt
ledarskap inom näringslivet och ha stort
intresse för tekniken. Eftersom verksamheten
är under uppbyggnad, är det viktigt att du är

lite av en mångsysslare och av "rätta virket".
Honnörsord inom verksamheten är bl a: "Rätt
i tid", "Vi kan ändra kurs" och "Teknik för prisvärd funktion". Som i all modern konstruktörsverksamhet ställs stora krav på dig när det gäller
att kunna leda arbetet efter givna verksamhetsmodeller på ett strukturerat sätt så att alla
medarbetare kan dela på uppdrag och framgångar. Det är ett plus om du har arbetat med
verksamhetssystem inom Ericssonkoncernen.

Konstruktörer radiomjukvara
Mjukvaran i våra system utgörs av realtidsprogram som löper i "singel chip"-kärnor av
typen 68K med eller utan realtids-OS. Kännedom och hantering av effektiv avbrottshantering, signalering och robusta mjukvarusystem är viktig. Mjukvaran hanterar idag stora
mängder data i tidskritiska, synkrona system i
övervaknings- eller konfigureringsyfte. Språket är C eller Assembler enligt våra överenskomna mallar. Miljön är oftast PC/NT men även
U N I X förekommer. Vi arbetar med tydlig specificering/dokumentation och t ä c k n i n g s kalkylerad verifiering.

För att komma ifråga för dessa tjänster ska du
ha erfarenhet av mjukvaruarbete för realtidsapplikationer, ha högskolebakgrund, vara
öppen och utåtriktad och känna starkt för
gränslandet mjukvara/hårdvara.
Lysekil erbjuder underbar småskalighet med
fiske, bad, sol och all den service man kan förvänta sig av en stark västsvensk kommun. Att
dessutom ha ett högteknologiskt och inspirerande arbete inpå knuten kan ge dig den extra
krydda du förtjänar. Ring mig genast! Anders
Aronsson, Platschef i Lysekil, tfn 0523-66 50 01
eller 070-522 56 27. Du kan också ringa Bodil
Takvam, tfn 031-747 2479, på Personal och
Organisation.
Fackliga företrädare för CF är Agneta Groth,
tfn 031-747 3619 och för SIF Carina Andersson, tfn 031-747 3470. Skicka din ansökan
märkt med ref. 97-194 senast 970831 till:
Ericsson Microwave Systems AB
Personal och Organisation
431 84 Mölndal

Ericssons 90000 anställda är verksamma i mer än 130 länder. Deras samlade kompetens inomfasta och mobila
nät, mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson till världsledande leverantör inom telekommunikation.
Ericsson Microwave Systems A B ansvarar inom Ericsson förförsvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrumför Ericssonsforskning och utveckling inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik.
Information om Ericsson finns på Internet: h t t p : / / w W W . e r i C S S O n . s e
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• The persons we are looking for should be
self, motivated, ambitious and capable of taking own initatives.
You must have a positive way of thinking
as well as being able to cope with the dynamic BTS product area.
Our pleasant teamatmosphere is very important. Travelling should not be a problem
for you. We are primarily looking for people
with working experience with BTS but other
related areas within GSM might be of interest. We expect you t o have a technical academic degree.
Contact: Kurt Sillen, phone +46 8 7572220 or
Bo Lundell, Human Resources, phone +46 8
404 5169 Application: Ericsson Radio Systems
AB LR/HS la Petterssob, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MARKET SUPPORT
• To strengthen our activities in the Market
Support unit for BSS, we are looking for a
person with technical, commercial and marketing competence of our products.
You will work with market and sales support for the Western Europe markets both for
Ericsson local companies and directly with our
customers. The area involves the AXE based
switching nodes BSC and TRC, radio functionality and transmission issues.
One part of the work is to identify and initiate activities together with the market organisation in order to strengthen our position as the leading GSM BSS supplier. This involves to take part in product seminars, work
w i t h the launch of new releases, develop
market messages and sales arguments based
on business cases. Another part is technical
and commercial sales support to our local
companies and tender work.
You are customer oriented and have some
years of experience in the GSM area, preferably with BSS. The position entails extensive
contacts with our customers and local companies and therefore travelling in Western
Europe is part of the work. Communication
skills are important and fluency in English a
necessity. The work demands that you are
ambitious and capable of taking your own
initiatives.
Contact: Fredrik Wallgren, tel 08-404 5938,
memoid: ERAFWAL or Kristina Johnsson,
Personal, tel 08-757 1449 Application:
Ericsson Radio Systems AB LV/HS Kerstin
Almblad
Ericsson Radio Systems AB

MARKET SUPPORT
The task of the unit is to technically support
our market representatives around the world.
Very important areas are commercial product
launches as well as to share and transfer
knowledge and tio give support when required.
• The persons we are looking for should be
self, motivated, ambitious and capable of taking own initiatives. You must have a positive
way of thinking as well as being able to cope
w i t h the dynamic BTS product area. Our pleasant teamatmosphere is very important.
Travelling should not be a problem for you.
We are primarily looking for people with
working experience w i t h BTS but other related areas within GSM might be of interest.
We expect you to have a technical academic
degree.
Contact: Kurt Sillen, phone +46 8 757 2220
or Bo Lundell, Human Resources, phone +46 8
404 5169 Application: Ericsson Radio Systems
AB, LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB. Sundbyberg
INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING
- MOBILTELEf ONI

TECHNICAL MANAGER
Vår enhet arbetar med marknadsföring, försäljning och implementering av mobiltelefonsystem - europeisk standard. Vi bearbetar
Central- och Östeuropa, och vi har en mycket
stark marknadsställning. På grund av vår
kraftfulla expansion söker vi nu ytterligare en
kundorienterad Technical Manager.
• Du kommer att arbeta med våra mobiltelefonsystem GSM och NMT mot ett stort antal
marknader och dotterbolag. Detta innebär
att Din uppgift blir bred.
I jobbet som Technical Manager kommer
Du i stor utsträckning att arbeta med teknisk
marknadsföring direkt mot våra kunder. Du
kommer även att utarbeta de tekniska delarna av våra offerter och kontrakt samt under

JOBBNYTT
kundförhandlingar bidra med Din tekniska
sakkunskap.
Arbetet kommer att vara mycket internationellt inriktat och omfatta en hel del resor.
För att lyckas med den här uppgiften måste
Du ha minst ett par års erfarenhet av arbete
med radio/mobiltelefoni eller telekommunikationssystem i övrigt (gärna AXE).
Du är civilingenjör och behärskar engelska i
tal och skrift. Det är meriterande med ytterligare språkkunskaper.
Kontakta: Ulf Borison. tel 08-757 15 80 Anita
Malmström Wallner, personal, tel 08-404 24
29 Ansökan: SG/ERA/LP/HA Siw-Britt
Joahnsson , personal, tel 08-757 2495 Ericsson
Radio Systems AB -SG/ERA/LP/N

AREA MANAGER
Vår enhet arbetar med marknadsföring, försäljning och implementering av mobiltelefonsystem - europeisk standard. Vi bearbetar
Central- och Östeuropa, och vi har en mycket
stark marknadsställning. På grund av vår
kraftfulla expansion söker vi nu ytterligare en
driftig affärsman.
• Du kommer att arbeta med våra mobiltelefonsystem GSM och NMT mot ett flertal
marknader och dotterbolag. Detta innebär
att Din uppgift blir bred.
I jobbet som Area Manager kommer Du i
stor utsträckning att arbeta med marknadsföring och försäljning direkt mot våra kunder.
Du kommer att svara för utarbetandet av våra offerter och kontrakt samt leda de kommersiella delarna av kundförhandlingarna.
Arbetet kommer att vara mycket internationellt inriktat och omfatta en hel del resor.
För att lyckas med den här uppgiften måste
Du ha minst ett par års försäljningserfarenhet
inom telekommunikationssystem (gärna AXE)
eller radio/mobiltelefoni. Du är civilingenjör
och intresserad av att jobba i en internationell miljö.
Du behärskar engelska i tal och skrift. Det
är meriterande med ytterligare språkkunskaper.
Kontakta: Ulf Borison, tel 08-757 1580 eller
Anita Malmström Wallner, personal, tel 08404 24 29 Ansökan: SG/ERA/LP/HA Siw-Britt
Johansson

Ericsson. In increasingly complex communica- supporting mainly Market Operational Units
and Local Companies all over the world. We
tion networks the demand for automated
are now looking for:
network supervision is growing rapidly. The
OSS concept (short for Operation Support
Systems) presents an exciting merger of teleMARKET SUPPORT
communication and computer technologies.
• an experienced, energetic and ambitious
individual, who finds a challenge in selling
• As a product manager in the technical sales
our new product and sales concept to our
support group for OSS products, you will procustomers and (M)LC's. This will of course
vide all our markets with technical competenmean quite a lot of travelling.
ce.
Qualifications: Commercial sense and expeYour work will involve interacting with
rience. Sales & marketing oriented. Skill to
customers through presentation and demonsell our BTS to our customers. University destrations as well as pre-sale consultation.
gree. Fluent in English.
What we will expect from you: We would
like you to have a MSc or BSc in Electrical or
Electronics Engineering or Computer Science,
Contact: Kurt Sillen, phone +46 8 757 22 20
two to three years of experience in the comor Bo Lundell, Human Resources, phone +46 8
puter or IS/IT industry w i t h good knowledge
404 51 69 Application: Ericsson Radio Systems
of either database management, object oriAB LR/HS la Pettersson 164 80 STOCKHOLM
ented software architecture, UNIX, data communication networks, or telecommunication
Ericsson Radio Systems AB, Kumla
management systems.
You should be willing t o work with others
KUNDANSVARIG/
but must possess the ability to operate auto"ACCOUNT MANAGER"
nomously and take initiatives.
You must also be available for frequent traMönsterkortfabriken i Kumla servar olika
vel to North and South American as well as
Ericssonenheter samt externa legotillverkare
Asia.
med produkter och tjänster inom mönsterkortsområdet. Vi arbetar idag med ca 20
Contact: Ann-Charlotte Eriksson 08-404 4139
Ericssonenheter och kontraktstillverkare på
Email: ann-charlotte.eriksson@era.ericsson.se
en global marknad. Vi tillhandahåller kunApplication: Ericsson Radio Systems AB AH
danpassade lösningar inom produktutveckGöte Hedblom 164 80 STOCKHOLM Email:
ling, prototyp- och förserietillverkning samt
göte.hedblom@era.ericsson.se
logistik- och kvalitetssäkringstjänster i serieförsörjning. Kundanpassade tjänster är ett
område som förväntas öka i framtiden, vilket
Ericsson Radio Access AB, Kista
kräver en ökad kundorientering.

SALES ASSISTANT AND SUPPORT
Affärsenheten RCS - Radio Coverage
Solutions - har affärsansvaret för specialtillämpningar för radiotåckning, i inomhusoch utomhusmiljö, i framför allt cellulära
system. Vi arbetar med samtliga systemstandarder som Ericsson levererar och ibland i
kombination med andra typer av radiosystem. Vi tar fram produkter i nära samarbete med ett antal underleverantörer.
Produkterna övervakas med ett eget utvecklat OMC med integration till Ericssons OSS.
Våra lösningar realiseras med Repeaters och
distribuerade antenner. Vi levererar kompletta lösningar inkluderande planering, produkter och support.

Ericsson Business Networks AB
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som
Sales assistant and Support blir att: ta fram
offerter på repeater system till lokala bolag,
Are you looking for an international, fast
stötta Area Managers och annan personal i
growing and challenging environment?
fält. stötta produktledningen, ge viss support
Business Unit Datacom and IP services
till vår Singapore och Japan personal, driva
within Ericsson Infocom is responsible for de- vissa projekt både externt och internt, freveloping business in the fast growing area of
kventa kontakter med underleverantörer,
datacom and IP services. We collaborate and
kontinuerliga kontakter med lokala bolag.
work extensively with both the different proVi söker dig som har en teknisk utbildning
duct lines as well as the Ericsson Local compa- och sannolikt är Ericsson anställd inom teknies and end customers world-wide. The DNIP nik, marknad etc. Du är drivande samt har
Business Unit is a small and very focused new hög initiativförmåga och god samarbetsförBU with a lot of room for new ideas and own
måga. Dessutom har du en bra känsla för
initiatives.
kundens situation.

AREA SALES MANAGER

• The role as Area Sales manager is very international and consists of solution and product selling of Datacom
products(ATM/FR/x.25/IP). You will work
towards a certain part of the world initiating
sales activities both with Ericsson local companies as well as distributors.
As Area Sales Manager you will be commercially and technically responsible for developing and supporting sales activities in a
number of countries.
You will be part of a team to manage our
short and long term business and sales planing for the area as well as actively take part
in pre-and post sales activities to win new business. You will be working closely with our
sales channels to develop and support our
joint business objectives.
An ideal candidate has a Master of Science
degree and experience from the Datacom
and IP market. Preferably you have international working experience and a good understanding of the datacommunication industry and market.
We think that communications and team
building skills, business drive and selfreliance
are key personal characteristics. The candidate is at least bi-lingual with English as one of
the languages. You need to enjoy travelling.
Contact: Karl Thedeen, Unit Manager, 08422 1384, memoid ETX.ETXKTHE Application:
Ericsson Business Networks AB, DN/H Lotta
Josefsson, 131 89 Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB Sales & Marketing

TECHNICAL SALES SUPPORT - OSS
Cellular Systems - American Standards is one
of the fastest growing business units within

KONTAKTEN NR 11 1997

SALES ADMINISTRATOR
• Vi söker en Sales Administrator som huvudsakligen skall arbeta med: att etablera administrativa rutiner, att genomföra inköp, att
upprätthålla verksamhetssystemet, viss ekonomisk uppföljning, frekventa leverantörsrelationer.
Du bör ha en merkantil teknisk utbildning
eller högskoleutbildning med blandad teknisk och ekonomisk inriktning. Du har lätt för
att ta egna initiativ, har hög samarbetsförmåga samt år drivande.

• För att genomföra detta har vi nyligen inrättat en marknadsfunktion.
I befattningen ingår: att ha det yttersta ansvaret mot kund, marknads- och kundbevakning, prissättning, avtal, uppföljningsansvar
av åtaganden internt i organisationen, konkurrentanalyser/utredningar, kundbearbetning/informationsbesök, initiera och leda
projekt för ökad effektivitet mot kund, framtagning av marknadsföringsmaterial och PR.
Du som söker bör ha en teknisk och/eller
ekonomisk högskoleutb alt motsvarande utbildning på gymnasienivå samt erfarenhet av
industriell försäljning, inköpsarbete eller projektledning.Du skall ha entreprenörsanda, vara utåtriktad och ha lätt för att samarbeta både internt/externt. Förmåga att strukturera
problem och leda andra i projektform är
andra viktiga egenskaper. Du måste obehindrat kunna använda engelska i tal och skrift.
Arbetet är förknippat med resor inom och
utom Sverige.
Kontakta: Jörgen Ekengren, tel 019-58 49
33, 070-558 44 43. Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB, PMH Gwen Anderson, Box 902,
692 29 KUMLA:
Ericsson Telecom AB. Marketing Unit Middle East
& South Asia
We have the overall marketing and result responsibility within Ericsson Infocom - Public
Networks for the countries ranging from the
Suez channel to Bangladesh. We work closely
with the Product Line Units and the
Implementation & Supply Units (Operations)
to successfully meet our customers expectations on Ericsson. We are a multi national
team of 60 people in Sweden plus representatives in the offices abroad.

BID & CONTRACT MANAGER

• We are seeking a number of individuals
with ambitions, initiative and drive that will
support Marketing and Sales in tender preparation, negotiations with customers and folMARKETING AREA MANAGER
low-up of our implementation projects.
• Som Marketing Area Manager blir dina huYou will be responsible for project teams
vudsakliga arbetsuppgifter att marknadsföra
producing tenders, where commercial co-oroch sälja repeater system till lokala bolag och
dination and calculations are important inoperatörer.
gredients for the work.
You will also be responsible for the transfer
Arbetet innebär bl a att: hålla presentatioof the project to the Supply and
ner, genomföra seminarier, utforma offerter,
Implementation units (Operations) and for
förhandla och göra avslut.
monitoring and follow-up of the projects
Vi söker dig som har en teknisk grundutduring implementation.
bildning och som har erfarenhet från liknade
arbete.
We work with the full range of Ericsson's
Du är säljande, flexibel och strukturerad.
product portfolio, offering our customers teDessutom har du hög initiativ- och samarlecommunication solutions tailored to their
betsförmåga.
needs.
The work includes frequent contacts with
Kontakta: Ulric Brandt, tel 08-757 5703 eller
other Ericsson units as well as with external
Anky Planstedt, personal tel 08-757 1575
suppliers and customers. Applicants must be
Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
prepared to travel.
KI/RSA/HPS Pia Bolmgren, Box 11, 164 93
The successful candidate has an academic
STOCKHOLM.
degree and minimum five years telecommunication experience.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
You are service minded, well structured
and have a drive to get things done. Good
"KIIERAILR are developing, marketing and
command in English both verbally and in wriproducing Base Transceiver Stations for GSM. ting is required. Further languages as well as
previous experience from tender projects
Our Marketing Department LRIM, is a unit
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and/or international experience is a merit.
You are welcome to contact us for further information I
Contact: HF/ETX/PN/MEB Göran Falkmer,
tph. +46-8-719 0788 or HF/ETX/PN/APH Ann
Jingklev, tph. +46-8-719 3404

Ericsson Radio Messaging AB,
Hallonbergen/Sundbyberg

SÄLJARE / MARKNADSFÖRARE

Ericsson Radio Messaging AB med drygt 200
anställda utvecklar och marknadsför produkter och system för envägs personsökning och
radiomodem för Mobitex. Vår marknad växer
Ericsson Radio Systems AB, Kista
med cirka 20% per år och våra produkter säljs
idag framförallt i Asien, Europa och Amerika.
IMPLEMENTATION - VALUE ADDED
Mobitex är ett paketförmedlande radionät
SERVICE!
som idag finns installerat i 75 länder över heThe Implementation of mobile systems are fa- la världen. Till vår enhet för radiomodem för
Mobitex söker vi nu säljare/marknadsförare
cing new requirements with regards to Lead
Time, Profitability and quality. We have a vast som med stort engagemang och initiativ vill
hidden potential. Ericsson possess extensive ansvara för försäljningsarbetet inom någon
eller några av våra regioner, Asien, Norden
experience in this area. The challenge is to
och övriga Europa. Våra kunder är systeminbuild and utilise our competence in the best
tegratörer och terminalleverantörer, som tillway.
handahåller kompletta kundlösningar för
Mobitex.
• If you are the person who is prepared t o
take on this challenge, then you should work
• Inom ditt ansvarsområde ryms utveckling
at Implementation Service Management!
av samarbetet med våra kunder, framtagning
The unit Implementation Service
av offerter och avtal, pris- marginal och lönManagement has started the establishment
samhetsuppföljning. Vidare kommer du att
of a global network. The network is forming
arbeta med produktlanseringar och konkura part of GSO, Global Service Organisation,
rensanalyser. Du kommer även att delta i
within RMOA. We will make it possible for
budgetarbetet och ansvara för upprättande
Implementation Departments world-wide t o
av prislistor.
deliver the best services, both in terms of
customer value and quality.
Vi vänder oss till dig med erfarenhet av försäljning inom datakommunikations-branThe unit actively control and participates in
schen och som nu vill ta chansen och vidaProduct Introduction (Indus) Resource-,
reutvecklas inom det lilla företaget i den stoProcess- and Service Supply Management. We
ra koncernen.
also organise international conferences.
Reference groups, audits and a communication channels based on the intranet technoloKontakta: Tuomo Keinänen, tel 08-757 22 77
gy between the local companies.
e-mail: tuomo.keinanen@erm.ericsson.se
Ansökan: Ericsson Radio Messaging AB HS
Qualifications: Experience in
Doris Hagala 172 98 SUNDBYBERG
Implementation (Installation Engineering,
Installation & Test. MSC or RBS). Good spoken
and written English. Good communication
Ericsson Radio Systems AB, enh. Radio Network,
skills. Good analytical skills.
Kista
Advantage with: Spoken and written
Spanish. Familiar with process work. Project
RF INGENJÖRER
Management experience.
• Vi söker ett antal RF-ingenjörer. Arbetet är
Contact: Peter Lindfors, phone +46 8 404
inriktat på att planera och optimera cellulära
2972, +46 70 586 0627, MEMOID: ERA.ERAsystem med fokus på radiogränssnittet.
PETL Application: Ericsson Radio systems AB
Huvudmoment i arbetet består bl.a. av:
AH/H Marianne Molin, 164 80 STOCKHOLM
Nominell cellplanering. Kundpresentationer.
Driftsättning och justering av nät. Analys och

optimering av nätprestanda. Felsökning och
förbättringsåtgärder. Implementering avförbättringar.
Arbetet innebär en hel del resande, då vårt
arbetsfält är våra kunders mobiltelefoninät
runt om i världen. Detta innebår också en hel
del kundkontakter vilket kräver att Du behärskar engelska i både tal och skrift.
Kunskap i flera språk ses som en merit.
Du kommer dessutom att arbeta i nära relation med vår marknads- och projektledning
på hemmaplan och ute på våra lokalbolag
runt om i världen. Det är ett fritt jobb med
eget personligt ansvar.
Vi söker Dig som har civilingenjörsexamen
alternativt 4-årig teknisk gymnasieingenjörsexamen helst med ett par års erfarenhet
från telekomindustrin.
Kontakta: AM/ONRC Torbjörn Beite tel + 46
8 404 9574 e-mail torbjorn.beite©era.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB
Marianne Molin AH, 164 80 STOCKHOLM

• We are looking for an assistant account
manager, with responsibility to provide proactive support to the account manager in his
role as the primary spokesperson from RMOG
towards both User Groups; supporting the
formulation of internal objectives for the cooperation, and planning/driving the corresponding work.
You must have knowledge and experience
in the areas of the telecommunication industry, Ericsson activities in the field of cellular business, and specifically the products
used for GSM PLMNs plus corresponding business activities and results.
You must also be able to understand the
operator's business situation, objectives and
their links and relations to their system suppliers.
Your communication and diplomacy skills
must be very good and fluency in English
(both written and oral), an absolute must.
This position requires a lot of international
travel and contact with many different operators.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

ASSISTANT USER GROUP
ACCOUNT MANAGER
ERAILF is the Market Operations (MO) unit
responsible for Western Europe. Its mission is
to provide the market with advanced mobile
and wireless telephone systems based on the
GSM, NMTand TACS standards. LFIP is a function within MO Western Europe, with the
specific responsibility of providing Operations
Support i.e. to plan, drive and support the
work in the region with improvements in the
ways of working in the Customer supply flow.
In Europe, there exists a CME20 User Group
(CMEUG), comprising twenty- four GSM/DCS
licensed operators. On a global basis, there
also exists an International CMAS User group
(ICU), with thirteen operators utilising
Ericsson OSS equipment.
The purpose of these groups is very similar
- that is to share experience and to open up a
dialogue with Ericsson on operational issues
and the contents & scheduling of new versions of the related productfs). Responsibility
within Ericsson for account management of
both groups, rests with LF/PU.

Contact: Richard Adkins, tel. +46 84042707,
memoid ERAC.ERARIAD or Christer Lundberg,
tel. +46 87570729, memoid ERAC.ERALUN.
Application: Christer Ahlner, Manager Human
Resources, Ericsson Radio Systems AB, Market
Operations Western Europe, Torshamnsgatan
33, Kista, SE-164 80 Stockholm, Sweden (tel.
+46 84048407, memoid ERAC.ERACRAR)
Ericsson Radio Systems AB, Kista

NETWORK PLANNING
- A TRIAL AND ERROR TASK?
• This is the reality for many Network
Planning engineers. We have a vast hidden
potential. Ericsson possess extensive experience in this area.
The challenge is to build and utilise our
competence in a better way.
If you are the person who wants to grab
this challenge, then you should work at
Network Planning Service Management!
The unit Network Planning Service
Management is establishing a global network
of network planning engineers, development
engineers, product managers, etc. The
network is forming a part of GSO, Global

ERICSSON TELECOM AB
Public Networks Telecom Management:
"Join the new Ericsson team for launching the next generation of
Telecommunications Management Systems and Solutions'.tt
Public Networks Telecom
Management is recruiting
more people.

knowledge in the network technology areas like switching,
acces and IN.

As most of our products are based on components from different partners, it is important that you have good skills in
Ericsson offers a range of telecom management solutions, products and
establishing and developing good relationships with our
services that support all key areas of a public operator's business actiexternal partners. You will be based in Stockholm or Mölndal
vities. Our Solutions cover not only the traditional area of operations
support systems (OSS) but also embraces the business support systems F o r further information, contact:
Magnus Johansson tele: 719 2822
(BSS)for management of customers and services. We offer solutions
that are adapted to the operators needs in the areas of network moni- memoid: ETX.ETXMGNJ
toring, maintenance, service activation, service quality assurance,
customer care and billing.

AREA SALES MANAGER

Telecom management is now viewed as a Strategic product area
within Ericsson with the aggressive goal to be one of the three leading suppliers in the world in the next coming years. The newly formed Product Line Unit Telecom Management within Public
Networks is now in the need to recruit a number of experienced people
for the following functions:

Our sales channels/Local Companies are now busy building
up competence and resources for the sale of our Telecom
Management solutions. Your responsibility will be to manage
and support this business development process. You will
work in an international environment supporring the sales
and marketing activities close to the customers, traditional
and new operators.

PRODUCT MANAGEMENT

You should have experience in international marketing and/or
sales, have good language (English or other language)and presentation skills - in writing and orally.
You should be prepared to travel extensively and you must
have a large portion of endurance.

Product Management is responsible for, based on the strategies and product plans, creating the product portolio in order
to reach our business targets.
We focus on three product areas; Netork Operation, Service
Activation and Customer Management.
We are now seeking for you who can take the responsibility
for one or several of our products.
You should have several years of experience from the Telecom
Management area, e.g. marketing, product management or
system management. An extra merit is if you have good

For further information, contact:
Lars Y Svensson tele: +46 8 719 6001
memoid: ETX:ETXLSN
Marc Roman tele: +46 8 7195875
memoid:ETXT.ETXMROM
Kent Linde tele: +46 8 719 7409
memoid: ETXT.ETXKELI

TECHNICAL SALES SUPPORT
You will be responsible for supporting our sales activities
with technical sales support. You will work closely with the
sales channels and our Area Managers through the whole
sales cycle from identifying the customers needs to creating
and presenting the technical solution and the handover to the
implementation phase.
You should have international experience, have good language (in English) and presentation skills - in writing and orally.
Preferably you have good knowledge in AXE and Switching
and IS/IT environment. You should be prepared to travel
extensively and you must have a large portion of endurance.
For further information, contact:
Lars Y Svensson tele: 719 6001
memoid: ETX:ETXLSN
Marc Roman tele: 7195875
memoid:ETXT.ETXMROM
Kent Linde tele: 719 7409
memoid: ETXT.ETXKELI

ERICSSON
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Service Organisation, within RMOA. We will
make it possible for Network Planning engineers to deliver the best services, both in
terms of customer value and quality.
Qualifications: Experience in Network
Planning (Cellplanning, Transmission
Planning and Optimisation). Good spoken
and written English. Good communication
skills. Good analytical skills.
Assets: Spoken and written Spanish.
Familiar with process work. Project
Management experience.
Contact: Markus Pettersson, phone +46 8
404 20 48, memolD: era.eramarp Application:
Ericsson Radio systems AB AH/H Marianne
Molin, 164 80 STOCKHOLM
L M Ericsson Data AB, Goteborg

JOBBNYTT
lag. Arbetet innebär många internationella
kontakter, samt kräver att du tar eget intiativ
till att skapa de mest effektiva metoderna för
att nå våra kunder.
Du har marknadsföringsutbildning, typ
IHM. Övrigt i din bakgrund: kunskap om
tjänster inom IT-branschen, erfarenhet från
reklambyråbranschen, WEB-kunskaper. Du
behärskar engelska i tal och skrift. Andra
språkkunskaper är ett plus.
Kontakta: Peter Wikström, Marknadschef
08-422 01 13 / Mobil 070-633 94 61
Peter. Wikstrom©ebc.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Business Networks AB NA/EBC/EN/H
131 89 Stockholm Marcus.Eriksson@ebc.ericsson.se
Ericsson Components AB, Energy Systems,
Kungens Kurva

SÄLJARE
• Som säljare kommer du att arbeta med att
sälja och marknadsföra EDT's alla produkter i
västra regionen av Sverige. Du kommer att
arbeta nära våra kunder och vara ansvarig för
såljprocessen. Du kommer att arbeta i nära
sammarbete med Marketing Operations i
Stockholm.
Vi söker dig som har arbetat några år som
säljare och som har erfarehet av att sälja
systemlösningar och service.
Vår arbetsplats är belägen i Mölndal.
Kontakta: Jan Sollander, tfn 031-7471025,
email janEaom.ericsson.se eller Göran
Gullberg, tfn 08-7217133, memo EDT.EDTGOGU. Ansökan: L M Ericsson Data AB, Christine
Nordström, Human Resources, ÄL/EDT/LH 125
82 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJECT MANAGER
- INTERNAL COMMUNICATIONS
• This position is responsible for uniting the
internal synergies of the Cellular Systems American Standards (RMOA) business unit
(currently 7 800 people worldwide) through
effective internal communications. It is
through internal communications that we ensure that the American Standards business
unit is perceived as a world class organization
within the Ericsson group.
As a member of the Communications team,
you will be responsible for leading the following activities: 1) Developing and implementing an internal communications plan
that supports the overall goals for internal
communications of the American Standards
business unit; 2) Developing and managing a
budget for internal communication programs
and activities; 3) Serving as an internal communications competence center for local
companies (LCs) and other communications
activities; and 4) Actively monitoring and evaluating internal communication programs
and activities to ensure continuous improvement.
Currently, these communication activities
are carried forth through the following vehicles: Newsflash (monthly newsletter).
Cellular Today (bi-annual magazine), RMOA
Intranet site, all employee meetings, and our
annual strategy conference. This function is
also responsible for our Internet D-AMPS website. Active support is also given to additional internal communication channels within
the Ericsson group.
You should possess a Masters degree in
Communications or Marketing, including excellent written and verbal communication
skills. Fluency in English is required, and fluency in Swedish is preferred. Knowledge of
Spanish is an advantage. You must be able to
take initiative, work both independently and
in a group environment, and possess solid
project management abilities.
Contact: Mattias Isaksson; ERAMAIS; +46 8
764 13 67 or Göte Hedblom; ERAGGHE; +46 8
764 17 27 Application: Ericsson Radio Systems
AB AH Göte Hedblom, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Business Networks AB, Infocom Systems,
Enterprise Networks. Enterprise Services, Nacka
Strand

MARKNADSKOMMUNIKATÖR

TEKNISK MARKNADSFÖRARE
TELECOM COOLING
Energy Systems utvecklar, producerar och
marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation. Till vår produkt-enhet Telecom Cooling söker vi erfarna
marknadsförare för våra klimatsystem och totala energilösningar för tele-kommunikation.
• Dina arbetsuppgifter som marknadsförare
omfattar bl.a marknads- och kundanalyser,
marknadsplaner och strategier, strategier för
produktlanseringar och prisstrategier, marknadsföring och säljstöd.
Du som söker är ingenjör med kommersiell
påbyggnad på kvalificerad nivå och har erfarenhet av internationell marknadsföring av
tekniska system/produkter. Arbetet kräver att
Du behärskar engelska i både tal och skrift.
Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Tjänsten innefattar utlandsresor i varierande
omfattning. Som person är Du öppen, flexibel och har lätt att knyta nya kontakter.
Kontakta: Anders Ryberg, 08-721 6716, mobil 070-590 6197, memo EKA.EKARYBE eller
Laila Engren (personal), 08-721 6108, memo
EKA.EKALENN. Ansökan märkt
"EKA/K97023": ERICSSON COMPONENTS AB
Energy Systems Division KK/EKA/K/P Gudrun
Söderberg 164 81 KISTA-STOCKHOLM

m f l . Bland arbetsuppgifterna kan nämnas
upprättande av orderstrukturer, leverans- och
faktureringsplaner, orderregistrering, orderbevakning och leveransbeordring.
Du bör ha lägst gymnasieexamen med ekonomisk eller teknisk inriktning och några års
erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Kan Du GOLF (vårt datasystem) är detta en
merit. Du måste kunna tala obehindrad engelska och också vara beredd på en och annan
resa. För att lyckas i jobbet tror vi Du bör ha
ordningssinne, vara utåtriktad och flexibel
samt kunna hänga med i ett högt arbetstempo.
Kontakta: Per Karlbom: tel +46 8 757 2238
alt +46 8 70 557 2384 Ansökan: SG/ERA/LP/H
Liljana Sundberg
Ericsson Component Distribution ingår i
Ericsson Electronic Distribution AB. Ericsson
Electronic Distribution AB är en av de ledande distributörerna i Norden inom området
elektronikkomponenter/data-produkter. Vi
omsätter drygt 1 miljard kronor och antalet
anställda är ca 220 personer. Vi söker en

FÄLTSÄUARE, med placering i
MALMÖ
• som skall arbeta med våra kunder i södra
Sverige. Du kommer att ansvara för försäljning av hela vårt produktsortiment av
elektronikkomponenter. Arbetsuppgifterna
innebär teknisk indesign, förhandling av årskontrakt och individuella order samt att upprätthålla och utveckla våra goda relationer
med kunder och nyckelpersoner. Du kommer
att ha ansvar för en egen försäljningsbudget
och stöd av produkt- och applikationsingenjörer samt innesäljare på vårt kontor i Kista.
Du skall vara både tekniskt och kommersiellt lagd och ha teknisk utbildning på minst
gymnasienivå.
Kontakta: Joakim Jarstad, tfn 08-404 6065
eller Bitte Rutberg, personal, t f n 08-757 4712.
Ansökan märkt "Malmö": Ericsson Electronic
Distribution AB Att. Ingela Ström 164 81
KISTA-STOCKHOLM eller via elektronisk post
(fr.o.m. 970630), Memo id: EKE.EKEIST, Email: lngela.Strom®eke.ericsson.se.
Ericsson Business Networks AB

Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Kungens Kurva

MARKNADSFÖRARE / -SUPPORT
Energy Systems utvecklar, producerar och
marknadsför strömförsörjningsutrust- ning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation. Enheten består av sex resultatansvariga produktenheter.
• Till vår enhet Customer Service söker vi en
person som ska kunna analysera kundbehov,
utveckla kundanpassade lösningar samt delta
i förhandlingar när det gäller olika typer av
kundservice, t ex kundutbildning, installationer, drift och un- derhåll av energisystem. I
arbetsuppgifterna ingår såväl kundpresentationer som att upprätta offerter. Arbetet sker
i nära samarbete med vår försäljningsenhet.
Vi söker dig som har kund- och marknadserfarenhet där avtal och förhandling har
varit en del i det vardagliga arbetet. Du är
analytisk, utåtriktad och har lätt för att upprätta och bibehålla kundkontakter. Du måste
vara beredd på resor över hela världen. Goda
kunskaper i engelska är ett krav.
Kontakta: Stig Malmberg, telefon 08 - 721
7076, memo EKA.EKASTMA, Niklas Hafdell,
telefon: 08-721 6235, memo EKA.EKANH eller la-Pia Emanuelsson (personal), telefon 08721 7461, memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 970811: Ericsson Components AB Energy
Systems Division KK/EKA/K/P Gudrun
Söderberg 164 81 KISTA - STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

LOGISTIKER! VILL DU JOBBA DIREKT
MOT SLUTKUND?
Vi arbetar med försäljning och implementering av mobiltelefoni-nät i södra central- och
Östeuropa. Mobiltelefoni befinner sig i stark
expansion i regionen och vi söker en logistiker/orderadministratör till vår enhet. I stor
utsträckning arbetar vi direkt mot slutkund.
Det ställer större krav på oss, men det är också väldigt roligt och utvecklande.

Enterprise Networks utvecklar, marknadsför
och implementerar totala kommunikationslösningar som innefattar det absolut senaste inom management, teknik, projekt och
tjänster. Tjänstesidan, Enterprise Services, expanderar kraftigt och och dit söker vi nu en
• Du blir en spindel i nätet vad gäller våra
marknadskommunikatör.
materialflöden och förutom slutkunder kommer Du att ha ett brett kontaktnät internt,
med vårt Core Three-team (säljare, projektle• Du skall planera och genomföra olika
dare och tekniker), med vår controller, med
marknadsaktiviteter gällande vårt tjänstespedition, med produktion, med externa lekoncept. Aktiviteterna genomförs både självverantörer, centrallager, lokala Ericsson-bolag
ständigt och tillsammans med våra lokalbo-

MARKET SOLUTION MANAGERS
The Business Unit Datacom Networks and IPServices within Ericsson is creating the next
generation of wide area communications
networks based on Internet and Intranet
technologies. To the Marketing Department
of the Business Unit, we are now searching
Market Solution Managers, which will have
the overall responsibility for market introduction activities around the products being developed.
• We are looking for individuals having an
academic degree in economics and/or in technology, preferably electronics or computer
science. Experience from marketing and positioning of data processing or communications equipment is required, and experience
of sales and marketing activities from an
Ericsson Local Company is an advantage.
As the Market Solution Manager you will
act as the leader of the team creating product descriptions, marketing material, and
launch events related to products within the
solution area of your responsibility. Skills in
project management are valuable, and a
good working knowledge of English is mandatory.
You will work in a demanding environment, but also in the forefront of new technology and marketing techniques. Being a
Market Solution Manager provides the right
person with skills and a product overview of
great value for a further carrier within
Ericsson. The Market Solution Managers for
the Business Unit are based in Nacka Strand,
just outside of Stockholm.
Contact: Rolf Johansson, Marketing
Manager Phone: + 46 8 422 01 46, Mobile: +
46 70 559 29 62 E-mail:
Rolf.Johansson6ebc.ericsson.se Application:
Ericsson Business Networks AB DN/H Lotta
Josefsson 131 89 Stockholm
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sättare. 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 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 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 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.
Kontakta: Per Karlbom, tel +46 8 757 2238
alt +46 8 70 557 2384. Ansökan: SG/ERA/LP/H
Liljana Sundberg
Ericsson Telecom AB, Public Network, Switching,
Broadband Telephony Services

MARKETING
AND SALES RESPONSIBLE
• Are You interested in a challenge well above the usual? We are looking for You who are
willing to take on the challenge to start up
the marketing and sales of BU Public
Networks new Voice ATM product line.
We expect you to be well connected in the
Ericsson marketing networks, to have good
technical platform since we are combining
datacom and telephony products to total solutions for our customers and that you of
course are used to making business and know
what it takes to bring the first product of a
new line to the market.
At BTS we are a small highly skilled team
that works with development of Voice ATM
solutions for Public Networks within Infocom
systems markets. At BTS we are responsible
for specification and development of these
systems. Interested!
Contact: Göran Lindmark + 46-8-719 6998 or
Jan Holler+ 46-8-719 5204

EEMMl
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MASTER PLANNING RM0J
Den Japanska marknaden expanderar kraftigt och vi behöver förstärka vår huvudplanering för CMS30 (Japansk mobiltelefon standard).
• Dina arbetsuppgifter kommer bl a att bestå av att optimera våra lagernivåer så att vi
kan möta våra kunders krav på leveranstid.
Dessutom ansvarar du för produktväxlingar
och för att våra leverantörer svarar upp till
våra krav på leveransprecision.
Du har högskoleutbildning och/eller erfarenhet från planering/ lagerstyrning. Du som
söker bör ha god organisationsförmåga samt
tycka om att ta initiativ, ställa krav och driva
dessa till resultat. Meriterande är vana att använda program som EXCEL, WORD och ACCESS.
Kontakta: Leif Söderström, telefon 08-757
56 47 Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
J/HS Ann Beer 164 80 STOCKHOLM
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Ericsson Radio Systems AB, Kista

ERICSSONS
INTRESSANTASTE SÄUJ0BB!?

LOCAL PRODUCT MANAGER,
CME 20 BSS - EUROPOLITAN 5

-AREA MANAGER
SÖDRA CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA
• En av våra Area Managers har avancerat
inom vår enhet och vi söker därför hans er-

• Do you want to utilise all your technical
knowledge in the market place ?
We can offer you customer experience,
well defined business goals and challenging
technical problems AND be based in Sweden.

Sweden is, with the highest mobile penetration in the world, driving the development
of cellular. The very competitive market situation forces the operators as well as their suppliers to be end-user focused, service oriented
and technically innovative in order to meet
the 21th century.
Ericsson recently succeeded to become and
GSM 900 and 1800 BSS supplier towards
Europolitan. We need a strong LPM team in
order to fulfil these initial commitments and
in order to generate new businesses.
You will become the BSS Product Manager
towards Europolitan, whichmeans that you
will be responsible to find the best technical
solution based on customer requirements
and our product portfolio. This includes tasks
such as product definition, requirement
handling, handling of inquires, customer discussions, technical presentations and of
course tracing of new businesses.
We are ideally looking for a dynamic and
open-minded person with abackground from
BSS system or product management. It is essential that you already have good CME 20
BSS knowledge and that you are prepared t o
develop it further.

• Our colleague, currently holding this position, will have maternity leave from August.
We are now looking for you, who have experience in this field and is interest in to further
develop the method and support our market
organisations and local companies in utilising
the capabilities of the LCC method.
In order to achieve good results in this
work, we believe that you should have market oriented experience, with analytic capabilities and an interest in achieving results. In
short: You need to understand our Customers
business.
Moreover we appreciate if you have experience with mobile telephony and know ericsson. However, lack of this competence may
be compensated by other experience you
may have.
English, both written and spoken, should
be handled fluently.

Contact. Ann Emilson, phone 08-404 30 73,
memoid ERAEMIL Application: Ericsson Radio
Systems AB, LFH Christer Ahlner, 164 80
STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

The Product unit Digital Switching Systems
and Applications, (DSA), provides competitive
switching, service control and applications
products to GSMIDCSIPCS operators through
Ericsson IRMOG marketing and sales channels.

STRATEGIC PRODUCT
MANAGEMENT

PRODUCT MARKETING MANAGER
MOBILE MESSAGING SERVICES

Strategic Product Management SPM, within
the product unit Base Station Systems have
developed a method in a project called BSS
Life Cycle Cost, LCC, to determine Ericssons
products/solutions impact on our customers
business. The method is now in the process of
being transformed from the project to the line organisation within SPM.
The method will be used to; 1) improve
product packing and pricing, 2) improve sales
arguments related to customer based pricing,
3) identify new business opportunities. We
are now in the phase of marketing the way
of working towards our local companies
and/or Customers.

• Messaging services have become one of
the most important services for the mobile
operators. Messaging services covers applications such as Voice and Fax mail, Short
Message Services, Electronic mail etc. In order
to meet the increasing market demand, we
need to strengthen our organisation with a
Product Marketing Manager for Messaging
services.
In this position you will be the glue between the product unit and the different RMOG
markets. You will work closely with the market organisation in the sales process, supporting them with offers, customer presentations and seminars. Your home base will be
the RMOG product unit DSA, where you will

Ericsson Utvecklings AB
UAB, är ett fristående
bolag inom Ericssonkoncernen. Vi förser koncernen och dess kunder
med plattformsprodukter
för telekommunikation,
telekommunikationstjänster och utvecklingsstöd för
dito.
Vi är en liten enhet på
Ericssons Utvecklings
AB som ansvarar för all
hantering av operativsystemprodukter i sk APZ
Produktlinjeutgåvor.
Vårt arbete syftar till att
underlätta tillvaron för de
Ericssonbolag som i sin
tur skall sätta samman
kompletta AXE system.
Vårt vision är att APZ
skall bli lika enkelt att
hantera som t.ex.
Windows -95.
Vårt dagliga arbete
består i att sätta samman
APZ Global Application
Products efter de krav
som användarna specificerar. Detta innebär
i praktiken att vi följer
upp produkt och systemkrav, genom design,
provning och dokumentation.
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Contact: Fredrik Wallgren. LV/XFC, tel 08-404
5998 or Kristina Johnsson, Personal, tel 08757 1449 Application: Ericsson Radio Systems
AB Kerstin Almblad, LV/HS 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB. Kista

work with the product managers defining
prices, product requirements etc. Many of
RMOG's messaging products are provided by
external and internal partners. You will have
a continuous co-operation with these vendors, getting to know their, products, prices
and market strategies.
We believe that the ideal candidate has experience from sales and marketing, and has
good knowledge in cellular systems, preferably GSM.
Contact: Björn Svennesson telephone + 46-8757 5631 mobile + 46-70-572 5472 memo
ERAC.ERABJSV Application: Ericsson Radio
Systems AB, LK/HS - (LK/AI) 164 80 STOCKHOLM

tionally. Our requirements on the position
are: Academic degree (technical and/or economy/marketing). Basic business
knowledge/experience. Managerial skills
(personnel - project). Good communication
skills (oral and writing). Ability to priorities
and plan accordingly. Ericsson and or operator experience is an advantage.
Contact: Maya Migotti phone +46 8 757
0621, memoid ERAC.ERAMAYA or Peter
Johansson phone +46 8 757 3453 memoid
ERAC.ERAPJOH Application: Ericsson Radio
Systems AB, LK/HS 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Telecom AB, Public Network, Switching,
Systems/Platform Management TN.

Ericsson Radio Systems AB. Kista

AXE INTO THE FUTURE

STRATEGIC PRODUCT MANAGEMENT
GSM based systems CME20/CMS40
Service Control and Management

AXE System Evolution is a new unit which is
Product Management responsible for the
long-term evolution of the AXE System in
Public Network applications. The future of
AXE is not only traditional fixed telecommunications services, but also Mobility, Internet
Datacom and ATM.

The product unit Digital Switching Systems
and Applications (DSA) provides competitive
switching, service control and application
products for GSMIDCSIPCS operators through
EricssonlRMOG marketing and sales channels.
Within the product area Service control
and management we are responsible for
CME20ICMS40 products which handle the
subscribers and control the switching
network. Some of those products are GSM
specified like HLR others are IN and Gateway
products.
The strategic product management is responsible for e.g. Business planning. Product
planning. Marketing communication.
Ordering of development Price recommendations etc. We are now looking for a person
working with

HLR PRODUCT MANAGEMENT
• HLR is the product where all subscriber related data is stored.
You will work in a HLR product management team which are responsible for getting
the products defined, ordered and provided
to the market.
Close co-operation with other units in
Ericsson is required, internationally and na-

• Do you want t o be part of the team that
will guide AXE into the future?
This requires Business Orientation (because
we make good business with AXE today and
we intend to continue to do so).
This requires Network Competence (because you need to be familiar with telecommunications networks and the roles of the respective network elements today and tomorrow).
This requires Technical Knowledge (because you must be able to judge whether new
technical ideas can contribute to the business
or not).
Last, but not least, you must be creative,
open-minded and prefer opportunities t o difficulties.
In return, we can offer you an exciting job
with numerous contacts with key customers,
MLCs, LCs and the provisioning organisation.
And a very broad Telecom Competence, which will be of great use for you in your future
career.
Contact: Staffan Åstrand, 96713,
ETXT.ETXSTAA or Torsten Kongshöj, 98672,
ETX.ETXTOKO.

Arbetsglädje!
Vi som arbetar med APZ Produktlinjehantering förenar nytta med nöje..
...men vi behöver bli fler!
Produkt, System och
Projektledning, allt-i-ett
Vi letar efter dig som är utåtriktad
och tilltalas av ett arbete med stort
personligt ansvar inom vida ramar
och med stöd av kunniga arbetskamrater.
Ditt huvudsakliga arbete blir att
arbeta med Produkt, Systemen
Projektledning av APZ Global
Application Products.
Arbetet innebär att samla in, följa
upp och verkställa krav på hur APZ
produkter levereras.
Vi kan garantera ett stort kontaktnät runt om hela världen, vilket
gör att du behöver goda kunskaper i
engelska.
Vi ser gärna att du har några års
erfarenhet av, det underlättar då du
skall komma in i arbetet.
I övrigt är din personlighet och
initiativkraft viktigare än formella

Produktdokumentation
Vi letar också efter dig som med
ordning och reda vill hjälpa oss att
dokumentera våra APZ produkter
på bästa tänkbara sätt.
I arbetet ingår att utveckla produktdokumentationen och stämma av
resultatet med användarna.
Vi söker dig som är serviceinriktad
och har goda kunskaper i engelska,
då all dokumentation är på engelska.
I övrigt är det en merit om du har
erfarenhet av AXE dokumentation.

För mer information kontakta:
Henric Persson, 08-727 3648
Memoid: UAB.UABHIC
Mail: Henric.Persson@uab.ericsson.se
Din ansökan vill vi att du skickar till:
Ericsson Utvecklings AB
Att:Nina Jaki
Box 1505
125 25 Älvsjö
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PRODUCT MANAGER GSM1900 TOTAL SOLUTIONS
The OSM1900 Product management main responsibilities are to ensure a competitive product portfolio, and to develop total solution
offerings for our customer in North America
and Latin America.
• We are looking for a senior Product
Manager to work with business development
within the Value Added Services application
area. You will in cooperation with concerned
parties
Define total solutions within Value Added
Services. Work out business cases t o influence
the development of any needed new products, and enhancements to existing products. Make customer presentations, and support product introduction of new solutions.
7You should preferably have been working
a few years with Marketing, Business
Development, Product Management or
System Management issues in the
Telecommunications area, experiences from
an Ericsson Local company, or an operator is
appreciated, as well as good GSM knowledge. Excellent command of the English language is necessary. Spanish is a merit.
Contact: Tomas Bern, phone 08-404 87 87,
memoid ERAC.ERATTBB, or or Juhan Kaaman,
phone 08- 404 54 33, memoid ERAC.ERAJUK.
Application: Ericsson Radio Systems AB, UH,
Solveig Vallentin, 164 80 Stockholm
Ericsson Business Systems AB, Marievik

PRODUKTMARKNADSCHEF BUSINESS CORDLESS (Freeset)
• Till vår produktenhet söker vi en produktmarknadschef för trådlös telefoni. Ditt ansvarsområde är marknadshantering vilket
bland annat omfattar såljstöd, utbildning,
prissättning och konkurrent-bevakning. Du
kommer även att ansvara för avtal gentemot
leverantörer och distributörer.
Du ska kunna arbeta självständigt och
kommer att ingå i en grupp på 5 personer
som hanterar PRS's produktförsörjning.
Förutom Business Cordless hantera Ericsson
Business Systems MD110 och Business Phone.
Du bör ha gymnasieutbildning med teknisk
eller liknande inrikting, analytisk och drivande läggning, goda kunskaper i engelska och
tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Kontakta: Robert Dietsch tel 08-726 35 89,
mobil 070-540 44 81. memo: PRS.PRSRODI eller Lena Gustavsson tel 08-726 35 38.
Ansökan: Ericsson Business Systems AB, Lena
Gustavsson, 117 60 Stockholm, senast den
31/8-97.
Ericsson Radio Messaging AB,
Hallonbergen/Sundbyberg

PRODUKTCHEFER
Ericsson Radio Messaging AB med drygt 200
anställda utvecklar och marknadsför produkter och system för envigs personsökning och
radiomodem för Mobitex. Vir marknad vixer
med cirka 20% per ir och vira produkter siljs
idag framförallt i Asien. Europa och Amerika.
• Mobitex år ett paketförmedlande radionät
som idag finns installerat i 15 länder över hela världen. Till vår enhet för radiomodem för
Mobitex söker vi nu produktchefer som med
stort engagemang och initiativ vill detta i arbetet med att vidareutveckla och underhålla
vårt produktprogram. Våra kunder är systemintegratörer och terminalleverantörer, som
tillhandahåller kompletta kundlösningar för
Mobitex.
Bland dina arbetsuppgifter kan vi nämna
lönsamhetsuppföljning, ansvar för framtagning av produktinformation och sammanställning av marknadens krav och synpunkter.
Du kommer även att bistå våra säljare och
marknadsförare med tekniskt såljstöd vid till
exempel mässor, offertarbeten och kundbesök. Vidare kommer du att ansvara för framtagning av bland annat produktkalkyler och
tidplaner vid nyutveckling av våra produkter.
Ansvar för s.k. eftermarknad ryms också inom
befattningen.
Var tyngdpunkten för din tjänst kommer
att ligga kan i viss mån komma att bero på
din kompetens och bakgrund.
Vi vänder oss till dig med erfarenhet av
datakommunikation och som nu vill ta chansen att vidareutvecklas i det lilla företaget i
den stora koncernen.
Kontakta: Tuomo Keinånen, tel 08-757 22 77
e-mail: tuomo.keinanenOerm.ericsson.se

JOBBNYTT
Ansökan: Ericsson Radio Messaging AB HS
Doris Hagala 172 98 SUNDBYBERG
Ericsson Telecom AB
The Product Unit "Digital Switching Systems
and Applications" (DSA), provides competitive switching, service control and application
products to GSM operators through
Ericsson/RMOG (Business Unit for GSM, NMT
and TACS) marketing and sales channels.

PARTNERING AND SOURCING
• We are searching for a Manager and
Colleague for DSA's Partnering and Sourcing
unit. The unit is responsible for business relations with external suppliers, evaluating external companies and products, and establishing different business partnerships. An important part of the work is negotiation and
agreement development. The work is done in
co-operation with our product managers and
world leading suppliers of telecom and datacorn applications and systems.
You should hold an M.Sc. and have several
years of experience. You also have experience
in economics, marketing and business law.
Very good knowledge of English and international experience are required.
The Manager is responsible for managing
the Partnering and Sourcing unit, but works
most of the time operationally. If you are applying for this position we would prefer if
you had previous management experience.
Contact: Bengt Linnér, phone +46 8 404 57
41 or Erik Thorén, Human Resources, phone
+46 8 404 49 59. Application not later than
970829: Ericsson Radio Systems AB LK/HS 164
80 Stockholm Version 970704
Ericsson Radio Systems AB

that are adapted to the operators needs in
the areas of network monitoring, maintenance, service activation, service quality assurance, customer care and billing.
Telecom management is now viewed as a
Strategic product area within Ericsson with
the aggressive goal to be one of the three leading suppliers in the world in the next coming years. The newly formed Product Line
Unit Telecom Management within Public
Networks is now in the need to recruit a
number of experienced people for the following functions:

AREA SALES MANAGER
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17 49 eller Per-Gunnar Nyström, personal, tel
08-764 15 39.
OPERATÖRER FÖR
FILTER- OCH ELEKTRONIKTILLVERKNING
• Du kommer att arbeta med montering och
provning av elektronik- och filterenheter.
Kontakta: Maria Bodenzius-Stedt (2-skiftsarbete), tel 08-404 7582, Johan Svennas (2-skiftsarbete), tel 08-585 30339, Jan Holmberg (2skiftsarbete), tel 08-764 1032, Madeleine
Koch, personal, tel 08-757 17 49 eller PerGunnar Nyström, personal, tel 08-764 15 39.

• Our sales channels/Local Companies are
now busy building up competence and resources for the sale of our Telecom
Management solutions. Your responsibility
will be to manage and support this business
development process. You will work in an international environment supporting the sales
and marketing activities close to the customers, traditional and new operators. You
should have experience in international marketing and/or sales, have good language
(English or other language)and presentation
skills - in writing and orally. You should be
prepared to travel extensively and you must
have a large portion of endurance.

OPERATÖRER INOM OMRÅDENA

Contact: Lars Y Svensson tele: +46 8 719 6001
memoid: ETX:ETXLSN, Marc Roman tele: +46
8 7195875 memoid:ETXT.ETXMROM or Kent
Linde tele: +46 8 719 7409 memoid:
ETXT.ETXKELI.

• Du kommer att arbeta med montering och
provning av filterenheter.

Ericsson Radio Access AB, Kista

FILTEROPERATÖR
TILL REPAIR CENTER

TRANSMISSION OCH SMASERIER
• Du kommer att arbeta med montering av
enheter och kabinett, systemtest av kundanpassade enheter, test av lösa kort samt felsökning och reparation.
KontaktA: Heimo Väisänen, tel 08-757 17 26,
Alisa Bornstein, tel 08-404 27 51, Madeleine
Koch, personal, tel 08-757 17 49 eller PerGunnar Nyström, personal, tel 08-764 15 39.
OPERATÖRER FÖR SMPSERIETILLVERKNING
AV FILTERPRODUKTER

Kontakta: Heimo Väisänen, tel 08-757 17 26,
Madeleine Koch, personal, tel 08-757 17 49
eller Per-Gunnar Nyström, personal, tel 08764 15 39.
SMD-OPERATÖRER TILL YTMONTERINGEN

• Du kommer att arbeta med riggning, körEricsson Radio Access AB, har en välkänd och ning och avsyning av kretskort samt lättare
bred kompetens inom tridlös kommunikaservice, felavhjälpning och underhåll av ytPRODUCT MANAGEMENT OF GSM
tion. Vi är verksamma inom radioaccess
monterings- maskiner.
CORDLESS TELEPHONY SYSTEM
system för tridlös telefoni, basstationer, antennåra produkter och transmissionssystem
Kontakta: Jan-Olof Höri (2-skiftsarbete), tel
The use of GSM in residential and office enviför analoga och digitala nätverk. Huvuddelen
08-404 7843, Olof Thunberg (2-skiftsarbete),
ronments will increase drastically during the
av vår verksamhet finns i Kista och vi år idag
tel 08-404 8739, Roger Joffs (natWhelgarbecoming years. To be able to offer competitive
te), tel 08-404 2614, Madeleine Koch, persosolutions to this market, Ericsson is now deve- cirka 1200 anställda.
loping the GSM Cordless Telephony System
För att möta kundernas krav på snabba och nal, tel 08-757 17 49 eller Per-Gunnar
Nyström, personal, tel 08-764 15 39.
(CTS). The concept consists of products for
kvalitativa reparationer krävs självständiga,
local radio access towards the public
kunniga och flexibla medarbetare. Repair
networks, but also Network Functions to sup- Center består idag av 11 personer och finns
För samtliga tjänster ser vi gärna att du har
port new services for the end-users.
på Strömögatan i Kista.
tekniskt gymnasium med inriktning el/tele eller motsvarande. Du har erfarenhet av opera• Arbetet som filteroperatör innebär reparatörs- och avsyningsarbete samt har god syn.
• At Product Management within DSA
tion av samtliga filter/combiner produkter
Du är ansvarsfull, noggrann, initiativrik, flexiApplications we now need one more person
som är tillverkade eller som tillverkas i vår
bel och har lätt för att samarbeta.
who can help us develop the CTS Network
Kistafabrik.
Functions and contribute to the success of the
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
Din bakgrund är 2-4 årigt tekniskt gymnaconcept as such. We also want You to assist in
sium. Du har erfarenhet av montering och
Mattsson, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
our business development by creating busiprovning av olika filter- och combiner proness plans and business cases.
dukter
Ericsson Telecom AB, Public Networks Telecom
The main tasks at Product Management
Du är drivande, initiativrik, noggrann och
Management
are: analyze customer requirements and deansvarsfull samt har god samarbetsförmåga.
velop commercial product offerings, followVi ser dessutom att du är mycket flexibel och
up on profitability over the product life-cycle,
PRODUCT MANAGEMENT
serviceinriktad.
market support and customer presentations,
Product Management is responsible for, bacompetitor survey.
Kontakta: Alisa Bornstein, tel 08-404 2751
sed on the strategies and product plans, creaCustomer contacts and travels will be part
eller Per-Gunnar Nyström, personal, tel 08ting the product portolio in order to reach
of Your work.
764 1539 Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
our business targets.
As part of Your education You should have
HPS Christina Mattsson, Box 11, 164 93
We focus on three product areas; Netork
a University degree in engineering and/or
STOCKHOLM.
Operation, Service Activation and Customer
economics/marketing followed by business
Management.
oriented experince. Several years of Ericsson
experience is a merit.
Ericsson Radio Access AB, Kista
• We are now seeking for you who can take
You are used to working independently
theresponsibility for one or several of our
and not afraid of taking own initiatives. You
OPERATÖRER
products.
are a good team member and know how t o
TILL PRODUKTIONSENHETEN
You should have several years of experiencommunicate both verbally and in writing.
Very good knowledge in English language is
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och ce from the Telecom Management area, e.g.
marketing, product management or system
a requirement.
bred kompetens inom trådlös kommunikamanagement. An extra merit is if you have
tion. Vi år verksamma inom radioaccess
good knowledge in the network technology
system för trådlös telefoni, basstationer, anContact: Patrik Willén, tel 08-4042641, eareas like switching, acces and IN.
tennåra produkter och transmissionssystem
mail patrik.willen(a)era.ericsson.se or Erik
för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen
As most of our products are based on comThorén, tel 08-4044959, e-mail
av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag
ponents from different partners, it is imporerik.thoren(a)era.ericsson se
cirka 1200 anställda.
tant that you have good skills in establishing
and developing good relationships with our
Flera av våra medarbetare går nu vidare till
external partners. You will be based in
andra arbetsuppgifter - vi har därför behov
Stockholm or Mölndal
av ett antal operatörer. Vi söker:

Ericsson Telecom AB, Publk Networks Telecom
Management
'JOIN THE NEW ERICSSON TEAM
FOR LAUNCHING THE NEXT GENERATION
OF TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT
SYSTEMS AND SOLUTIONS"
Ericsson offers a range of telecom management solutions, products and services that
support all key areas of a public operator's
business activities. Our Solutions cover not
only the traditional area of operations support systems (OSS) but also embraces the business support systems (BSS) for management
of customers and services. We offer solutions

OPERATORER FOR ELEKTRONIKTILLVERKNING
• Du kommer att arbeta med bl a felsökning,
provning och reparation av kretskort.
Kontakta: Peder Eriksson (2-skiftsarbete), tel
08-404 5247, Bengt Palmkron (2-skiftsarbete),
tel 08-757 1204, Anders Floser (2-skiftsarbete), tel 08-404 5011, Madeleine Koch, personal, tel 08-757 17 49 eller Per-Gunnar
Nyström, personal, tel 08-764 15 39
OPERATORER FOR ELEKTRONIKTILLVERKNING

(ständigt nattarbete)
• Du kommer att arbeta med bi a felsökning,
provning och reparation av kretskort.
Kontakta: Kenneth Widerström, tel 08-404
7031. Madeleine Koch, personal, tel 08-757

Contact: Magnus Johansson tele: 719 2822
memoid: ETX.ETXMGNJ
Ericsson Radio Access AB, Produktionsenheten
Ericsson Radio Access AB har en välkänd och
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess
system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem
för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen
av vår verksamhet finns i Kista och vi år idag
cirka 1200 anställda.

CAB-ORDFÖRANDE
• CAB-ordförande (Corrective Action Board)
är en nyinrättad tjänst inom tillverkningen
med ansvar för att ändringsprocessen på
RSA/P fungerar. Eftersom tjänsten är nyinråt-

tad är en av de första arbetsuppgifterna att
skapa egna arbetsrutiner samt att dokumentera dessa.
Som CAB-ordförande ansvarar Du för att
arbetet i CAB:en fungerar. CABiens viktigaste
uppgifter är att säkerställa att CCB har ett
bra beslutsunderlag samt att implementera
beslutade ändringar i den egna fabriken och i
"Clonade" fabriker. I CAB:en ingår deltagare
från tillverkning, logistik, produktionsteknik
och projektledning.
Vi vill att Du har minst 3-årig gymnasieutbildning, gärna akademisk utbildning med
inriktning på produktion/logistik/kvalitet. Du
bör ha erfarenhet av Ericssons dokumentstyrning och ändringsprocess, gärna med erfarenhet från arbete på en utvecklings- och/eller produktionsenhet. Du bör även ha PC-vana (MS-Office paketet) samt erfarenhet av att
arbeta i PRIM.
Du är noggrann, stresstålig och har lätt för
att samarbeta med andra människor. Du besitter även en bra analys- och presentationsförmåga. En mycket viktig egenskap hos
Dig är att kunna driva och följa upp beslutade aktiviteter.
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Kontakta: Christer Dehlin, tel 08-757 28 72
eller Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08404 53 69

MATERIALHANTERARE
• Du kommer i huvudsak att arbeta med inoch utplockning i förråd samt praktisk materialhantering. Truckkörning förekommer dagligen varför truckförarutbildning är ett krav.
Din bakgrund är 3-årigt gymnasium eller
motsvarande, helst med teknisk inriktning
och du har erfarenhet av förråds- eller lagerarbete samt har datavana. Du är noggrann,
stresstålig, serviceinriktad och har ett utpräglat ordningssinne.
Kontakta: Jan Kihl, tel 08-757 18 02 eller
Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53
69

PROTOTYPOPERATÖR
• Du kommer att arbeta med montering,
modifiering och reparation av filterenheter
och kretskort efter kortfattade underlag. Du

kommer även att tillsammans med beredningsansvarig upprätta producerbarhets-protokoll samt föreslå förenklingar och förbättringar på produkterna.
Din bakgrund är 2-ärigt teletekniskt gymnasium eller motsvarande. Du har minst två
års erfarenhet av arbete inom filter och/eller
elektronik-montering/provning. Du har viss
datavana, goda kunskaper i svenska språket,
är stresstålig och har lätt för att samarbeta.

års erfarenhet av arbete inom elektronikmontering. Du har viss datavana, goda kunskaper i svenska språket, är stresstålig och har
förmåga att hålla många bollar i luften.

Kontakta: Thomas Peimer, tel 08-764 10 68,
Hans Östling, tel 08-757 08 45 eller AnnaGreta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69

Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Söderhamn

Kontakta: Thomas Peimer, tel 08-764 10 68,
Hans Östling, tel 08-757 08 45 eller AnnaGreta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
Mattsson, Box 11, 164 93 STOCKHOLM.

ARBETSLEDARE TILL OEM POWER

PROTOTYPOPERATÖR VIKARIAT 1 AR
• Du kommer att arbeta med montering,
modifiering och reparation av kretskort efter
kortfattade underlag. Du kommer även att
delta vid producerbarhetsgranskningar samt
vidareförmedia erfarenheter till tillverkningen.
Din bakgrund är 2-årigt teletekniskt gymnasium eller motsvarande. Du har minst två

Ericssons 90 000 anställda år verksamma i mer
än 130 länder. Deras samlade kompetens inom fasta och mobila nåt, mobiltelefoner och
infokomsystem gör Ericsson till världsledande
leverantör inom telekommunikation.
Ericsson Components AB i Söderhamn som
har ca 1 200 anställda, tillverkar bl a strömförsörjningsutrustning till AXE, NMToch
GSM, världens mest avancerade telefonisystem.

Do you want to make customers
love DRA 1900... ?
Radio Access is a fast growing and dynamic unit within Public Networks. We are
responsible for Ericsson radio access products including but not limited to CTM,
SuperCordless and the WLL products DRA 1900, RAS 1000 and AIRUNE. The market
demand for our products and services is experiencing tremendous growth throughout
Ericsson Business Networks, Sundbyberg

PRODUCT MANAGER /
DEVELOPER OF SERVICES
We are looking for a product manager / developer of services. Your main tasks will be to define, initiate and coordinate development of new and existing services in our service portfolio. Currently it includes system upgrades &
updates, maintenance & emergency support, service parts
& repair supply, training and information services. Product
management of all other relevant services connected to the
product DRA 1900 will also be within your responsibility.
You are innovative, have the business perspective and a
strong own drive. Your background is probably a M.Sc.
degree or similar and at least a couple of years of experience from previous development, marketing and/or supply of
customer services.

PROJECT MANAGER LOCAL
BUILDUP OF CUSTOMER SUPPORT
To coordinate our efforts to build up the service ability for
DRA 1900 at Ericsson local companies we are looking for
a project manager. The job will include, in cooperation
with local companies and applicable parts of the DRA
1900 Support Services unit, definition and follow up of
complete packages for efficient startup of service supply.
Typical contents of a buildup project can be local training
& certification of support engineers, planned backup support on location during startup of DRA 1900 activities at
local service centers, setup of trouble report system & procedures, local test plants, buildup of local spare part stocks
& procedures etc.
For this job you must have the ability to handle many
activities in parallel and have high social skills. Preferrably
you have a technical background and experience from
international work with customer services or implementation projects. Fluent English is a must and knowledge of
Spanish is desirable. The work is expected to include frequent travelling.

The System Acceptance Support unit's task is to coordinate and perform tests for market and customer
acceptance as support to Market Units and Operations.

SENIOR SYSTEM ENGINEER /
PROJECT MANAGER
To support system acceptance activities in FOAs, market
introduction and customer projects for DRA 1900 we are
looking for an experienced system engineer with project

the world. This of course provides for new, exciting and challenging opportunities in
the emerging wireless arena. At the DRA 1900 Support Services unit we are striving to
provide world class services to our customers. Our first goal is to build up a strong
organization for this together with Ericsson local companies all around the world.

management capability. Yor main tasks will be to setup
complete test programs for system tests in the customer's
network and to coordinate execution including technical
dialogue with the customer. Typical test contents can be to
demonstrate functionality of the network, audio quality and
other performance measures, interworking with connected
switching and transmission equipment, traffic capacity and
coverage.
For this job you should have a solid background in
system testing and preferrably experience from similar
work. You have a technical background B.Sc, M.Sc. or
equivalent. Social skills are essential and fluent English is
a must.
Contact: Gert Eric Lindqvist, telephone: 08-7643252,
memo: EBC.EBCGRLI, Application: Anna Sandström,
telephone: 08-7643313, memo: EBC.EBCASAN, Ericsson
Business Networks AB, SL/EBC/PN/RAH Landsvägen 66,
S-172 87 Sundbyberg.

within your field to Ericsson local support organisations
and/or direcdy to die customers, take part in the emergency
telephone assistance and when required carry out trouble
shooting on site.
Contact: Björn Ljungström, telephone: 08-7640814,
memo: EBC.EBCBJU,
Application: Anna Sandström, telephone: 08-7643313,
memo: EBC.EBCASAN, Ericsson Business Networks AB,
SL/EBC/PN/RAH Landsvägen 66, S-172 87 Sundbyberg.

The Training & Documentation unit collects and provides information and guidance to development, implementation, support, sales and customer personnel
through high quality training and user instruction
manuals.

TRAINING DEVELOPERS / TRAINERS
The Technical Assistance Center, TAC, unit's task is to,
globally carry out or supervise trouble shooting and
system upgrade services on site, in technically issues
support Ericsson local support organisations and customers. We are also responsible for 24 hour emergency
telephone assistance.

TRANSMISSION SYSTEM SUPPORT
ENGINEER
To our unit we need a support engineer for the transmission systems that are included in the DRA 1900 network.
The work will require travelling.
To apply you should be well experienced in transmission
systems like SDH, HDSL and Microwave Links You will
work in a team where each person besides DRA 1900
knowledge also is a specialist in one particular area. You
will be responsible for the support within your field to
Ericsson local support organisations and/or direcdy to die
customers, take part in die emergency telephone assistance
and when required carry out trouble shooting on site.

SWITCHING/INTERWORKING SUPPORT
ENGINEER
To our unit we need a support engineer the area of
Interworking between Local Exchanges and DRA 1900.
The work will require travelling.
To apply you should be well experienced in interface
protocols, like CAS/ESM and V5.1/V5.2. It is an advantage if you also have good knowledge in channel banks like
UMUX or Diamux. You will work in a team where each
person besides DRA 1900 knowledge also is a specialist in
one particular area. You will be responsible for die support

To our unit we need engineers to develop and perform training courses in Sweden and abroad. The courses involve
several technologies in dieory and practice. The work will
require travelling.
To apply you should probably be an experienced trainer
with a suitable technical background or an engineer with
teaching capacity and experience from preferrably one or
more of the areas radio technology, data/telecommunication, installation techniques and Unix workstations. Social
skills and fluency in english. Ability in other languages is
an advantage.

TECHNICAL WRITERS
To our unit we need technical writers to participate in
DRA 1900 system release projects, collect and process
internal information and make field usable manuals and
technical descriptions. The manuals will be prepared for
production on paper, CD-ROM and Intranet. Our current
tools are FrameMaker, Corel Draw and Adobe Acrobat.
The manuals cover several technologies in dieory and practice and are written in english.
To apply you should have technical background, an eye
for layout and die english language. It is preferred that you
have some experience from one or more of the fields radio
technology, data/telecommunication and/or installation
techniques.
Contact: Anders Bergstedt, telephone: 08-7643220,
memo: EBC.EBCABST,
Application: Anna Sandström, telephone: 08-7643313,
memo: EBC.EBCASAN, Ericsson Business Networks AB,
SL/EBC/PN/RAH Landsvägen 66, S-172 87 Sundbyberg.

JOBBNYTT
• Som arbetsledare skall Du svara för att styra en av våra produktionsavdelningar mot
satta mål, följa upp samt vidta åtgärder för
att nå dessa.
Vi söker Dig som har kännedom om vår typ
av produktion och har goda ledaregenskaper.
Du skall kunna agera som en modern ledare
och i första hand arbeta med att utveckla och
stödja Din organisation.
Vi ser helst att Du som söker är ingenjör
från högskola eller gymnasium med teknisk
inriktning. Du bör ha minst 2-3 års erfarenhet
av kvalificerat arbete med produktionsfrågor
samt ha förmåga och vilja att driva förändringsarbete. Då arbetet innebär ledaransvar
ställer vi stora krav på social kompetens med
förmåga att samverka med andra människor.
Du bör därför ha dokumenterad erfarenhet
av att leda/verka tillsammans med andra.
Vidare ställer vi höga krav på noggrannhet
kvalitetstänkande och förmåga till självständigt arbete.
Kontakta: Leif Wahlström, tfn 0270-761 89
eller Anders Thor, tfn 0270-765 31 alt 010-214
53 21 Ansökan märkt "Arbetsledare OEM" senast 970829: Ericsson Components AB Energy
Systems Division SÖ/EKA/K/PL Birgitta Wallin
Box516 826 27 SÖDERHAMN

nnnEa
Ericsson Business Networks AB, Nacka

PROJECT MANAGER, SOLUTIONS
INTEGRATION & ACCEPTANCE
The Consono MD110 is one of the leading
PBXs on the world market and is the central
element of the Consono offering from
Ericsson Infocom System AB. We. in the
Solutions Integration 3 Acceptance department, play a key role in maintaining this lead
by being responsible for the field trailing of
the Consono concept i.e. MD110. supporting
telephony, data and video applications. In addition, we work closely with our local companies to help them achieve market approval
for a rapid introduction of new products.
Due to organizational changes our department is responsible for the field trial and introduction of all products within the Consono
product portfolio, we are looking to strengthen our team with 2 Project Managers.
• Job description: As a successful applicant
you will work together with a team of experienced project managers and engineers responsible for the field trial and introduction
of the Consono product portfolio. You are responsible for establishment, execution and
closing of a project.
Your responsibilities in the projects are to;
plan the field trial project, develop a project
time schedule, create a project organization,
do the project budget coordinate with other
related projects, hold project meetings, verify
and review product quality, define project rules and routines and produce monthly field
trial project reports.
You will work with the latest technology
developed by both EBC and external suppliers.
You will work in close cooperation with
our local companies and customers and you
will be expected to occasionally travel abroad
for short or longer periods.
Training: In addition to the necessary training courses you will need to attend to carry
out your duties, in accordance with the
Ericsson policy of personal development we
encourage and support relevant training
courses.
Location: You will be based at our modern
locations in Nacka Strand, Stockholm.
Qualifications: You should have an engineering degree in a relevant discipline or some
years experience in the project management
field.
Contact: Zeljka Senesan, Department
Manager, tel. 08-4222024, Mike Hinton, tel.
08-4220647. Håkan Mattisson, tel. 084221285 or Lars Kling, tel. 08-4221268.
Application: Susanne Pettersson,
NA/EBC/EN/H, Ericsson Business Networks AB,
131 89 STOCKHOLM.
Ericsson Business Networks AB, Enterprise
Networks, Nacka Strand. Sweden

PROJECT MANAGER CUSTOMER PROJECTS
Services is a rapidly growing area within BU
Enterprise Networks. Customer Projects is a

unit under Service Sales and Projects, within
Enterprise Services. Our target customers are
large customers of EN with international projects and complex national projects.
• As a Project Manager you have the responsibility for organising and co-ordinating the
activities and resources of Enterprise
Networks and for meeting all contractual obligations.
This involves: managing customer projects
so that they are completed to time, quality,
cost and specification, ensuring the customer
is satisfied with the service and product, motivating the Ericsson resources who need to
provide and install all elements of the product.
Qualifications: You have a proven track record of project management, and are experienced in project management tools, PROPS,
MQR or similar. You possess a high level of
communication and customer relation skills.
Fluency in written and spoken English is required.
The work entails frequent international
contacts and travel.
Contact: Tibor Lakatos, +46 8 422 2293,
EBCEBCLTS or Marcus Eriksson, +46 8 422
1599, EBC.EBCMRCS Application: Ericsson
Business Networks AB, EN/H, S-131 89 Nacka
Strand, Sweden
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

INTERNATIONELL KUNDPROJEKTLEDARE - MOBILTELEFONI
Vi arbetar med marknadsföring och implementering av mobiltelefonsystem i Centraloch Östeuropa. På grund av den mycket snabba expansionen på våra marknader söker vi
nu ytterligare en erfaren kundprojektledare.
• Du kommer att arbeta med våra mobiltelefonsystem GSM och NMT mot ett stort antal
marknader och dotterbolag inom regionen.
Detta innebär att Din uppgift blir bred.
Du kommer att ansvara för implementeringsdelarna under offertfasen och Du kommer att driva projekt i enlighet med kundkontrakt och projektspecifikation under implementeringsfasen. Jobbet är lämpligt för
den projektledare som år affärsorienterad
och som år intresserad av att arbeta i en internationell miljö.
För att lyckas med den här uppgiften måste
Du ha gedigen erfarenhet av projektledningsarbete inom mobiltelefoni eller telekommunikationssystem i övrigt (gärna AXE).
Du är civilingenjör och behärskar engelska i
tal och skrift.
Kontakta: Ulf Borison, tel 08-757 15 80, memoid ERAC.ERAUBOR eller Anita Malmström
Wallner, personal 08-404 2429 memoid
ERAC.ERAANTA Ansökan: Siw-Britt Johansson
SG/ERA/LP/HA memoid: ERAC.ERASBJ
Ericsson Radio Systems AB, Kista

HEMMA PROJEKTLEDARE MARKET OPERATION - CHINA
• Vi söker kundansvarig hemmaprojektledare som på hemmaplan skall stödja våra kontor i kina med allt från offert till leverans och
acceptans.Befattningen innebär ett totalansvar för logistikarbetet som sker i Sverige.
Andra uppgifter är medverkan i förbättringsprojekt kring exempelvis logistik,produktintroduktioner, lönsamhetsuppföljningar
och säljstöd. Arbetet innebär en del resor till
Kina.
Du kan gärna ha en bakgrund inom tex
produktledning,tekniskt utveckling.nätplanering.installation.produktion eller logistik.
Vi ser helst att du har civ ing utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet.Alla kontakter sker på Engelska. Ring oss så berättar
vi mer.

• We therefore seek three skilled people
who can join the group. You will be working
with the process teams and the users in identifying the most critical information management needs and run projects aimed at implementing new and improved systems. We
work with internal and external IS/IT units in
the development projects and for maintenance of our systems.
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 Aström, phone +46 8 404
73 16, memoid. ERA.ERAASAM,
andreas.astrom@era.ericsson.se Application:
Ericsson Radio Systems AB, AH/H Birgitta
Stavenow, 164 80 Stockholm
Ericsson Business Systems AB, Marievik

DECT - PROJEKTLEDARE
Ericsson Business Systems AB år dels ett
svenskt lokalbolag ansvarig för försäljningen
av affärsenheten Enterprise Networks kompletta produktportfölj på svenska marknaden, dels ansvarig för tillbehör till Ericssons
DECT system world wide. Ansvaret för utveckling av tillbehör tog vi över från Holland under 1996. Vi är nu inne i en mycket expansiv
fas med kraftigt ökande omsättning och introduktion av ett antal nya produkter.
• Inom enheten "Development & Marketing
of Accessories" utvecklar och säljer vi tillbehör till DECT system för BCT och CTM.
Tillbehör spänner från en enkel bärväska till
avancerade lösningar för integrering av
DECT-telefonen med din PC. Vi jobbar med
allt mellan affärs- analys, kravställande, utveckling och försäljning. Utvecklingen sker
framför allt genom anlitande av underleverantörer inom och utom Sverige. För drivande
av våra utvecklings- projekt behöver vi nu
utöka med en projektledare. Du kommer i samarbete med produktchef ta fram de tekniska kraven inför ett projekt och sedan tillsammans med vår inköpare finna en underleverantör som kan realisera dessa. Under projektets gång kommer du att i nära samarbete
med våra underleverantörer och systemägare
driva och följa upp projekten.
Följande krav ställer vi på dig: Minst gymnasieingenjör eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet som projektledare
av utvecklingsprojekt. Ha kännedom om
PROPS projekt- metodik. Goda språkkunskaper i engelska. Kunna jobba självständigt och
vara drivande.
Kontakta: Jonas Carlson tel 08-726 36 42,
memo PRS.PRSJOCA. Ansökan senast 970831:
Ericsson Business Systems AB, Lena
Gustavsson 117 60 STOCKHOLM, tel 08-726 35
38
Ericsson Erisoft AB, Växelsystem, Umeå

PROJEKTLEDARE ACCESS
Ericsson Erisoft AB utvecklar nuvarande och
nästa generations accessprodukter. Här sker
stora förändringar när marknaden öppnats
för fri konkurrens världen över och datakommunikation alltmer integreras med
telefoni. Vi söker kreativa medarbetare som
är intresserade av projektledning vid vårt
kontor i Umeå.

• Som projektledare kommer Du att ha ansvar för att leda ett projekt-team med utveckling, implementering och underhåll av våra
produkter. Du bör ha en god teknisk utbildning och gärna erfarenhet från någon typ av
Kontakta: Paul Ericsson, tel 08-404 2721 eller ledande befattning. Vidare bör Du ha en förHans Falk. personal tel 08-757 1402 Ansökan:
måga att både se till helhet såväl som delar
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LDH Britt
samt vara kreativ och kunna arbeta under
Gustafsson memoid ERAC.ERABGUS
press. Kommunikativ förmåga samt goda
kunskaper i engelska är en förutsättning. Det
Ericsson Radio Systems AB, Kista
år en fördel om Du har kunskaper inom AXEområdet men inte nödvändigt. Du lår Dig
systemet via utbildning och "on the job traiBUSINESS SUPPORT
ning".
SYSTEM PROJECT MANAGERS
Kom till oss - upptäck den positiva stämBusiness Unit Cellular Systems - American
ningen i vårt unga produktbolag - och bo i
Standards (RMOA) is under heavy expansion.
Umeå, Sveriges bästa stad enligt Månadens
A major challenge is to streamline the proces- Affärer. I det växande Umeå finns en svårslases and business support systems.
gen kombination av grundtrygghet och utTo focus on the business issues and proces- vecklingsmöjligheter samt närhet till natur,
kultur och sport. Hår finns möjligheter att ta
ses we are building a new type of business
cykeln till jobbet - och hos oss arbetar Du i ett
and process oriented information systems
unit. Our mission is to provide business appli- nytt och fräscht kontor. Vi erbjuder förutom
stimulerande arbetsuppgifter en flora av akcations to facilitate world<lass IS support for
tiviteter och evenemang genom våra aktiva
the global RMOA TTC (Time To Customer)
personalklubbar.
process.

KONTAKTEN NR 11 1997

Ericsson Erisoft AB:s expansion medför
ständig förändring och vi söker därför engagerade medarbetare som vill vara med och
påverka vårt unga bolags utveckling.
Kontakta: Nils Granered, 090-153031, memo
EPL.EPLNGR eller Camilla Sundbom, 090153126, memo EPL.EPLCSM Ansökan: Ericsson
Erisoft AB, Box 920, 971 28 LULEÅ, märk ansökan Personal X/A
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJECT MANAGER CUSTOMER PROJECTS
• We are looking for an experienced Project
Manager to our unit for customer projects
within Business Unit Cellular Systems American Standards.
The Project Management Unit is responsible for executing Customer Projects to all
ERA/A Direct Markets, Start-up markets and
Demo systems, mainly in CIS, Asia, Latin
America and Africa. The unit is also involved
in sales and marketing activities according to
the core-3 concept.
The Project Management Unit is also overall responsible for processes, methods &
tools and competence development programs for Project Management within the
global organization for Cellular Systems, DAMPS/AMPS, and is also responsible for maintaining a network among Project Managers
and conduct regular conferences.
The successful candidate has preferably an
academic education and has long experience
from work in commercial turn-key projects or
other related activities within Ericsson.
Fluency in written and spoken English is required, Spanish is an asset. Ability to establish
good relations with customers and Local
Companies is also required.
Contact: Charlotte Göransson +46-8-404
9470, ERA.ERACHGO or Marianne Molin, +468-404 4778, ERA.ERAMM Application:
Ericsson Radio Systems AB Marianne Molin
AH, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Telecom AB

PROJECT MANAGER TO A C M M
LEVEL 2 SOFTWARE COMPANY!
The situation: At our Local Design Centre we
are 160 person working with development of
ISDN and CTM services and a couple of new
smaller areas. We belong to the Switching organisation within Public Networks. In April
we got our CMM level 2 certification and are
now working towards a new vision. The vision includes entering of new product areas
and taking a broader responsibility from
customer to customer. We are placed in very
modern facilities in Älvsjö which enables us
to create an open atmosphere suitable for
teamwork and good co operation.
• We are now looking for a project manager
for ISDN services in Polaris. The Polaris project
is currently in the prestudy phase and are the
latest one in a row of ISDN projects starting
with Amphion. We need to replace our current project manager after the summer.
The Job: All design work is performed in
HLPLEX in the AM environment. The project
includes a number of ISDN services such as
Call Completion on No Reply and Calling
Name Identification Presentation.
You will as project manager be responsible
for organisation of your project and running
it towards goals for time, quality and cost.
The requirements for Polaris are written by
product management and development together. This is done in the Polar Bear project.
To your help you have our light web-based
processes in project planning, requirements
management, configuration management
etc.
All our development work are performed
in teams with full responsibility for their results. The work starts with finalising the
prestudy and later take on feasibility study
and execution. The project is planned to be
ready in September 1998.
Qualifications wanted: experience from
project management/team management and
knowledge about PROPS, able to work
towards defined goals, willingness to learn,
flexibility, pragmatic and positive attitude,
preferable knowledge about our project management practices(not needed).
Both XT internal and external applications
are wanted.
This is YOUR chance to work with project
management at a CMM level 2 LDC, TAKE IT!
Contact: Hans Norelius, ÅL/ETX/PN/XT,
Ph:+46 8 719 1697, Memo:ETXT.ETXHAGN;
Björn Johansson, ÅL/ETX/PN/XT, Phe:+46 8
719 1295, Memo:ETXT.ETXBJJ or A.C.

JOBBNYTT
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Sturesdotter, H.R. ÅL/ETX/PN/XT Ph:+46 8 719
7186 Memo:ETXT.ETXASTU

flera länder, samt flera olika teknik discipliner.

Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

• Den vakanta tjänsten ingår i fas 8 projektet
som just skall starta. Kvalitetskoordinatorn ingår i projektledningen och kommer följdakligen att arbeta mycket nära projektledaren.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är: Definiera
kvalitetsmål för fas 8 projektet. Följa upp arbetet i projektet i enlighet med kvalitetsplanen. Mätningar och statistik vad gäller kvalitetsdata. Kvalitetsrapporter. Introduktion av
nya idéer inom gällande kvalitetsförbättringar, sökande efter best practice, seminarier etc.
Identifiera kvalitetsrisker och se till att dessa
undanröjs. Etablera nätverk av kvalitetskoordinatorer inom projektet och i detta driva
förbättringar. Undersöka, utvärdera och introducera nya metoder, verktyg och processer
inom ramen för projektet. Organisera relevant träning innan respektive fas i utvecklingen. Ansvara för CM aktiviteter inom projektet
och för att förbättra existerande metoder.
Personen bör vara öppen och ha lätt att få
kontakt med andra människor, vara bra på
att kommunicera i tal och skrift. Erfarenhet
som deltagare i utvecklingsprojekt är nödvändig, liksom en grundläggande förståelse
för mobiltelefoni och ingående tekniker.

CUSTOMER PROJECT
MANAGERS FOR RMOG ASIA PACIFIC
The Market Operations Unit RMOG Asia
Pacific has a geographical responsibility stretching from India via South East Asia,
Indonesia, Taiwan, Korea and the
Phillippinies to Australia. Our task is to sell
GSM, NMTand TACS systems in this region
and to support our local companies which are
going through a rapid expansion.
LN/P is the unit responsible for implementing the systems, for logistics issues and for
support and build-up of the local companies
in the area of implementation. Build-up of
the local companies is becoming increasingly
important as the business is growing rapidly
and we have made a decision to grow primarily at the Local Companies and to the extent
possible with locally employed staff.
• LN/P is currently looking for Project managers. You have good knowledge of cellular
systems. Experience of implementation is valuable. Preferrably you have a Customer
Project Management experience from
Ericsson including a sojourn abroad.
You need to be challenged by working in a
rapidly growing business. You need to have
the power of initiative and the ability to be a
team leader.
You need to be interested in issues, like
local competence build up, relating to the interwork between ERA and the Local
Companies and you need to be convincing
yet respectful and perceptive enough to fit
into the Asian business culture. Other important areas that you will work w i t h is improvement projects.
Contact: SG/ERA/LN/PC Magnus Holmgren,
tfn. +46 8 757 57 09 memoid: ERAC.ERAMAHO. Application: SG/ERA/LNH Carin Kasberg
tfn. +46 8 404 55 87, memoid: ERAC.ERACASA
Address: Allen 5, 172 36 Sundbyberg, Sweden
Ericsson Radio Systems AB, Kista

KVALITETS K00RDINAT0R TILL
PROJEKTKONTORET FÖR CMS 30
ERA/JJ är ansvariga för att driva utvecklingsprojekt inom produktlinjen CMS 30, mobiltelefonsystem för Japansk standard. Projekten
är mycket stora och omfattar organisationer i

Kontakta: Thomas Axelsson, tel 08-757 08 87
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, J/HS
Gunilla Åsberg 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

KUNDPROJEKTLEDAREMOBILTELEFONI
Vi arbetar med marknadsföring och implementering av mobiltelefonsystem (GSM och
NMT) till Ryssland och Central- och Östeuropa. Dessa regioner är under fortsatt stark expansion där Ericsson skaffat sig en dominerande ställning och fyrdubblat sin omsättning
under det senaste året.
• Vi söker därför erfarna kundprojektledare
med placering i Sundbyberg för dessa marknader.
Projekten drivs i en internationell miljö i samarbete med kunder och andra enheter och
företag. Projekten är oftast turn-key. De innehåller leveranser av växlar MSC/BSC eller
MTX, basstationer, transmission, kraft- och
stödsystem, mjukvara samt tjänster för implementering och utbildning.
Du jobbar direkt mot kunden med totalt
ansvar för projektet. Din uppgift blir även att
medverka i offertarbetet som projektledare.
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deltaga vid förhandling, för att sedan ta över
ansvaret för kontraktet och planera och initiera de aktiviteter som ingår för att uppfylla
kontraktet.
Du ansvarar för att säkerställa projektets
kvalitet och resultat avseende kundtillfredsställelse, effektivitet lönsamhet och ledtider.
Du är civilingenjör med några års erfarenhet av kundprojektledning av komplexa teleeller datasystem. Har du arbetat med implementering, logistik, marknadsföring eller
produktledning är det meriterande.
Du talar och skriver engelska obehindrat.
Behärskar du dessutom ett av regionens
språk är det bra. Du skall ha goda dokumenterade ledaregenskaper, vara metodisk, resultatinriktad, affärsorienterad och stresstålig.
Kontakta: Ryssland: Joakim Cerwall, tel 08757 39 29 eller Central & Östeuropa: Ulf
Borison, tel 08-757 15 80 Ansökan:
SG/ERA/LP/H Liljana Sundberg
Ericsson Business Networks Sundbyberg
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 WLLprodukterna 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.

systemet Airline ansvarar du för att koordinera ett stort antal medarbetare I olika länder
mot ett gemensamt mål.
De största målmarknaden för nästa release
är 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

tMI
Ericsson software Technology AB - Ronneby
RY/EPK/NM

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. 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

P0SITI0NERING
AV MOBILTELEFONER
På enheten Business Applications utvecklar vi
Mobile Positioning Centre, en ny produkt för
att kunna positionsbestämma GSM-telefoner.
Produkten kommer att användas för att positionsbestämma nödsamtal, effektivisera för
transportföretag som taxi och åkerier.
Positionering kan även utnyttjas bl.a. till att
spåra stulna bilar med GSM-enhet i billarmet.
• För utvecklingen behöver vi ett antal personer som har kunskap och intresse inom
C++, Java och Corba. Arbetet omfattar alla
utvecklingssteg från analys till implementation och test. Vi använder objektorienterade
databaser och arbetar med både PC och arbetsstationer.
Jobbet är utvecklande och omväxlande. Du
kommer att jobba med oss på en relativt liten
avdelning med drygt tio personer. Projektet

"Sourcing, OEM Systems and Software"
Ericsson Utvecklings AB söker nya medarbetare
Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag
inom Ericssonkoncernen. Vi förser Ericsson och
dess kunder med plattformsprodukter för telekommunikation, telekommunikationstjänster och
utvecklingsstöd. Ericsson Utvecklings AB ansvarar
för den fortlöpande utvecklingen av AXE-systemet,
som är världens mest installerade telefonisystem,
samt andra basprodukter inom telekommunikation
för mobil, fast och bredbandsprodukter.

Programvarukonstruktör distribuerade
operativsystem
Sektion I/MD på Ericsson Utvecklings AB
utvecklar distribuerade realtidsoperativsystem
för telekommunikationstillämpningar.
Vi arbetar i teknikens framkant och det
senaste inom objektorienterade språk och
standarder som t.ex. Java och Corba.
Sektionen ansvarar även för en egenutvecklad

distribuerad och objektorienterad databashanterare. Arbetet har karaktären av forskningslabb och bedrivs med ett minimum av
byråkrati.
Vi behöver förstärkning för att kunna
möta det ökande intresset för våra system
inom koncernen och söker därför kompetenta
programvarukonstruktörer.
Som programvarukonstruktör får du
ansvara för hela konstruktionskedjan, från den
inledande designen av vissa delar av systemet,
till själva implementeringen och testningen.
Implementeringen sker huvudsakligen i C + + .
Arbetsuppgifterna kan omfatta konstruktion
både inom den renodlade operativsystemdelen,
databashanteraren samt Corba och Java
gränssnitten beroende på ditt intresse och
kompetens.
Vår konstruktionsmiljö utgörs främst av

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 pä: w w w . e r i c s s o n . s e / S E /

SUN/Solaris, och PC med G N U s programmeringsverktyg.
Vi söker dig som har goda kunskaper i
C + + och som är gymnasieingenjör, civilingenjör eller har motsvarande högskoleutbildning med datainriktning. Du bör vidare
vara teknikglad och ha förmåga och intresse
av att snabbt ta fram prototyper då så
behövs.
Kontakta Alexander Larruy 08-727-38 86
memo: UAB.UABALAR
e-mail: alexander.larruy@uab.ericsson.se
Ansökan skickas till:
Maria Holmer, personal
Ericsson Utvecklings AB
Box 1505
125 25 Älvsjö

ERICSSON
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använder senaste teknik och moderna designlösningar.
Ronneby kallas hjärtat i Sveriges trädgård,
Blekinge. Vi har skärgård, skog, sjöar och
öppna landskap mycket nära. Kontoret finns i
Soft Center, med ett 50-tal IT-företag. 100
meter från arbetsplatsen ligger en av Sveriges
största parker, Brunnsparken.

• Som programvarukonstruktör bör du ha 3
års erfarenhet av SW-design i C, samt erfarenhet av simuleringar och matematiska modeller. Du är utbildad civilingenjör (E, M eller F)
och besitter kunskaper i reglerteori och
mikrovågsteori. Du är analytisk och strukturerad, du är drivande samt social till din läggning.

Kontakta: Åse Petersen, tfn 0457-775 87, Email Ase.Peterseneepk.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Software Technology AB Personal
Box 518 371 23 KARLSKRONA E-Mail;
job6epk.ericsson.se

Kontakta: Fredrik Schedwin, tel 08-757 1094,
eller Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404
3865 Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS
Pia Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM

Din bakgrund är teknisk högskola eller liknande. Du bör ha några års erfarenhet av
transmissionsplanering och dimensionering
av mikrovågs- länknät, helst från en nätoperatör. Någon erfarenhet av implementering
av nät är ett plus.
Du är självständig, drivande och är beredd
att periodvis arbeta utomlands. Du har goda
kunskaper i englska, både i tal och skrift.
Kontakta: Ulf Sundström, tel 08-404 2847 eller Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404
3865 Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS
Pia Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM

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

Ericsson Radio Access AB, Kista

OBJEKTLEDARE TILL AAP
PROJECT ENGINEER

Active RF Products (AAP) är ett litet flexibelt
With increased requirements upon customer
affärssegment med ca 70 medarbetare. Vi har
product information (CPI) deliveries for the
hos Ericsson Radio Access AB ett eget resultaEricsson's GSM System a new supply strategy tansvar och en stor affärspotential. Vi arbetar
is being developed. A new production metmed allt från produktutveckling till markhod will ease CPI access and CPI processing
nadsföring och försäljning av våra produkter.
for the Major Local Companies (MLCs) around
Strategisk inriktning är utveckling av linjäthe world. The method will allow the MLCs to ra RF effektförstärkare MCPA (Multi Carrier
make their own CPI productions either on paPower Amplifier) för samtliga mobiltelefoniper or on CD or to make their own extranet
system. Våra produkter utvecklas för frekvenpresentations, all depending on the preferensområden inom 400 MHz till 3 GHz.
ces of their end customers.
Marknadens behov växer, inte minst genom
Ericssons satsning på WCS (Wide band
Cellular System, W-CDMA) och vi behöver
• You will work with further development,
därför omgående utöka vår personalstyrka
test and implementation of the new producmed flera kompetenta medarbetare.
tion method at the MLCs. This will give you
the opportunity of working in an international environment together with a highly dedi• Vill Du jobba med ett av marknadens mest
cated team.
avancerade RF- produktsortiment, så har vi
platsen för Dig.
Qualifications: knowledge of HTML/SGML
Som objektledare planerar och leder Du
and DynaText, knowledge of extranet handframtagning av nya produkter inom området
ling, experience of UNIX, scripting language,
linjariserade effektförstärkare, MCPA. Du leexperience of CD production, good knowledder konstruktionsarbete för upp till 20 persoge of English, strong verbal and written comner och rapporterar till projektledningen.
munication skills.
Din bakgrund är civilingenjör i elektrotekAssets: international work experience,
nik eller motsvarande genom praktisk erfaknowledge of PRIM. GASK and GOLF.
renhet. Du har erfarenhet av radiokonstruktion inom frekvensområdet 0,8 - 2,5 GHz,
Contact: LZ/LLC Erika Ernfors, phone: + 46 8
konstruktion i nyutvecklingsprojekt, objekt404 93 93, memoid: erac.eraeril or LZ/LI
ledning samt dokumentation.
Magnus Wallsten. phone: + 46 8 404 80 04,
Vi söker Dig som är drivande, entusiastisk
memoid: extr.qrawagn Application: Ericsson
och som har en organisatorisk förmåga.
Radio Systems AB LZ/HS Towa Raak, 164 80
Stockholm
Kontakta: Bo Berglund, tel 08-404 6919 eller
Ericsson Radio Access AB, Kista
Madeleine Koch, personal, tel 08-757 1749
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Pia
Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
MEKANIKKONSTRUKTÖR TILL ANP
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products har affärsansvar för sitt produktområde som
omfattar delsystem i radiobasstationer till
samtliga mobiltelefonistandarder, exempelvis
GSM, D-AMPS, DCS, PCS. E-TACS, NMT, PDC.
Produkterna innefattar mikrovågsteknik,
analog och digital HW, mekanik samt programvara. Utvecklingen och produktifiering
sker i nära samarbete med alla Ericssons affärsområden inom mobiltelefoni, då affärsenheten är kompetenscenter för mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare, radiotestloopar o d.
• Tillsammans med andra RF- och mekanikkonstruktörer samt produktionsberedare
kommer du att utveckla och dokumentera
mekaniska konstruktioner som ingår i telefonbasstationer för inom- och utomhusbruk.
Vi arbetar för det mesta i små projektgrupper
i en flexibel organisation med korta beslutsvägar.
Vi söker en civilingenjör (M) eller en mycket erfaren gymnasieingenjör med flera års erfarenhet av konstruktionsarbete i
UniGraphics miljö.
Tidigare erfarenhet av våglängdsberoende
mekanik är meriterande. Du har lätt för att
samarbeta, du är drivande och initiativrik
samt praktisk till din läggning.
Kontakta: Lennart Berglund, tel 08-404
4831, eller Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08404 3865 Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
HPS Pia Bolmgren, Box 11. 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB, Kista

PR0GRAMVARUK0NSTRUKTÖR - ANP
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products har affärsansvar för sitt produktområde som
omfattar delsystem i radiobasstationer till
samtliga mobiltelefonistandarder, exempelvis
GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT, PDC.
Produkterna innefattar mikrovågsteknik,
analog och digital HW, mekanik samt programvara. Utvecklingen och produktifiering
sker i nära samarbete med alla Ericssons affärsområden inom mobiltelefoni, då affärsenheten år kompetenscenter för mikrovägsfilter, combiners, lågbrusförstärkare, radiotestloopar o d.

Ericsson Radio Access AB, Kista

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.

DESIGNER
• Arbetet omfattar att speca och designa
ASIC för transmissions- produkter.
Du är civilingenjör (eller är en mycket erfaren gymnasieingenjör) och har praktisk erfarenhet av ASIC design och HW konstruktion
(HW nära programmering).

SOFTWARE DESIGNER
• Du kommer att arbeta med programvaruutveckling och testning för "on board"
(FW) funktionalitet.
Du är civilingenjör alternativt har fyraårigt
tekniskt gymnasium. Du bör ha minst 2 års erfarenhet av hårdvarunära programmering &
C++, gärna från ett mindre företag.
Du kommer att arbeta med systemering,
design och programmering av applikationer
för driftstöds- och planeringssystem.
Du år civilingenjör alternativt gymnasieingenjör. Du bör ha 2-3 års erfarenhet av
C/C++, windowsprogrammering, UNIX, OS/2,
DOS, Client/Server mot någon databasmiljö
(Oracle, Sybase).
Du är självständig, öppen och framåt!
Kontakta: Joachim Walz, tel 08-404 2845 eller Lars-Åke Eriksson, personal, 08-404 3865
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, Pia
Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM

NÅTPLANERARE
• Du ansvarar för transmission och transportnätdesign. Du kommer att svara för kravformulering, design, planering och dokumentation av transportnätslösningar. Designarbetet
görs med hjälp av datorhjälpmedel varför viss
datorvana krävs.

RADIOKONSTRUKTÖR - ANP
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products har affärsansvar för sitt produktområde som
omfattar delsystem i radiobasstationer till
samtliga mobiltelefonistandarder, exempelvis
GSM, D-AMPS, DCS, PCS, E-TACS, NMT, PDC.
Produkterna innefattar mikrovågsteknik,
analog och digital HW, mekanik samt programvara. Utvecklingen och produktifiering
sker i nära samarbete med alla Ericssons affärsområden inom mobiltelefoni, då affärsenheten är kompetenscenter för mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare, radiotestloopar o d.
• Du skall tillsammans med elektronik- och
mekanikkonstruktörer samt produktionsberedare konstruera och dokumentera elektriska konstruktioner som ingår i telefonbasstationer för inom- och utomhusbruk. Vi arbetar
för det mesta i projektform.
Du är civilingenjör E eller F eller har motsvarande kunskaper samt några års erfarenhet av konstruktion inom radio och förstärkarområdet. Du får gärna ha kunskap av
mönsterkortskonstruktion och du är van att
arbeta med CAD-hjälpmedel.
Du är noggrann och drivande samt är öppen och lätt att samarbeta med.
Kontakta: Lennart Berglund tel 08-404 4831
eller Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404
3865 Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS
Pia Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB, Kista
Antenna Near Products (ANP) är en affärsenhet inom RSA. Vi utvecklar med stor framgång filtersystem och andra antennära delar
som ingår i radiobasstationer för alla olika
mobiltelefonisystem som Ericsson har. Våra
produkter hanterar de analoga radiovågorna
i radiobasstationen.

VERIFIERINGSINGENJÖR
• Om du vill få en gedigen teknisk grund att
stå på för en fortsatt karriär inom
Affärsområdet Mobilsystem (BR), så år arbetet som verifieringsingenjör det rätta. I arbetet kommer du i kontakt med många olika
teknikområden, från radio- och digitalkonstruktion och mekanik till programvara. Du
får ta ett totalansvar för alla typer av verifiering; radiofunktionalitet, miljötester och
systemprovning. Vi driver utvecklingsarbetet i
projektform med fem till tjugo medlemmar.
Arbetsklimatet är positivt och öppet.
Du är högskoleingenjör (80, 120 eller 180
p) med inriktning på elektroteknik, gärna
med kurser inom radioteknik. Har du erfarenhet inom mobiltelefonisystem är det meriterande, likaså om du arbetat med mätteknik.
Du år drivande och initiativrik, du känner ditt
ansvar och är noggrann.
Kontakta: Mona Engman, tel 08-404 8109
Gunnar Winqvist, tel 08-757 55 33 eller LarsÅke Eriksson, personal, tel 08-404 3865
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Pia
Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
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standa och miljötålighet på våra produkter
och jämföra resultaten med uppställda krav. I
arbetet ingår även utveckling av testmiljö och
testhjälpmedel samt framtagning av testrapporter. Vi arbetar för det mesta i små projektgrupper i en flexibel organisation med korta
beslutsvägar.
Du är gymnasie- eller civilingenjör med inriktning på elektronik, gärna radioteknik,
och med erfarenhet från verifiering. Har du
erfarenhet av mobiltelefonsystem är det meriterande, likaså om du tidigare arbetat med
verifiering av elektronikprodukter för utomhusbruk. Du har lätt för att samarbeta, år drivande, initiativrik och praktisk till din läggning.
Kontakta: Lennart Berglund, tel 08-404
4831, eller Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08404 3865 Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
HPS Pia Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

GSM DRIFT0CH UNDERHÅLLS-TEKNIKER
• Vill du ha ditt eget GSM-system att sköta
om?
Vi behöver en duktig drift och underhållstekniker med erfarenhet av Ericssons GSMsystem(CME20) som skall ansvara för att varat
utbildningssystem fungerar och uppdateras i
enlighet med vårt kursutbud. I dag består
systemet av 6 växlar(AXE10), 7 radiobasstationer, radionätplaneringsverktyg, övervakningssystem, utrustning för datatrafik och
transmissionsnät. En genomsnittsvecka pågår
ca 10 kurser på denna utrustning.
Enheten tillhör RMOG, Customer Services
Training och vi ansvarar för att Ericssons
GSM-kunder får den utbildning de behöver
för att kunna driva det system Ericsson levererat till dem. Totalt består vi idag av ca 90
personer. Du kommer att tillhöra en grupp
om 10 personer som bland annat ansvarar för
supporten avAXE och IS/IT. Förutom training
centret i Kista finns utbildnings enheter på
ytterligare 25 ställen runt om i världen.
Vi vill att du som söker har erfarenhet av
drift och underhåll på AXE 10, allra helst inom CME20. Du behöver kunna engelska i såväl tal som skrift. Då arbetet innebär dagliga
kundkontakter måste du vara road av att serva andra och tycka om att jobba i grupp.
Kontakta: Christina Weckman ERA/LY/UTC,
08-7573337 eller Kenneth Norbeli 08-404
7149 Ansökan senast 970915: Marie-Susanne
Kretschmer KI/ERA/LY/US, Ericsson Radio
Systems AB, SE-164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MEKANIKKONSTRUKTÖR
På enheten för byggsätt och mekanik utvecklar vi byggsätt för radiobasstationer förAMPSID-AMPS och PDC. Produkterna konstrueras
för en flexibel och kostnadseffektiv storserieproduktion som samtidigt uppfyller våra kunders krav. Vi är ca 20 personer på enheten. På
enheten finns förutom mekanikkonstruktörer
även EMC-specialist produktsäkerhetsansvarig, kylspecialister och projektledare.
• Du bör ha erfarenhet av mekanikkonstruktion av elektronikbyggsätt (stativ, magasin m
m), kunskap om standardbyggsått för
elektronikprodukter är önskvärt. Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för konstruktionerna från start till mal. En stor del av
arbetet består av kontakter med andra konstruktörer, produktion, inköp, underleverantörer med flera varför bra samarbetsförmåga
år en viktig egenskap. Datorvana från mekanik-CAD (vi använder Unigraphics) är ett krav.
Du ska ha lätt att uttrycka dig i tal och skrift
på svenska och engelska.

Ericsson Rad» Access A, Kista

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

Kontakta: Hans Hammar, tel: 08-757 24 94
Ansökan: AH/H Jan-Olof Segerfeldt, Ericsson
Radio Systems AB, 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

IMPLEMENTATION - TECHNICAL
ASSISTANCE CENTRE (l-TAC)
Enheten Installation & Test inom Operations,
Cellular Systems - American Standards söker
en ny medarbetare som skall vara navet i vår
supportverksamhet, l-TAC.
• Installation & Test driftsätter D-AMPS/AMPS system i hela världen. Vi åker även ut på
supportuppdrag. Konceptet med l-TAC innebär att stödja våra installationsprojekt när de
har tekniska problem och att återhämta felrapporter som ger upphov till förbättringar.

JOBBNYTT
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Du kommer att vara stationerad i Kista och
ha ett stort internationellt kontaktnät. Du
kommer att vara representant i våra interna
mötesforum där du på ett tidigt stadium tar
del av våra produkter. Kortare resor ut till våra projekt kan bli aktuella.
Du bör ha en bakgrund inom installation
och testning av RBS med erfarenhet från installationsprojekt.
Arbetet kräver att du är en drivande person som är med och driver fram förbättringar
på våra produkter som sedan ska förmedlas i
teknisk skrift. Goda kunskaper i engelska är
ett krav. Kan du även spanska är det meriterande.
Kontakta: Matz FK Andersson.tel 08-757
1102, memoid ERA.ERAMZA. Ansökan:
Marianne Molin AH/H, Ericsson Radio Systems
AB, 164 80 STOCKHOLM

RESOURCE & PROJECT COORDINATOR
WITHIN IMPLEMENTATION
• Enheten Implementation inom Operations,
Cellular Systems - American Standards söker
en ny medarbetare som kan vara våran resurs- samordnare för våra kund projekt samt
hjälpa våra dotterbolag med att täcka deras
resursbehov.
Du kommer att vara stationerad i Kista och
ha ett stort internationellt kontaktnät. Du
kommer att arbeta med att resurs- tillsätta
våra kundprojekt vilket kräver att du har goda kunskaper inom implementationsverksamheten, helst mobiltelefoni. Internt kommer
du att ha ett nära samarbete med samtliga
chefer inom implementerings- avdelningen.
Externt är det framförallt projektledare och
operationschefer i våra dotterbolag som är
dina uppdragsgivare.
Kravet för att kunna lösa arbetsuppgifterna är att ha ett mycket bra fungerande kontaktnät med våra installationschefer, operationschefer i dotterbolagen, konsultfirmor,
personer med liknande arbetsuppgifter i de
andra affärsenheterna.
Kortare resor ut till våra dotterbolag kommer att bli aktuella.
Helst bör du ha en bakgrund inom implementering av mobiltelefoniprojekt. Vara en
utåtriktad och kreativ person som lätt kan få
kontakt med andra samt vara en drivande
person som inte ger upp i första taget.
Goda kunskaper i engelska är ett krav. Kan
du även spanska är det meriterande.
Kontakta: Peter Lindfors, tel 08-404 2972,
memoid ERA.ERAPETL Ansökan: Marianne
Molin AH/H, Ericsson Radio Systems AB, 164
80 STOCKHOLM

INSTALLATION KVALITETS
ANSVARIG, INSTALLATTION & TEST
• Enheten Installation & Test inom
Operations, Cellular Systems - American

Standards söker en ny medarbetare som skall
vara våran Installation kvalitetsansvarig för
våra kundprojekt samt hjälpa våra dotterbolag med kvalitetsinspektioner och uppföljning.
Du kommer att vara stationerad i Kista och
ha ett stort internationellt kontaktnät. Du
kommer att arbeta med att driva kvalitetshöjande förbättringsarbete inom installationsverksamheten för mobiltelefoni. Utföra
kvalitetsinspektioner i våra kundprojekt och
hos våra dotterbolag, upprätta förbättringsplaner samt vara drivande i genomförandet av dessa. Installationsverksamheten
omfattar till huvudsak produkterna MSC, RBS
och Mini-link.
Arbetet kräver att du skall göra ett antal
besök per år i våra kundprojekt och dotterbolag r u n t o m i världen.
Helst bör du ha en bakgrund med gedigen
installationserfarenhet av AXE, RBS och Minilink (det är ett krav att du skall kunna klättra
i mast eller torn). Vara en utåtriktad person
som lätt kan få kontakt med andra för att
kunna förmedla dina kunskaper och rapporter, vara strukturerad och ordningsam som
person.
Goda kunskaper i engelska är ett krav. Kan
du även spanska är det meriterande.
Kontakta: Matz FK Andersson.tel 08-757
1102, memoid ERA.ERAMZA. Ansökan:
Marianne Molin AH/H, Ericsson Radio Systems
AB, 164 80 STOCKHOLM

"RBS FIELD ENGINEER" OCH "MSC FIELD
ENGINEER" TILL INSTALLATION & TEST
• Enheten Installation & Test inom
Operations, Cellular Systems - American
Standards söker två nya medarbetare som
skall arbeta med drifttagning av RBS och
MSC.
Arbetet är mycket självständigt då du ofta
arbetar på egen hand ute i kundprojekten.
Detta kräver därför att man kan ta tillvara på
sig själv och att man arbetar med våra kunder. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Kan du även spanska är det meriterande.

RBS TESTARE
• Du utför testarbeten samt ger stöd till bolag i form av avancerad test /problemlösning,
i våra kundprojekt eller i samband med introduktion av nya produkter och utökningsarbeten. Vilket innebär frekventa tjänsteresor
från några veckor upp till tre månader. Du
har erfarenhet av driftsättning av RBS helst i
system som AMPS eller TACS, erfarenhet från
NMT och GSM kombinerat med goda radio
kunskaper är också meriterande. Du är allmänt intresserad av radio, vågutbredning och
antenn teorier.

MSC TESTARE
• Du kommer att arbeta med driftsättning av
MSC och HLR i kundprojekt. Arbetet bedrivs i

nära kontakt med våra kunder världen över
vilket innebär frekventa tjänsteresor från
några veckor upp till tre månader. Du bör ha
AXE-bakgrund. Önskvärt är att du dessutom
har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
från utveklingssidan eller från kundprojekt.
Kontakta: Matz FK Andersson.tel 08-757
1102, memoid ERA.ERAMZA. Ansökan:
Marianne Molin AH/H, Ericsson Radio Systems
AB, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB

TDE TRAINER & SUPPORT ENGINEER
TDE Training S Support-gruppen inom EHPT
Global Support Centre EHS/SU) behöver
utvidga sin verksamhet med 2 nya medarbetare. TDE=TMOS Design Environment).
Vi håller nu på med att utveckla en kurs i
"Basic Design för Systemware", i enlighet
med det nya 73 konceptet som togs fram i
höstas av EHPT i samarbete med andra
Ericsson enheter. Här arbetar vi i en hårdvarumiljö som består av både Windows NT och
Solaris 2. Som programspråk använder vi både C++ och JAVA. I kursen skall vi dessutom
använda och lära ut det elementäraste i bl.a.
interface- teknik med CORBA och threads
samt ill design. Vi har ett mycket nära samarbete med avdelningen "Technology
Management and Sourcing" och
Systemlabbet där.
• 1. Vår främsta uppgift är att utveckla kurser och seminarier för utvecklings-miljön inom främst TMOS och T3 området. Vi planerar
även en utvidgning mot BSS designmiljön när
våra resurser det medger. Eleverna på våra
kurser kommer främst från Ericssons dotterbolag runt om i världen, och ibland får vi själva åka ut och hålla kurs på något MLC.
2. Vi ansvarar även för designsupport gentemot Ericssons designcentra via vårTDP
Helpdesk, som är öppen via e-mail under
svensk kontorstid. Vi får även ett utmärkt
stöd av EHPTs designers när vi inte själva lyckas lösa problemen.
3. På sikt skall vi bli så duktiga, främst inom
T3 området, att vi kan bistå kommande designprojekt med konsultverksamhet. Dessa
tre ben i vår verksamhet gör att vi får en
mycket bred kompetens inom driftstödsområdet. Vi får en god möjlighet att se helheten
i systemen, vilket ger en stor tillfredsställelse
för oss själva och uppskattas av våra kunder
och elever.
Arbetet ställer stora krav på att kunna, oftast på engelska, förmedla tekniskt avancerat
material i både tal och skrift till våra mycket
högutbildade och motiverade elever.
Support- och konsultverksamheten ställer
krav på goda allmänkunskaper inom objektorienterad mjukvarudesign och på sikt djupare
specialisering inom något av EHPTs produktområden och designmiljöer.
Om du känner att Du vill arbeta i frontlinjen vad gäller mjukvarudesign och förmedla

Dina kunskaper till mjukvarudesigners inom
OSS och BSS områdena, är du välkommen att
skicka ett mail eller memo eller ringa till undertecknade.
Kontakta senast 970830: Solveig Rohlin
(ehs.ehssoro) tel.031-7462761 eller Sven
Ljungren (ehs.ehsslj) tel.031-7462579.
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

PROJECT ENGINEER
With increased requirements upon customer
product information (CPI) deliveries for the
Ericsson's GSM System a new supply strategy
is being developed. Anew production method will ease CPI access and CPI processing
for the Major Local Companies (MLCs) around
the world. The method will allow the MLCs to
make their own CPI productions either on paper or on CD or to make their own extranet
presentations, all depending on the preferences of their end customers.
• You will work with further development,
test and implementation of the new production method at the MLCs. This will give you
the opportunity of working in an international environment together with a highly dedicated team.
Qualifications: knowledge of HTML/SGML
and DynaText, knowledge of extranet handling, experience of UNIX, scripting language,
experience of CD production, good knowledge of English, strong verbal and written communication skills.
Assets: international work experience,
knowledge of PRIM, GASK and GOLF.
Contact: LZ/LLC Erika Ernfors, phone: + 46 8
404 93 93, memoid: erac.eraeril or§ LZ/LI
Magnus Wallsten, phone: + 46 8 404 80 04,
memoid: extr.qrawagn Application: Ericsson
Radio Systems AB LZ/HS Towa Raak, 164 80
Stockholm
Ericsson Radio Systems AB

PATENT- EN NYCKELVERKSAMHET
FOR ERICSSON
Patent Support är en avdelning som är organiserad på affärsområdet Mobile Systems
forskningsenhet.
Avdelningen har expanderat kraftigt under
90-talet och nu arbetar c.a 20 personer, ingenjörer och administratörer, med varierande
uppgifter på avdelningen.
Ett antal helt nya yrkesroller har skapats
som vidgat den traditionella synen på vad patentarbete i industrin innebär. Ericssons strategiska val att sträva efter att bli världsledande på patent inom telekommunikationsområdet innebär att karriärmöjligheterna år mycket goda inom företagets patentverksamhet.
Patent Support söker nu ingenjörer med erfarenhet av patent eller informationssökning
till följande positioner;

"Partnering and Sourcing"
Ericsson Radio Systems are looking for people with qualified competence.
The Product Unit "Digital Switching Systems
and Applications" (DSA), provides competitive
switching, service control and application products
to GSM operators through Ericsson/RMOG
(Business Unit for GSM, NMT and TACS)
marketing and sales channels.
We are searching for a M a n a g e r and
C o l l e a g u e for DSA's Partnering and
Sourcing unit. The unit is responsible for
business relations with external suppliers,
evaluating external companies and products,
and establishing different business partnerships. An important part of the work is

negotiation and agreement development.
The work is done in co-operation with our
product managers and world leading suppliers
of telecom and datacom applications and
systems.
You should hold an M.Sc. and have
several years of experience. You also have
experience in economics, marketing and
business law. Very good knowledge of
English and international experience are
required.
The Manager is responsible for managing
the Partnering and Sourcing unit, but works
most of the time operationally. If you are

Ericcson'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.ericSSOfl.Se/SE/

applying for this position we would prefer if
you had previous management experience.
For further information, please contact
Bengt Linnér, phone +46-8-404 57 4 1 , or
Erik Thorén, Human Resources, phone
+46-8-404 49 59.
We look forward to receiving your
application with CV by August 29, 1997, at
the latest to:
Ericsson Radio Systems AB
LK/HS
164 80 Stockholm

ERICSSON
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FOREIGN FILING COORDINATOR
• Arbetsuppgifter; Du skall utvärdera inlämnade prioritetsgrundande patentansökningar
och ev. motsvarande PCT ansökningar, inhämta bedömningar från patentombud och tekniska specialister samt med ledning av gällande ansökningsstrategier utarbeta motiverade
förslag till beslut om för vilka länder nationella och europeiska ansökningar skall inlämnas. Du skall också medverka i analysen av
vår egen patentportfölj för att få underlag
för beslut om ansökningsstrategier m.m.
Önskvärda kvalifikationer;
Du har teknisk utbildning inom data, radio
eller telekommunikation. Goda kunskaper
om svensk och utländsk patentpraxis.
Erfarenhet av arbetet med att söka eller utreda patent. Förmåga att analysera en patentansökan och sätta sig in i ny teknik. Du bör
också vara drivande och tycka om att arbeta
självständigt. Arbetet kräver goda kunskaper
i svenska och engelska.

JOBBNYTT
hjälp har du förutom de vanliga verktygen
Ericssons unika intraweblösning med patentinformation. Denna ger hela koncernen möjlighet att själva göra sökningar via Netscape,
så du kommer även att få bistå med att sätta
ihop sökstrategier och klassningsfrågor.
Önskvärda kvalifikationer: Du bör ha erfarenhet av onlinesökningar, främst i databaserna WPI, Inpadoc och Inspec. Vi tror att du
har jobbat med informationssökning inom industrin eller bibliotek. Du bör ha servicekänsla och kunna samarbeta med ingenjörer för
att få fram heltäckande sökstrategier.
Språkintresse samt förmåga att uttrycka sig i
skrift på både svenska och engelska ser vi
som något grundläggande. Datorvana och
teknikintresse är förstås ett plus.
Kontakta: Per Gustafsson, tel 08-404 21 44,
e-mail Per.Gustafsson©era.ericsson.se
Kontakta allmänna frågor: Christer Mildh 08757 02 72 Memo: ERAMILD
Ericsson Radio Access AB, Kista

Kontakta: Christer Mildh 08-757 02 72
Memo: ERAMILD

PATENTINGENJÖR/
PATENTPROJEKTLEDARE
• Arbetsuppgifter: Som patentingenjör / patentprojektledare kommer du att på ett övergripande sätt få följa den tekniska utvecklingen på Ericsson Radio Systems AB:s forskningsavdelning i Kista. I dina arbetsuppgifter
ingår bl a att planera och koordinera arbetet
med uppfinnare, beställare (management)
och patentombud. Du är "spindeln i nätet" i
en kvalitetsprocess som säkerställer att
Ericsson får ett adekvat patentskydd på idéer
som uppstår på forskningsavdelningen.
Dukommer även att genomföra nyhetsundersökningar för att kunna utvärdera och bedöma möjligheterna att ta patent på nya idéer.
Dessutom kommer du att fungera som patentspecialist i F&U- projekt men även vid förfrågningar från linjeorganisationen.
önskade kvalifikationer: Du är en utåtriktad civilingenjör (E, F eller Y) och har bred
teknisk kompetens samt förmåga att sätta
dig in i nya teknikområden. Vi tror att du har
erfarenhet av patentarbete från industrin,
patentverket eller patentombudssidan.
Språkintresse samt förmåga att uttrycka sig i
skrift på både svenska och engelska ser vi
som något grundläggande. Har du dessutom
erfarenhet av utvecklingsarbete inom telekommunikation eller data så år detta meriterande. Initiativförmåga, ordningssinne och
samarbetsförmåga är viktiga egenskaper som
patentingenjör.
Kontakta: Tomas Dannelind, 08-764 12 46
Memo: ERATODA

PATENTINGENJÖR PATENTBEVAKNING
• Arbetsuppgifter: Som patentingenjör hos
oss kommer du att arbeta mot hela affärsområdet BR, Mobile Systems, som en resurs för
bevakning av andra företags patentverksamhet. Denna verksamhet blir allt viktigare och
vi behöver nu förstärkning. I dina uppgifter
ingår att hjälpa forsknings- och utvecklingsprojekt se över patentläget inom olika teknikområden för att undvika att de gör intrång
eller utvecklar något som redan finns. Du
kommer även att hjälpa management inför licensförhandlingar och för att se över konkurrenters patentportföljer.
Eftersom vi år ett kompetenscentra för metoder och verktyg för patentbevakning inom
Ericsson Radio, så kommer du även att bli inblandad i utvecklingen av nya dataverktyg
och processer samt få agera handledare och
utbildare. Önskvärda kvalifikationer
Du år en utåtriktad civilingenjör (E, F eller
Y) och har bred teknisk kompetens samt förmåga att sätta dig in i nya teknikområden.
Du bör ha god samarbetsförmåga och kunna
ta egna initiativ samt självständigt kunna driva patentbevakningsprojekt. Språkintresse
samt förmåga att uttrycka sig i skrift på både
svenska och engelska ser vi som något grundläggande. Erfarenhet av patentarbete ifrån
industrin, patentverk eller patentombudssidan är givetvis meriterande.
Kontakta: Per Gustafsson, tel 08-404 21 44,
e-mail Per.Gustafsson@era.ericsson.se

INFORMATIONSSPECIALIST /
TEKNISK BIBLIOTEKARIE
• Arbetsuppgifter: Som enhetens specialist
på databassökningar kommer du att hjälpa
projekt och ingenjörer på Business Area
Mobile Systems med sökningar efter patentinformation online och på internet Till din

"FÄRSKINGAR" MED
BRINNANDE INTRESSE SÖKES!
Affärssegmentet för RBS - Radio Base
Stations - utvecklar och marknadsför radiobasstationer för ett flertal cellulära mobiltelefonisystem. Vi arbetar med det senaste inom utveckling av programvara och radioteknik. Vi är en egen resultatenhet inom koncernen. Vår verksamhet präglas av korta beslutsvägar, flexibilitet och internationella kontakter. Vi söker nu Dig som vill vara med i denna
dynamiska miljö.
• Vår sektion svarar för programvara inom
flertalet radiostandarder (NMT, TACS och
DECT). Just nu arbetar vi med att ta fram nästa generation basstationer, baserat på
Software Radio konceptet. Kravet att utveckla nästa generation av produkter och den
hårda konkurrensen inom mobiltelefoni,
medför att vi ständigt måste ligga i framkant
vad beträffar metoder och verktyg. Idag arbetar sektionen med objektorienterad design/C++, SDL/kodgenerering, Java/HTML och
C. På processor/OS omådet arbetar vi med en
av de senaste RISC processorerna
(PowerQUICK).
Vår organisation bygger på ständig förbättring inom Software Engineering området, där målet är högt satt. Du förväntas att
deltaga i och påverka vårt sätt att arbeta inom detta område. Utvecklingsmodellen år
teambaserad. Då vi arbetar i en "liten" organisation och har ett "SW- action team" inom
avdelningen, har vissa av oss förmånen att
"se kunden i vitögat" i Kina, Italien eller var
det nu må vara.
Vi vill att du är civilingenjör eller motsvarande med ett genuint intresse för att utveckla realtidsprogramvara. Vi är speciellt intresserad av dig som har 0-3 års erfarenhet, då vi
har en erfaren styrka som kan "lära upp" nya
medarbetare. Som alla andra behöver vi fler
kvinnor till avdelningen. Arbetet kräver att
du är flexibel, har drivkraft och en social
kompetens.
Kontakta: Tomas Lindström, tel 08-757 15 73
eller Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08404 53 69 Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
HPS Christina Mattsson, Box 11, 164 93
STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB, Kista

TECHNICAL SUPPORT MANAGER
Affärsenheten RCS - Radio Coverage
Solutions - har affärsansvaret för specialtillämpningar för radiotäckning, i inomhusoch utomhusmiljö, i framför allt cellulära
system.
Vi arbetar med samtliga systemstandarder
som Ericsson levererar och ibland i kombination med andra typer av radiosystem. Vi tar
fram produkter i nära samarbete med ett antal underleverantörer.
Produkterna övervakas med ett eget utvecklat OMC med integration till Ericssons
OSS. Våra lösningar realiseras med Repeaters
och distribuerade antenner. Vi levererar kompletta lösningar inkluderande planering, produkter och support.
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som
Technical Support Manager innefattar: kvalificerad teknisk support, utbildning/seminarieverksamhet, rådgivning, viss driftsättning,
frekventa leverantörskontakter.
Du är civil-, mellan- eller gymnasieingenjör
med erfarenhet av liknande arbete. Vi söker
dig som är drivande, initiativrik och har lått
för att samarbeta. Du bör dessutom vara beredd på att ett visst resande förekommer.
Kontakta: Ulric Brandt, 08-757 5703 eller
Anky Planstedt, personal, 08-757 1575

Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Pia
Bolmgren, Box 11. 164 93 STOCKHOLM
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quirement is that you are interested in learning and capable of working in diverse areas
of technology and business.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

CHALLENGES
FOR A SOFTWARE ENGINEER
• Do you have a software background? Do
you want t o participate in the development
of a new generation of tools and methods for
design of complex systems? Keep on readingOne of the main activities at Radio
Technology Research X/R is to improve the
design process for complex heterogeneous
systems such as cellular base stations. We
work in applied research e.g. modelling/verification, simulation/co-simulation and early
system design.
We are looking for someone with an M.Sc.
in Computer Science or equivalent. You
should be interested in system level issues but
also be prepared to do some hands-on modelling and programming.
You will be working in an area where there
is room for many creative ideas and constructive solutions. Collaboration with people
within and outside of Ericsson will be part of
your work. You should therefore be openminded, like to co-operate with others and
be able to explain things in a pedagogical
way. Interested?
Contact: Peter Öländers, 08 - 757 05 18 or
Jonas Plantin, 08 - 404 79 12 Application:
Ericsson Radio Systems AB X/R/HC Karin
Enberg 164 80 Stockholm Sweden
Ericsson Radio systems AB, Kista

IPR-ACTIVITY WITHIN
GSM SYSTEM DEVELOPMENT
All over the world, intense work is going on
to specify the third generation mobile telephone system, called Universal Mobile
Telephone System, UMTS. The new system
will be ready at the beginning of the new
century. Ericsson believes that it should be
built on the worldwide success enjoyed by
GSM and we want to be the world leader also
for the new generation.
• Our work will very much be to decide what
functions the new network should perform.
We will do this based on our views concerning the needs that a future communication
system must satisfy; mobile multi-media services for data, images and speech. To address
these issues has been the reason for the business area to create a unit within RMOG, called New Systems. We work w i t h business development and technology at a system level,
as well as standardization and IPR-activities
for the entire business unit. We are the ones
that will lead RMOG into the future.
Within New Systems, a new patent group
has been formed to provide support and expertise for both New Systems as well as for
RMOG worldwide. The goal is to protect our
new ideas, inventions, system solutions, and
designs.
In order to meet this goal we must expand
our patent activity and seek t w o new patent
project leaders/patent engineers who are interested in these resposibilities and have the
personal experience and capabilities outlined
below.
To work w i t h Intellectual Property Rights
(IPR) means that you will work on the leading
edge of system development and in close
cooperation w i t h system developers. As a patent project leader/patent engineer you will
have the unique opportunity to receive very
broad technical experience in all aspects of
cellular radio technology.
Because of close and broad exposure to all
areas of technology, it is the perfect place t o
begin, broaden, or diversify a career in radio
telecommunications.
Responsibilities: Your responsibility as a patent project leader/patent engineer will be t o
give support in all types of patent questions,
including helping to identify important areas
and inventions to protect and working with
the process from idea to approved patent.
International Work Environment: We offer
an international environment where you will
have contact w i t h Design Centers in, among
other places, Sweden, USA, Spain, Germany,
UK, and Norway. Some travel will thus be required, but not extensive. The position requires a command of English and Swedish; proficiency in German is also a bonus.
Requirements: You should have a technical
degree in electronics or electrical engineering. Patent experience is naturally a benefit,
but not required; you will receive the necessary training and support while on the job.
We seek outgoing personalities with the ability to work closely with others in a multidisciplinary environment. The most important re-

Contact: Eric Stasik, Manager, RMOG IPR
Activities, at +46 8 757 13 36 or via e-mail
eric.stasik@era.ericsson.se. Application:
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LB/H KjellGunnar Königsson S-164 80 STOCKHOLM
SWEDEN
Ericsson Radio Systems AB

DSA TECHNICAL COORDINATOR
FOR THE JANUS PROJECT
The Janus project develops the products for
CM20/CMS40 R8
• The coordinator's role covers the following
areas of responsibility: Overall technical coordination on DSA level within the Janus project. Technical partner t o Project Manager.
CME/CMS-level technical and product documentation. Resolution of subsystem/product
area/node border issues. Configuration
Management. Requirements Maintenance
and Traceability. Change Request handling.
Patent and IPR coordination with Line organisation. Chairing the Technical Expert group
meetings in the project.
The position will be within the LK/XD (DSA
system management) unit and report t o
LK/XDC. As this role is predominantely dedicated t o the Janus project there is also a reporting line to the project manager.
The candidate should have the following
professional and personal qualifications:
Knowledge about Ericsson development projects. Technical competence in the area of digital mobile switching. An ability to take a
wide perspective. Problem solving ability.
Kontakta: ERA/LK/XDC Sven Åkesson, phone
+46 8 757 1327, memoid ERAC.ERASVAK or
ERA/LK/P Jan van Hemert, phone +46 8 404
9043. memoid ERAC.ERAJVAN Application:
LK/HS Ericsson Radio Systems AB 164 80
STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

SWITCH INSTALLATION ENGINEER
Department LZISI within RMOG has the responsibility for supporting our MO units with
Installation Resources, perform Quality
Audits, collect measurements, work with process improvements and training of other resources in the Network element construction
process. We are now looking for a Switch
Installation Engineer.
• As a Switch Installation Engineer you make
plans, implement and supervise the installation of GSM MSC/BSC switches in customer facilities all around the world. You must be able
to work with quality standards and provide
quality control check and progress reports.
You must be able to read Ericsson AXE documentation. At home when you are not involved in any project you will work with
Improvements of our process,
Industrialisation of new products and as a
teacher for other supervisors and people who
needs information about the Installation
Process.
The right person should have technical
education, good communicating skill and
good command of English both in writing
and speaking. At least tree years of experience in telecommunication and installation of
the AXE is preferred but not required. You
shall also be willing to and have the ability to
travel extensively on short and long term assignments.
A valid Drivers License required. It is important that you find it easy to adapt to other
cultures. Previous experience from working
abroad is a qualification.
Contact: Lars-Olov Hillgren, phone +46 8 757
23 72 or Agneta Hjertén, Human Resources,
phone +46 8 757 29 02 Application: Ericsson
Radio Systems AB SG/ERA/LZ/HS Towa Raak,
164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEMVERIFIERING
BSS - GSM/DCS/PCS
Systemverifiering BSS ansvarar för systemtest
av BSS i GSM systemet. Våra system finns i
drift i ett 50-tal länder världen över. Till enheten TT&Tools s\ker vi nu 2 personer till följande tjänster.

UTVECKLINGSINGENJÖR
VERIFIERING
• Arbetet innebär att utveckla tester, provningsmiljö och metoder mot en mer automa-

tiserad verifiering. Du kommer att delta i
världsomspännade samarbetsprojekt inom
verktygsutveckling. Framtagandet av verktyg
läggs ut på uunderleverantörer.
Vi tror att Du är civil eller mellaningenjör
med erfarenhet av programmering. Du är drivande, bra på att kommunicera med andra
människor och har förmåga att arbeta i
grupp.
Rätt person kommer att ges erforderlig utbildning inom AXE, GSM, UNIX samt provning.

UTVECKLINGSINGENJÖR
LASTPROVNING
• Du kommer att arbeta med analys, design
och utveckling av GSM funktioner i vår testmiljö for lastprov. Du kommer också att arbeta med utbildning och teknisk support till verifieringsprojekten. Du kommer även att ha
kontakter med övriga organizationer inom
Ericsson och med underleverantörer både i
Sverige och utomlands.
Vi tror att Du är civil eller mellaningenjör
med erfarenhet av programmering. Du är drivande, bra på att kommunicera med andra
människor och har förmåga att arbeta i
grupp.
Rätt person kommer att ges erforderlig utbildning inom AXE, GSM, UNIX samt provning.
Kontakta: Per-Olof Carlsson, Memo:
ERACERAPOC 08-757 34 19 Mail: PerOlof.Carlsson0era.ericsson.se eller Peter
Odander, Memo: ERAC.ERAPEOD 08-40446
63 Mail: Peter.OdanderOera.ericsson.se eller
Kristina Johnsson, Personal 08-757 1449
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB LV/HS
Kerstin Almblad 164 80 Stockholm

ling. Vi utvecklar gemensamma radiobasprodukter, baserade på Software Radio, för olika
standarder inom mobiltelefoni. Vi utvecklar
produkter för talkodning och ekosläckning
med senaste teknik avseende algoritmer och
mikroelektronik.

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

AVANCERAD ASIC-KONSTRUKTION
• Forskning och utveckling av komplexa digitala kretsar på teknikens framkant. Arbetet
innebär analys av systemkrav, utveckling av
nya ASIC-arkitekturer. Du kommer även att
arbeta med konstruktion, simulering och syntes med VHDL som konstruktionsspråk.

DSP-KONSTRUKTION
• Utveckling av programmerbara digitala signalprocessorer avsedda för integrering i sk
FlexASICs 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.

PROGRAMVARUUTVECKLING,
PROGRAMMERINGSHJÄLPMEDEL

Ericsson Radio Systems AB, Kista.Generic Radio
Network Products

• Utveckling av C-kompilatorer, simulatorer,
samsimuleringsverktyg m m till egenutvecklade digitala signalprocessorer. Arbetet innebär
analys av olika strategier för realisering av Ckompilator programmering i C eller C++.
Arbetsuppgifterna omfattar även verifiering
samt stöd till användare.

Generic Radio Network Products är en gemensam produktenhet inom affärsområde
Mobile Systems. Vi arbetar främst med
basstationsteknologier och talsignalbehand-

Kontakta: Magnus Jacobsson, tfn 08-757 06
78 e-post magnus.jacobssoneera.ericsson.se
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, X/HS
Anne-Marie Ahrsjö, 164 80 STOCKHOLM
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testanläggning/sektionen. I arbetet ingår
även instrumenthantering.
Din bakgrund är gymnasie- eller mellaUtvecklingen av världens främsta radiobasstationer sker idag huvudsakligen på produkten- ningenjör med erfarenhet av generell AXE-10
(SW och HW). Du har även erfarenhet av loheten Base Transceiver Stations.
gistik samt olika datormiljörer såsom PC,
UNIX och IBM. Du är noggrann, lyhörd, hänELEKTRONIK KONSTRUKTÖR
dig och har ett stort tålamod. Goda kunskaper i svenska och engelska.
• som främst skall arbeta med konstruktion,
dokumentation och verifiering för uppgradering av RBS200 inom området digital hårdKontakta: Yani Kolokythas, tel 08-404 84 06
vara. Arbetet sker i samarbete med projektleeller Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08dare, system- och verifieringsansvariga. På
404 53 69 Ansökan: Ericsson Radio Access AB,
enheten arbetar vi också med att ta fram exHPS Christina Mattsson, Box 11, 164 93
perimentsystem som skall användas vid bla
STOCKHOLM
förstudier inom GSM.
För arbetet krävs förutom självständighet
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg
och samarbetsförmåga att du har en kompetens som motsvarar civilingenjör. Erfarenhet
Enheten Implementation Methodology,
från hårdvarukonstruktion med microprocesRadio tar fram metoder för implementering
sorer är meriterande.
av radiobasstationer. Metoderna dokumenteras i manualer för definierade målgrupper, i
nära samarbete med användare och konKontakta: Arne Gabrielsson. tel 08-7572921
struktör. Till enheten LZfTG söker vi nu ytterlieller eller Bo Lundell, personal, tel 08gare metodingenjörer.
4045169 Ansökan: Ericsson Radio Systems AB
LR/HS la Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

METODINGENJÖR INSTALLATION

Ericsson Radio Access AB, Kista

• Ditt ansvar är att ta fram installationsmetoder för radiobasstationer. Ditt arbete syftar
TESTPLANT
till att underlätta hanteringen av RBS i fält
SUPPORT TILL RBS-ENHETEN
och att återmata förbättringar från användaAffärssegmentet för RBS - Radio Base Stations re till konstruktion. Dina metoder dokumenteras i manualer och till din hjälp finns skri- utvecklar och marknadsför radiobasstatiobenter och illustratörer.
ner för ett flertal cellulära mobiltelefonisystem.
Erfarenhet från fält företrädesvis installaVi arbetar med det senaste inom radiotektion är bra att ha i bagaget likaså måste du
niken och marknaden för våra produkter extala och skriva engelska obehindrat.
panderar snabbt. RBS är en egen resultatenhet inom koncernens styrka. Vår verksamhet
METODINGENJÖR UNDERHÅLL
präglas av korta beslutsvägar, flexibilitet och
internationella kontakter. Vi söker nu Dig
• Ditt ansvar är att utifrån definierade aktivisom vill vara med i denna dynamiska miljö.
teter ta fram metoder för underhåll av radiobasstationer i fält. Du medverkar i servicebe• Du kommer huvudsakligen att arbeta med
redning av nya produkter och ansvarar för att
underhåll (både HW och SW) av AXE-10 och
underhållsmetoderna svarar mot specificeraradiobasstationer (TACS och NMT) inklusive
de krav. Dina metoder dokumenteras i manudata- och radionätverk förtestanläggning
aler och till din hjälp har du skribenter och ilsamt beställning och bevakning av inköp till
lustratörer.
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idadatorer
Utveckling av Dogpresvar

Ericsson Utvecklings AB söker nya medarbetare till Älvsjö.
Ericsson Utvecklings AB ansvarar för den fortlöpande utvecklingen av AXE-systernet som är
världens mest installerade telefonisystem. AXE
används i mer än 110 länder och utgör grunden
för såväl mobil som fast telefoni.
Telekommunikation med alla dess olika
tillämpningssystem är i ständig expansion
med nya och kraftfullare teletjänster inom
både de traditionella som inom mobiltjänsteområdet.
Oberoende av i vilket tillämpningsområde utveckling av teletjänster sker, så är de
alla beroende av mycket kraftfulla datorer
för att tillgodose det i snabb takt ökande
kravet på nya teletjänster.
I våra datorsystem finns ett antal olika
datortyper som vi utvecklar själva för att
uppnå de prestanda som krävs med avseende
på t ex kapacitet, tillförlitlighet och miniatyrisering.
Vi realiserar hårdvaran med hjälp av
spjutspetsteknologier i ASIC och kretskortslösningar med hjälp av högnivåbeskrivande
språk, synteshjälpmedel och simulatorer.
Vi utvecklar även ett feltolerant realtids-

operativsystem för dessa datorer. Detta
realiseras både i mikroprogram och högnivåspråk.
Vi behöver nu förstärka vår utvecklingsenhet med ett antal nya medarbetare. Vi ser
helst att du är civilingenjör eller mellaningenjör, eller har motsvarande kompetens.
Vi värdesätter resultatinriktning och
samarbetsförmåga, då vi oftast arbetar i
team och projekt. Du skall vara öppen,
flexibel, samt vara beredd att ta del i våra
ständiga förbättringar.
Beroende på intresse och bakgrund kan
vi erbjuda fler olika typer av arbetsuppgifter.

Systemutvecklare.
Du bör ha gedigen AXE-kompetens, då Du
kommer att arbeta med förstudier, systemering, samt systemintegration.

Hårdvarukonstruktör.
Arbetet består av konstruktion på kort- eller
ASIC-nivå. Erfarenhet av telekommunikation, datorarkitektur, ASIC-konstruktion
och CAE-verktyg är meriterande.

Mjukvarukonstruktör.
Arbetet består av utveckling av realtidsoperativsystem, antingen på mikroprogramnivå eller på högre nivå.
Kontaktpersoner:
Jan Lotarev, tel 08-727 27 74 eller
jan.lotarev@uab.ericsson se
Tomas Fredberg, tel 08-727 41 42 eller
tomas.fredberg@uab.ericsson se
Hans Fernqvist, tel 08-727 34 64 eller
hans.fernqvist@uab.ericsson se

Projektledare.

Du skickar Dina ansökningshandlingar
senast den 22 augusti till:

Du har erfarenhet av projektledning.
Erfarenhet integrationsdriven utveckling,
realtidssystem, telekommunikation eller
ASIC-utveckling är meriterande.

Ericsson Utvecklings AB
Anna Henricson
125 25 Älvsjö

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.erJCSSOn.se/SE/

ERICSSON

$
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Har du arbetat med underhållsfrågor tidigare, gärna med praktisk erfarenhet från fält,
ger detta företräde. Du talar och skriver engelska obehindrat.
Kontakta: Bengt Nordman, tel 08-764 1189
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
SG/ERA/LZ/HS Towa Raak 164 80 STOCKHOLM

JOBBNYTT
Du har civilingenjörsexamen och/eller erfarenhet från liknande konstruktionsarbete. Du
skall ha lått för att arbeta i team, ta egna initiativ samt kunna uttrycka dig på engelska i
tal och skrift.

mandon. D-AMPS, GSM, PDC och TACS-baserade system kan testas genom att välja aktuell dump. Besök vår hemsida
http://www.epl.ericsson.se/satt för ytterligare
information.

Kontakta: Olle Schmidt, t f n 08-757 06 34
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, X/HS
Anne-Marie Ahrsjö, 164 80 STOCKHOLM

• Vi söker nu en kundansvarig som skall hjälpa oss att bygga en supportorganisation för
våra verktyg. Du kommer att få ansvar för en
kundgrupp. Du förväntas ge denna grupp
proaktiv support genom att erbjuda utformning av testfall, generering av dumpar samt
utbildning i form av kurser och workshop.
Beroende på din bakgrund så kommer du
även att delta som verksamhetsexpert i våra
uvecklingsprojekt. Arbetet ger goda möjligheter till att följa utvecklingen inom ett eller
flera mobilsystem samt kontakter med
Ericsson-personal i hela världen.
Vi söker dig som har erfarenhet av drift
och underhåll av MSC, BSC och radiobasstationer. Simulated Test Environment och/eller
verifiering av AXE-system.
Erfarenhet av utbildning, försäljning och
Windows NT är meriterande.
Kom till oss - upptäck den positiva stämningen i vårt unga produktbolag - och bo i
Umeå, Sveriges bästa stad enligt Månadens
Affärer. I det växande Umeå finns en svårslagen kombination av grundtrygghet och utvecklingsmöjligheter samt närhet till natur,
kultur och sport. Här finns möjligheter att ta
cykeln till jobbet - och hos oss arbetar Du i ett
nytt och fräscht kontor. Vi erbjuder förutom
stimulerande arbetsuppgifter en flora av aktiviteter och evenemang genom våra aktiva
personalklubbar.

Ericsson Mobile Communications AB, Kumla söker

PRODUKTIONSTEKNIKER TILL
AVDELNING REPAIR & LOGISTICS
Inom enheten Repair Technology arbetar vi
med support mot BTs större Repair Centre
samt mot regionerna. Vi bidrar även med vår
kunskap rörande reparationer i produktprojekten, för att bereda produktens reparationsmetoder.
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att
delta i projektarbete för nya produkter, där
du bår ansvaret för att produktionstekniskt
bereda produkt och process. Arbetet medför
ett visst resande och mycket interna och externa kontakter.
Vi söker dig som är utåtriktad, flexibel och
som har lått för att samarbeta med många
olika människor. Du har 4-årigt tekniskt gymnasium eller motsvarande i grunden och tidigare erfarenhet av produktionstekniskt arbete. Goda språkkunskaper i engelska, såväl i
tal som skrift, är en förutsättning.
Kontakta: Ulf Gustafsson, 019 - 58 49 55 eller Ola Mattsson, 019 - 58 43 69.

KVALITETSINGENJÖR TILL
AVDELNING REPAIR & LOGISTICS
• Inom enheten Repair Industrialization bereder vi metoder för reperation av BT:s nya
produkter, samt underhåller befintliga. Vi ansvara även för återmatning av produkternas
felbild till konstruktionsavdelningar.
Som kvalitetsingenjör kommer du att arbeta med kvalitetsfrågor i produktprojekt samt
med uppföljning av diverse mätpunkter i pågående reparationsprocesser.
Vi söker dig som är framåt, envis och strukturerad. Du har civil-Zhögskoleingenjörsutbildning kompletterat med kvalitetsutbildning.
Tidigare erfarenhet av kvalitetsarbete år
mycket värdefullt. Kunskap om elektronik,
produktionsteknik och databaser är önskvärt.
Kontakta: Ulf Gustafsson, 019 - 58 49 55 eller Ola Mattsson, 019 - 58 43 69.

SUPPORTINGENJÖR TILL AVDELNING
REPAIR & LOGISTICS
• Inom enheten Repair Technology arbetar vi
med support mot BTs större Repair Centre
samt mot regionerna. Vi bidrar även med vår
kunskap rörande reparationer i produktprojekten, för att bereda produktens reparationsmetoder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att
supporta externa reperationscenter och delta
i projektarbete för nya produkter. Arbetet
medför ett visst resande och mycket externa
och interna kontakter.
Vi söker dig som år utåtriktad, flexibel och
som har lätt för att samarbeta med många
olika människor. Du har 4-årigt tekniskt gymnasium eller motsvarande i grunden och tidigare erfarenhet av felsökning. Goda språkkunskaper i engelska, såväl i tal som skrift, är
en förutsättning.
Kontakta: Ulf Gustafsson, 019 - 58 49 55 eller Ola Mattsson, 019 - 58 43 69. Ansökan:
Lotta Börjesson, Personalavdelningen,
Ericsson Mobile Communications AB, Box
901, 692 29 KUMLA.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

ELEKTRONIKKONSTRUKTÖR INOM
MSR, MULTI-STANDARD RADIO
Generic Radio Network Products är en gemensam produktenhet inom affärsområdet
Mobile Systems. Vårt uppdrag är att utveckla
teknologier och generiska produkter för de
olika affärsenheterna. Vi är idag ca 200 personer i Kista.
Ett av våra utvecklingsprogram, innebär att
utveckla nästa generations basstationer, baserade på senaste teknologier och mikroelektronik. För detta söker vi erfarna elektronikkonstruktörer.
• I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak:
Specificering av processorsystem. Realisering
av digitala kretskort med signalbehandlingsfunktioner och Processorer. Verifiering på
kortnivå.

Ericsson Software Technology AB, Frameworks
Ronneby

ERFAREN REUSE KONSULT
Frameworks har bred kompetens inom programvaruteknik med nyckelområdena kvalitetssäkring, återanvändning av erfarenheter
och mjukvara samt metodstöd och verktygsutveckling inom stödprocesser.
• På grund av stor efterfrågan behöver vi nu
utöka med både nyutexaminerade och erfarna konsulter inom området erfarenhetsåteranvändning
Det krävs kompetens inom processer, människor och organisationsstrukturer samt förmåga att kunna kommunicera med andra experter och användare inom området.
Du är generalist och civilingenjör, systemvetare eller motsvarande med intresse av
verksamhetsutveckling. Du är extra intressant
om du har erfarenhet av CMM och
Experience Factory.
Frameworks erbjuder Dig ett tufft, men
även intressant och utvecklande arbete i ett
framgångsrikt företag, med verksamhet i
Sverige såväl som utomlands. Vi är en ung
och positiv enhet som fokuserar på kompetens och engagemang. Vi ser till att ha kul
tillsammans samtidigt som vi arbetar professionellt, med hög kvalitet och med kunden i
fokus.
Ansökan: Ericsson Software Technology AB
Frameworks Att: Peter Martinsson Soft
Center 372 25 Ronneby Telefon: 0457-775 00
E mail: Peter.Martinssoneepk.ericsson.se

Kontakta: Carl Gustav Nordlund, 090153068, epl.eplcgn, CarlGustav.Nordlundeum.erisoft.se, Per
Viktorsson, 090-153065, epl.eplpov,
Per.Viktorssoneum.erisoft.se eller Camilla
Sundbom, 090-153126,
Camilla.Sundbomeum.erisoft.se, memo
EPL.EPLCSM Ansökan: Ericsson Erisoft AB, Box
920, 971 28 LULEÅ, märk ansökan Personal
R/T

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Erisoft AB, Växelsystem, Umeå

SYSTEM MICR0BASSTATI0NER GSM

Avdelning Access utvecklar nuvarande och
nästa generations accessprodukter. Här sker
stora förändringar när marknaden öppnats
för fri konkurrens världen över och datakommunikation alltmer integreras med telefoni.
Ericsson Erisoft AB:s expansion medför ständig förändring och vi söker därför engagerade medarbetare som vill vara med och påverka vårt unga bolags utveckling.

Vi som arbetar inom produktområdet
Microbasar har precis utvecklat världens
minsta basstation, men nöjer oss inte med
det.
Nu leder vi utvecklingen vidare mot ännu
mindre, mer kraftfulla och mer miljövänligare basstationer. De ska klara nya GSM-funktioner som tex höghastighetsdata, paketdata,
nya talkodare och transmissionslösningar.
• Arbetet innebär systemering av funktioner
i våra basstationer. Vi jobbar i nära samarbete
med mjukvaru- och hårdvarukonstruktörer. Vi
jobbar också mycket nära produktledning
och marknad, vilket bla innebär att vi är tekniskt stöd vid kundbesök.
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör
med några års erfarenhet. Goda kunskaper i
svenska och engelska är ett krav. Vill du vara
med och utforma framtidens basstationer är
du varmt välkommen att söka någon av följande tjänster.

SYSTEMINGENJÖR PLATTFORM
• Inom delsystemet plattform behöver vi förstärka oss med systemingenjörer inom nedanstående funktionsområden: Grundläggande
funktioner i processorplattformar.
Transmission, tex.ATM, X25. Vi ser gärna att
du är en erfaren programmerare och har kännedom om realtidssystem. ATM kunskap år
meriterande.

SYSTEMINGENJÖR TRAFIK
• För delsystemet Trafik är i vi behov av
systemingenjörer som kan ta sig an de nya
trafik- och datatjänsterna.
Vi ser gärna att du har god kunskap om
signalbehandling och viss erfarenhet av DSP
och ASIC. Alternativt är du en erfaren programmerare.

KONSTRUKTÖRER ACCESS
Ericsson Erisoft AB utvecklar nuvarande och
nästa generations accessprodukter. Här sker
stora förändringar när marknaden öppnats
för fri konkurrens världen över och datakommunikation alltmer integreras med telefoni.
Vi söker nu kreativa konstruktörer till vårt
kontor i Umeå.
e Arbetet innebär att utveckla, implementera och underhålla programvaruprodukter och
-system. Vi arbetar i stor utsträckning i projektform och Ditt jobb kommer att präglas av
nära samarbete med kollegorna i projektteamet.
Du bör ha en god teknisk utbildning och
gärna erfarenhet från produktutveckling.
Vidare är Du en målinriktad och drivande
problemlösare som tycker om att arbeta i
grupp. Du är noggrann - arbetar bra under
press - är kommunikativ samt behärskar engelska i både tal och skrift. Det år givetvis en
fördel om Du har kunskaper inom AXE-området men inte nödvändigt. Du lär Dig systemet
via utbildning och "on the job training".

PR0VARE, ACCESS

e Ericsson Erisoft AB utvecklar nuvarande
och nästa generations accessprodukter. Hår
sker stora förändringar når marknaden öppnats för fri konkurrens världen över och datakommunikation alltmer integreras med telefoni. Vi söker nu kreativa tekniker som vill arbeta med provning av våra system vid vårt
Kontakta: Per Skoglund, memoid ERAC.ERAUmeåkontor.
PESK, tel 4045221, Anneli Resare, memoid
Vi söker Dig som kan komplettera vår komERACERAAR, tel 7570613 eller Sabina Klint
petens inom test och felsökning. Arbetet inpersonal, tel 7575652. Ansökan: Ericsson
nebär att utveckla provfall och genomföra
Radio Systems AB LR/HS la Pettersson 164 80
funktionsprov, både i provanläggning och siSTOCKHOLM
mulerad miljö. Funktionsprov är ett mycket
bra sätt att skaffa systemkompentens och
dessutom ger denna verksamhet stora möjligEricsson Erisoft AB, Radiobassystem, Umeå
heter till kontakter med andra, både i vår
egen verksamhet och runt om i världen. Du
KUNDANSVARIG TESTVERKTYG
bör ha en god teknisk utbildning och det är
meriterande med erfarenhet av AXE-produkAvdelning Testverktyg i Umeå har utvecklat
ter. Som person bör Du ha analytisk förmåga,
och marknadsför ett PC-baserat hjälpmedel
en vilja att anta utmaningar samt intresse av
som kan användas som ersättning för en
AXE-baserad nod vid system-, commissioning- att arbeta med problemlösning och ständiga
förbättringar. Vidare tror vi att Du behärskar
och produktionstester. Verktygets funktioner
engelska väl i både tal och skritt.
styrs av normala AXE-dumpar och MML-kom-
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Kom till oss - upptäck den positiva stämningen i vårt unga produktbolag - och bo i
Umeå, Sveriges bästa stad enligt Månadens
Affärer. I det växande Umeå finns en svårslagen kombination av grundtrygghet och utvecklingsmöjligheter samt närhet till natur,
kultur och sport. Här finns möjligheter att ta
cykeln till jobbet - och hos oss arbetar Du i ett
nytt och fräscht kontor. Vi erbjuder förutom
stimulerande arbetsuppgifter en flora av aktiviteter och evenemang genom våra aktiva
personalklubbar.
Kontakta: Nils Granered, 090-153031, memo
EPL.EPLNGR eller Camilla Sundbom, 090153126, memo EPL.EPLCSM Ansökan: Ericsson
Erisoft AB, Box 920, 971 28 LULEÅ, märk ansökan Personal X/A
Ericsson Telecom AB - Business Unit Switching
Systems/Platform Management

GLOBAL CONTACT
In Service Performance is an area that has increased in importance over the last 2-3 years.
Our highly motivated unit GAS Performance,
has during this period grown 300 % and we
are looking at expanding with yet another
three persons. This growth has been driven
by upper management's high attention on
the area.
e YOU are a person with some AXE knowledge that now wants t o take on an exciting job
where you become much broader in experience and at the same time want t o meet
customers and develop a contact network
within the Ericsson organisations world-wide.
You will join a team of ISP co-ordinators.
Being an ISP co-ordinator includes a lot of
things. Basically we help our customers to get
the most and the best out of our systems.
Main activities include, being an interface
towards the MLC's, distributing knowledge
about solutions (standard or market), building ISP awareness in the Ericsson organisation.
The job requires travelling. For more information please contact:
Contact: Stefan Schultz Phone 08-719 1913
Mobile phone 070-519 1913 Memo
ETXT.ETXSTS or Susanne Borg, Human
Resources Phone 08-719 6575 ETXT.ETXSUBO
Ericsson Telecom Sverige, Nynäshamn
Då vår kund Telia moderniserar telenätet i en
allt snabbare takt och ökar sitt internationella engagemang, behöver vi förstärka vår
Operationsenhet med fler

ANLÄGGNINGSKONSTRUKTÖRER
e i Stockholm (Årstadal) och Nynäshamn.
Jobbet innebär att utifrån kundens beställningar, produktinformation, regler och metoder konstruera främst AXE-anläggningar
(uppställning, disponering och kabling av
hårdvaran).
Resultatet ligger sedan till grund för installation.
Vi vänder oss till Dig som har en grundutbildning motsvarande minst 4 årigt tekniskt
gymnasium.
AXE-erfarenhet vore värdefullt och vi ger
Dig kompletterande utbildning.
Kontakta: Steve Spärr, tfn 08-719 0641, memo ETX.ETXSCS, Patrik Pettersson, tfn 08-520
62547, memo ETX.ETXPAPN eller Kennet
Johansson, tfn 08-719 0621, memo ETX.ETXLKJ. Ansökan: G-B Hellström, NY/ETX/PN/ETSO.
Ericsson Telecom AB, Public Network, Switching,
AXE PROVISIONING

LDC ACCESS I LINKÖPING
Local Design Center Access bildar en enhet
som är interface till produktion av kretskort
och system.
Enheten har två ansvarsområden. Det ena
ansvarsområde är att vara konstruktionssidans problemlösare för konstruktionsrelaterade problem. Detta främst i frågor kring teknisk support verifiering av ny- och omkonstruktioner samt feluppföljning. Enheten deltar också inom kvalitetssäkringsarbetet för
LDC Access produkter i produktion och i drift
Eget labb för mätningar, utvärderingar och
långtidstest finns i Ingelsta, Norrköping.
Det andra ansvarsområdet är att vara LDC
Access interface mot både egna och kontrakterade producerande enheter och stödja våra
konstruktionsenheter i deras produktionsrelaterade aktiviteter. Detta innebär bland annat att etablera och underhålla kontaktvägar
och upprätta rutiner med de producerande
enheterna för att stödja våra konstruerande
enheter. Därför söker vi nu:

ENHETSCHEF
• Du kommer att arbeta med att bygga upp
en ny enhet inom HW Performance.
Parallellenheterna inom HW Performance är
idag Microelectronic components och
Lifecycle management. Det inledande arbetet
kommer att bestå i att definiera teamets olika gränssnitt och bygga upp interface dels
mot produktion (intern och extern) och dels
mot NPI-center. Inom arbetsuppgifterna ligger också att bygga upp enhetens kompetens, bl.a. för att utreda och fastställa felorsaker i systemmiljö.
Kontakta: Hans-Olov Hallin tel:08-719123l
ETXT.ETXHOH alt Ingemar Berling tel. 08-719
0499 ETXT.ETXIBER

ELEKTRONIKINGENJÖRER
• Ditt arbete kommer att bestå av både analog- och digitalteknik där du förutom analys
av konstruktions och komponentrelaterade
problem även kommer att arbeta med kvalitetsuppföljning på våra produkter.
Deltagande i projektgrupper är en naturlig
del av arbetet. Vi sätter stort värde på kunskaper om AXE hård- och mjukvara. Har du
erfarenhet av analog- och mätteknik samt
har UNIX-vana är detta ett plus.
Kontakta: Ingemar Berling tel. 08-719 0499
ETXT.ETXIBER alt Anders Weinberg tel. 011241455 ETXT.ETXAWE

PR0DUKTI0NS-K00RDINAT0RER
• Dina arbetsuppgifter kommer att vara att
definiera, koordinera och etablera ett kontaktnät mellan producerande enheter (CEM)
och konstruktion (LDC Access), för nykonstruerade och etablerade produkter. Din roll
kommer också innebära att du är insatt i och
följer upp logistiken gällande LDC Access produkter.
Kontakta: Hans-Olov Hallin tel:08-7191231
ETXT.ETXHOH alt Anders Weinberg tel. 011241455 ETXT.ETXAWE
Utmärkande för de ovanstående tre tjänsterna är att de är utåtriktade, delvis händelsestyrda, kräver flexibilitet, initiativkraft och
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samarbetsförmåga. Samarbetet med konstruktionsansvariga i bl.a. Stockholm och producerande enheter, gör att intensiva kontakter och många resor är ett villkor.
Ansökan: Ericsson Telecom AB Hans-Olov
Hallin, TN/ETX/PN/XAB 126 25 Stockholm
Ericsson Business Networks AB

APPLICATIONS MANAGER, SOLUTIONS
INTEGRATION & ACCEPTANCE
The Consono MD110 is one of the leading
PBXs on the world market and is the central
element of the Consono offering from
Ericsson Infocom System AB. We, in the
Solutions Integration & Acceptance department play a key role in maintaining this lead
by being responsible for the field trailing of
the Consono concept ie. MD110, supporting
telephony, data and video applications. In addition, we work closely with our local companies to help them achieve market approval
for a rapid introduction of new products.
• Job description: As a successful applicant
you will work together with a team of experienced project managers and engineers responsible for the field trial and introduction
of the Consono product portfolio.
Additionally there is an increase in the more
specialist applications, based on Windows NT
and Windows 95 platforms, of the MD110.
You have management experience and are
used to work on your own as well as together
with others.
Your participation in the department's
work will be t o ; take part in the planning for
the department, plan the daily activities for
your group, plan for the competence development of your group, determine the goals
of the group, take part in determining the
department goals, hold PD-talks and plan for
the group individuals future development.
You will work with the latest technology
developed by both EBC and external suppliers.
You will work in close co-operation with
our local companies and customers and you
will be expected to occasionally travel abroad
for short or longer periods.
Training: In addition to the necessary training courses you will need t o attend to carry
out your duties, in accordance with the

Ericsson policy of personal development, we
encourage and support relevant training
courses.
Location: You will be based at our modern
locations in Nacka Strand, Stockholm.
Qualifications: You should have an engineering degree in a relevant discipline or some
years experience in the project management
field.
Contact: Zeljka Senesan, Department
Manager, tel. 08-4222024, Lars Kling, tel. 084221268 or Hans Hamrin, 08-4222055.
Application: Susanne Pettersson,
NA/EBC/EN/H, Ericsson Business Networks AB,
131 89 STOCKHOLM.
Ericsson Business Networks AB

APPLICATIONS ENGINEER, SOLUTIONS
INTEGRATION & ACCEPTANCE
The Consono MD110 is one of the leading
PBXs on the world market and is the central
element of the Consono offering from
Ericsson Infocom System AB. We, in the
Solutions Integration & Acceptance department play a key role in maintaining this lead
by being responsible for the field trailing of
the Consono concept ie. MD110, supporting
telephony, data and video applications. In addition, we work closely with our local companies to help them achieve market approval
fora rapid introduction of new products.
Due to organizational changes our department is responsible for the field trial and introduction of all products within the Consono
product portfolio, we are looking to strengthen our team with 7 engineers.
• Job description: As a successful applicant
you will work together with a team of experienced engineers responsible for the field trial
and introduction of the Consono product
portfolio. Your main activities will be to take
part in the field trial of the Applications and
Server Products.
Your participation in the projects will be
to; build and support systems in our own lab,
perform lab verification tests, carry out inhouse installation, carry out installation at
local company labs and sites, carry out installation at customer sites, isolate and report
faults, verify and reviewing product quality,
cooperate with EBC design centers on pro-

blems and produce summary field trial reports.
You will work with the latest technology
developed by both EBC and external suppliers.
You will work in close cooperation with
our local companies and customers and you
will be expected to occasionally travel abroad
for short or longer periods.
Training: In addition to the necessary training courses you will need to attend to carry
out your duties, in accordance with the
Ericsson policy of personal development, we
encourage and support relevant training
courses.
Location: You will be based at our modern
locations in Nacka Strand, Stockholm.
Qualifications: You should have an engineering degree in a relevant discipline or some
years experience in the telecommunications
or data communications field.
Contact: Zeljka Senesan, Department
Manager or Lars Kling, tel. 08-4221268.
Application: Susanne Pettersson,
NA/EBC/EN/H, Ericsson Business Networks AB,
131 89 STOCKHOLM.
Ericsson Business Networks AB, Nacka

MD110 SYSTEM ENGINEER, SOLUTIONS
INTEGRATION & ACCEPTANCE
The Consono MD110 is one of the leading
PBXs on the world market and is the central
element (cornerstone) of the Consono offering from Ericsson Infocom System AB. We, in
the Solutions Integration S Acceptance department play a key role in maintaining this
lead by being responsible for the field trailing of the Consono concept ie. MD110, supporting telephony, data and video applications. In addition, we work closely with our
local companies to help them achieve market
approval for a rapid introduction of new products.
Due to organizational changes our department is responsible for the field trial and introduction of all products within the Consono
product portfolio, we are looking to strengthen our team with 7 engineers.
• Job description: As a successful applicant
you will work together with a team of experienced engineers responsible for the field trial

"Datakommunikation expanderar vidare
»

Ericsson Utvecklings AB söker nya medarbetare till Älvsjö.
Ericsson Utvecklings AB ansvarar för den fortlöpande utvecklingen av AXE-systemet som är
världens mest installerade telefonisystem. AXE
används i mer än 110 länder och utgör grunden
för såväl mobil som fast telef oni.
På AXE Basic System i Älvsjö finns en sektion med datakommunikation som arbetsområde.
Det övergripande syftet är att medverka i evolutionen av AXE mot ett system som stödjer såväl
kretskopplad som paketkopplad trafik.
Detta innebär att alla slags arbetsuppgifter
från att delta i studier och prototyper, till regelrätt produktkonstruktion och förvaltning. Just nu
jobbar vi intensivt med plattformslösningar för
IP access för både BN och BR.
Nu söker vi medarbetare som vill vara med i
denna spännande och utvecklande verksamhet.

Oatakom-lab.
Under sommaren bygger vi upp ett labb
som skall användas för verifiering/regressions- samt interopabilitetstester av egna

och konkurrerande produkter. Labbet
kommer även att utföra omvärldsbevakning
och benchmarking inom området datakommunikation.
Vi söker personer med datakommunikationsbakgrund som vill vara med och bygga
upp denna verksamhet.

Realtidsoperativsystem.
Sektionen ansvarar för TCP/IP i AXEsystemet. Vi arbetar just nu med två olika
stackar-och söker konstruktörer som kan
realtidsoperativsystem och/eller implementering av protokollstackar och gränssnitt
mot såväl tillämpning som maskinvara.

TCP/IP stack implementering.
Vi befinner oss i ett skede då vi arbetar
aktivt med att implementera en ny TCP/IP
stack i samarbete med en extern leverantör.
Stacken skall porteras till RPG och vår nya
maskinvaruplattform DCP. Vi söker därför
både personer med gedigen kunskap och

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/

erfarenhet inom området, såväl som nyutbildade inom kommunikationsteknik.

Prototyping projekt.
Vi medverkar i ett prototypprojekt där IP
används som bärare för alla tillämpningar
från slutabonnenten. Det handlar här om
allt från att vara med och fastställa egenskaper samt att systemera och konstruera.
Projektet bedrivs i samarbete med extern
kund.
För ytterligare information kontakta:
Richard Bruvik, tel 08-727 35 55,
e-mail: richard.bruvik@uab.ericsson.se eller
Johan Sjöblom, tel 08-727 34 70,
e-mail: johan.sjoblom@uab.ericsson se
Ansökan skickas till:
Ericsson Utvecklings AB
UAB/P Anna Henricson
125 25 Älvsjö
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and introduction of the Consono product
portfolio. Additionally there is an increase in
the more specialist applications, based on
Windows NT and Windows 95 platforms, of
theMD110.
Your participation in the projects will be
to; build and support systems in our own lab,
perform lab verification tests, carry out inhouse installation, carry out installation at
local company labs and sites, carry out installation at customer sites, isolate and report
faults, verify and reviewing product quality,
cooperate with EBC design centers on problems and produce summary field trial reports.
You will work with the latest technology
developed by both EBC and external suppliers.
You will work in close cooperation with
our local companies and customers and you
will be expected to occasionally travel abroad
for short or longer periods.
Training: In addition t o the necessary training courses you will need to attend to carry
out your duties, in accordance with the
Ericsson policy of personal development, we
encourage and support relevant training
courses.
Location: You will be based at our modern
locations in Nacka Strand, Stockholm.
Qualifications: You should have an engineering degree in a relevant discipline or some
years experience in the tele communications
or data communications field.
Contact: Zeljka Senesan, Department
Manager, tel. 08-4222024, Hans Hamrin, tel.
08-4222055, Mike Hughes, tel. 08-4222011 or
Lars Kling, tel. 08-4221268. Application:
Susanne Pettersson, NA/EBC/EN/H, Ericsson
Business Networks AB, 131 89 STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

RF INGENJÖRER
Till enheten Radio Network Engineering söker vi ett antal RF-ingenjörer. Arbetet år inriktat på att planera och optimera cellulära
system med fokus på radiogränssnittet.
• Huvudmoment i arbetet består bl.a. av:
Nominell cellplanering. Kundpresentationer.
Driftsättning och justering av nät. Analys och
optimering av nätprestanda. Felsökning och
förbättringsåtgärder. Implementering av förbättringar.
Arbetet innebär en hel del resande, då vårt
arbetsfält är våra kunders mobiltelefoninät
runt om i världen. Detta innebär också en hel
del kundkontakter vilket kräver att Du behärskar engelska i både tal och skrift.
Kunskap i flera språk ses som en merit.
Du kommer dessutom att arbeta i nära relation med vår marknads- och projektledning
på hemmaplan och ute på våra lokalbolag
runt om i världen. Det är ett fritt jobb med
eget personligt ansvar.
Vi söker Dig som har civilingenjörsexamen
alternativt 4-årig teknisk gymnasieingenjörsexamen helst med ett par års erfarenhet
från telekomindustrin.
Kontakta: Torbjörn Beite, tel + 46 8 404
9574, torbjorn.beite6era.ericsson.se
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, AH
Marianne Molin, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Business Networks AB, Nacka Strand

CONFIGURATION MANAGEMENT
Inom enheten Mobility Servers och
Multimedia communications söker vi nya medarbetare som år intresserade av att arbeta
med CM.
Mobility Server är en applikationsserver
som möjliggör avancerade mobilitetslösningar för företag, publika och cellulära nät.
Inom enheten multimedia communications, tar vi fram ett system som mindre företag skall kunna basera sin kommunikation
på, dvs endast en infrastruktur, LANet.
Systemet skall innehålla ett antal nya tjänster
som möjliggör hantering av trådlösa terminaler (mobiler) samt att vi skickar tal, data, video och programkod (t ex Java applets) över
samma lina.
• Att arbeta med CM innebår att ansvara för
versions,- release,- och ändringshantering
samt teknisk dokumentation av våra produkter.
Vi söker Dig som har erfarenhet av: UNIX
miljöer. Programmering I SH, PERL och liknande, användning av "software configuration
management" system (Atrias Clearcase ett
plus), produkthantering av t ex AXE eller
MD110. god kunskap I engelska, både tal och
skrift.
Du har datainriktad utbildning på högskolenivå. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter år en merit. Du kommer att arbeta I en

•,

dynamisk miljö som präglas av en snabb teknisk utveckling, vilket ställer krav på att du är
flexibel, samarbetsinriktad och arbetar självständigt.
Kontakta: Lena Knutsson, Project Office
Manager, tel 08-4223204 eller via e-mail: lena.knutsson ebc.ericsson.se, memoid: EBCLKN
Personal: Elisabeth Lindgren, tel 08-4220361,
EBCELN.
Ericsson Utvecklings AB

AXE, ELEMENT MANAGEMENT
Vill du jobba med korta och snabba projekt i
Windows NT?
Vi år ett roligt gäng som under trevliga former utvecklar element management funktioner för AXE vilket inkluderar grafiska användargränssnitt, kommunikation och distribution.
• Du kommer att få jobba med objektorienterad design, C++, Java och Corba. Som programutvecklare hos oss får du vara med i alla
faser från analys till test. Vi tar ofta fram prototyper tillsammans med våra användare.
Utvecklingen sker i internationellt samarbete.
Hör av dig till oss om du är intesserad av
att jobba som programvaruutvecklare eller
med integration och test.

kunder för att kunna stödja och hjälpa dem.
Idag är den verksamheten förlagd till vårt
kontor i Melbourne, Australien. En motsvarande enhet ska i framtiden även finnas i Älvsjö. Arbetet innebär att du tar underhållsansvar för ett antal av våra produkter och arbetar med våra kunder så att dessa produkter
uppfyller de krav som kunden ställer på kvalitet och tillförlitlighet.
Vi söker dig med goda kunskaper i engelska, du är serviceinriktad, noggrann och har
lätt för att samarbeta med andra.Du bör ha
goda kunskaper om telekommunikation och
programvara. Kunskaper i maskinvarukonstruktion är också en viktig merit.
Kontakta: Conny Fransson tel: 08-727 4355
memo: UAB.CSF, Esbjörn Roos tel: 08-727
5604 memo: UAB.ESSE eller Omar Sowan tel:
08- 727 4302 memo: UAB.OSOW. Ansökan:
Ericsson Utvecklings AB Maria Holmer Box
1505 12525 Älvsjö Märk din ansökan med den
tjänst du söker.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MÖNSTERKORTSKONSTRUKTÖR-CAD
Vi är en grupp på 9 personer som ansvarar för
mönsterkortsdesign till basstationer (amerikansk standard. Dessutom är vi en serviceenhet åt hela BR både vad gäller layout monteringsfall, och systemsupport av ECAD (IPL).

Kontakta: Anette Swords, tel 08-727 3996 email: Anette.SwordsEuab.ericsson.se, Peter
Johnsson tel 08-727 4109 e-mail:
Peter.JohnssonEuab.ericsson.se eller P-O
Ivarsson tel 08-727 3143 e-mail: PerOlov.lvarssonEuab.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Utvecklings AB Personalenheten
ÄL/UAB/P Eva Andersson Box 1505 125 25
Ålvjö

• Du kommer att arbeta med mönsterkortslayout, analysverktyg för signalintegritet och
producerbarhet. Du kommer också att arbeta
i tvärteamsgrupper inom kedjan konstruktion
- layout - produktion.
Vi söker dig som är ingenjör och/eller har
erfarenhet av layout- arbete. Som person är
du positiv, noggrann och har god samarbetsförmåga.
Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö
Baskunskaper i engelska är nödvändigt,
dessutom är erfarenhet av elektronikkonEricsson Utvecklings AB ansvarar för den fort- struktion, IPL-systemet och schemainmatning
satta utvecklingen av AXE-systemet som är
meriterande.
världens mest installerade telefonisystem.
AXE används i mer än 110 länder och utgör
Kontakta: Liselotte Hallman tel 08-7572901
grunden för såväl mobil som fast telef ont.
eller Jan Kärrbäck tel 08-4048330. Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/AH Åsa
Andersson 164 80 Stockholm
PROVARE MED

PLACERING I AUSTRALIEN
• Vår enhet, belägen i Älvsjö, ansvarar för
att verifiera gruppväljaren, en av de mest
centrala delarna i AXE systemet.
Gruppväljaren är den enhet som förmedlar
all trafik i såväl fasta som mobila nät.
Inom enheten arbetar vi i team som ingår i
olika projekt. Du blir redan från början medlem i ett team och med hjälp av arbetskamrater och teamledare varvar du utbildning och
arbete för att på ett effektivt sätt nå dina
mål. En stor del av din första tid med oss
kommer du att bli placerad på vårt kontor i
Melbourne, Australien.
Vi tror att du i grunden har någon form av
högskoleutbildning med elektronikinriktning
och gärna några års erfarenhet av liknande
verksamhet. Du har lätt för att samarbeta
med andra och vi hoppas även att du på sikt
kan ta ett större ansvar som teamledare. Du
behärskar engelska, vårt koncernspråk.väl.

FUNKTIONSPROVARE
• Din uppgift blir att verifiera nya utgåvor av
gruppväljaren med avseende på dess funktioner och egenskaper. Det innebär att du kommer att arbeta med både maskin och programvara. En viktig del av uppgiften är att
snabbt kunna lära sig nya funktioner och göra analyser samt lägga upp strategier för hur
de på bästa sått skall verifieras. För att passsa
för arbetet bör du vara energisk, noggrann
och analytisk.

TEST
CONFIGURATION MANAGEMENT
• Vår Test Configuration Management (TCM)
verksamhet syftar till att tillhandahålla en
komplett provningsmiljö. Verksamheten omfattar allt från programproduktion och maskinvarubestållningar till färdig leverans av
en fungerande arbetsmiljö för funktionsprovningen att arbeta med.
VI söker dig med erfarenhet av liknande
verksamhet och som vill utvecklas i en miljö
som är lite bredare än vad TCM normalt erbjuder. Hos oss kan du ta chansen att via TCM
lägga grunden till en karriär som trouble
shooter inom gruppväljarområdet för att
med tiden utvidga det till en större del av
AXE systemet.

MAINTENACE
• En viktig del av vår verksamhet är att underhålla de produkter vi har i drift runt om i
världen. Vi arbetar i nära kontakt med våra

LM Ericsson Data AB, Kista

TEKNIK
Sektionen för Strategisk Teknisk Utveckling
arbetar med utveckling av nya tekniska lösningar inom Product Information & Design.
Vi arbetar idag med bl a middlewareprodukter. En del av verksamheten omfattar utveckling av databaslösningar. De databaser vi
arbetar med är Oracle och Sybase.
• Inom detta område söker vi Dig som kan
en del om SQL-databaser och ser en utmaning I att lära mer både om databaser och de
applikationer som gränsar till databasen.
Arbetsuppgifter: Inledningsvis kommer Du
att få arbeta inom ett eller flera projekt med
förvaltning och nyutveckling av databser i
Oracleoch/eller Sybase.
Kvalifikationer: Du skall kunna SQL-databaser och ha erfarenhet av Oracle och/eller
Sybase databas. Du behöver ha erfarenhet av
C-programmering.
Kontakta: Patrik Jäger t f n 08-726 32 75 eller
Ingrid H Wennebo t f n 08-726 34 58 Ansökan:
VH/EDT/BH Eva Almung.
Vår sektion. Strategic Business Development,
Product Information and Design arbetar med
tillämpad verksamhetsutveckling, dvs arbetar
med att utifrån Ericssons verksamhetsbehov
identifiera och driva förbättringsprojekt med
hjälp av IS/IT teknik. Sektionen ansvarar även
för IID-.s övergripande försäljning och marknadsföring. Våra system används inom
Ericssonkoncernen över hela världen och har
c:a 75 000 slutanvändare. Vi är nu inne i en
expansiv fas och behöver förstärkning med:

VERKSAMHETSUTVECKLARE/
PROJEKTLEDARE MED IS/IT-KUNSKAP
• ARBETSUPPGIFTER: Dina arbetsuppgifter
kan bestå av en eller flera av följande: genomföra förstudier/verksamhetsutredningar,
utarbeta systemförslag, utföra kvalificerat
systemeringsarbete, utvärdera olika lösningsalternativ, projektledning, utarbeta
IS/TT-strategier, produktledning (identifiera
krav/behov av vidareutveckling/utökning av
vårt produktutbud, marknadsföring/försäljning, arrangera och genomföra kundseminarier/kundpresentationer, i projektform ansvara för införande av ADB-system för att så
snart som möjligt få tillbaka gjorda investeringar.
KVALIFIKATIONER: Du har gedigen
Ericssonkunskap och/eller gedigen erfarenhet
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av urtveckling/införande av IS/IT-system. Du
är van vid att arbeta självständigt under ansvar. Du behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta: Ove Åstrand, 08-404 27 38, memoid EDTOVE eller Eva Almung, 08-726 2318,
memoid EDTEVAL Ansökan: Eva Almung,
Personal, VH/EDT/BH.
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 WLLprodukterna 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.
Radio Access är en ny spännande och expansiv enhet inom Business Unit Public Network.
Vår teknik handlar om radio i närområden
med sk punkt-till-multipunkt struktur.
För att kunna planera våra radiosystem utvecklar vi avancerade datorprogram, som
bland annat innehåller elektroniska kartor.
Våra kunder finns över hela världen och är
ofta lokalbolag inom Ericsson. Till enheten
söker vi nu:

PRODUKTIFIERARE
• Eftersom vi arbetar i en dynamisk bransch,
ändras kraven på våra stödsystem snabbt.
Som produktifierare ska Du analysera och utvärdera funktionalitet hos nya programvaror
och utreda hur vi kan kombinera och koordinera användandet av dem. Du specificerar
nödvändig teknisk vidareutveckling. Vidare
blir Du ansvarig för produktinformation och
revisions- hantering, vilket underlättas om Du
har tidigare erfarenheter av Ericssons standard för detta.
Till tjänsterna söker vi dig som har en teknisk utbildning på gymnasie eller högskolenivå.
Kontakta: KI/EBC/PN/RANM DanHaglund
RadioNetwoks tel.: 08/7570315 E-Mail:
dan.haglund©ebc.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Business Networks AB Anna
Sandström SL/EBC/PN/RAH 172 87
Sundbyberg
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Kungens Kurva

TEKNISK SKRIBENT ENERGIPRODUKTER
Energy Systems utvecklar, producerar och
marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation.
• Enheten Customer Service söker en teknisk
skribent som skall ansvara för dokumentframtagningen på enheten.
Arbetsuppgifterna innebär att du har ett delansvar att samla in och sammanställa teknisk
information för Energi Systems manualer (installation, driftsättning och underhåll) tillsammans med andra personer inom enheten
(vilka är tekniskt ansvariga för innehållet).
Arbetet med att dokumentera en ny manual
eller uppdatera en existerande, sker till
mångt och mycket inom ramen för ett utvecklingsprojekt. En naturlig del av ditt arbete blir också att följa trender inom teknikinformatörsområdet, både inom och utanför
Ericsson. Vi arbetar i UNIX-miljö med bl a desctop-publishingprogrammet Interleaf och internet.
Önskvärda kvalifikationer år högskoleingenjörsexamen med erfarenhet av teknikinformation. Engelska behärskar du flytande
i tal och skrift. Du år en visionär med god samarbetsförmåga och förändringsbenägenhet.
Kontakta: Tomas Benjaminsson, telefon 08 721 6973, memo EKA.EKATBE eller la-Pia
Emanuelsson (personal), telefon 08- 721
7461, memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast
970811: Ericsson Components AB Energy
Systems Division KK/EKA/K/P Gudrun
Söderberg 164 81 KISTA - STOCKHOLM

FIMP.»
Ericsson Radio Systems AB

PATENTINGENJÖR - UTBILDNING
• Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta
mot hela affärsområdet Mobile Systems, BR,

worldwide med utbildning av ingenjörer och
designers i patentkunskap samt grundutbildning av patentingenjörer och patentadministratörer vad gäller patentprocessen.
Vi har nu en anställd som arbetar med utbildning, och med växande efterfrågan behövs förstärkning. Med din patentkompetens
kommer du även att få hjälpa ingenjörer läsa
patent och tolka patentkrav, handleda, driva
projekt inom patentbevakning och bistå vid
intrångsanalyser.
Önskvärda kvalifikationer: Vi tror att du
har en gedigen erfarenhet av patent från industrin, patentverk eller patentombudssidan.
Du bör vara utåtriktad och ha intresse av att
lära ut. Samarbetsförmåga och förmåga att
kunna ta egna initiativ värdesätts. Goda kunskaper i svenska, engelska och gärna tyska eller franska är ett krav.
Kontakta: Per Gustafsson, tel 08-404 21 44,
e-mail Per.Gustafsson©era.ericsson.se
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGER
TRAINING SERVICES
At KI/ERAILYIUX Product Management
Customer Training we hold the strategic and
commercial responsibility for the RMOG training portfolio.
Our focus is to secure that training solutions for our customers competence development needs are developed in time with high
quality and profitability. We are now looking
for an enthusiastic and result oriented product manager.
• You will be working in a small team and an
international environment which is one of
the reasons why written and spoken English
is an absolute requirement as is good communication skills.
As a product manager you must be able to
focus on both long term and short term strategies and goals, your main tasks would include: Scan internal and external market for
business opportunities, and course development resources. Order/issue assignments for
product development. Responsible for pre
studies and feasibility studies. Participate in
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steering group during provisioning. Product
presentations. Product maintenance. Product
administration. Roll-Out of new products.
Do you thrive on challenges and would like
to work in a professional and international
environment in a fast moving area this could
be the job for you. You should hold an engineering degree (minimum gymnasium or
equivalent) and preferable have some experience from the training area.
Contact: KI/ERA/LY/UXC Charlotte Dam
(ERAC.ERACDAM)phone:+46 8 757 5599
Application: Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/LY/US Marie-Susanne Kretschmer, 164
80 STOCKHOLM (ERAC.ERAMKRE)
Ericsson Radio System AB, Kista

TEKNIKUTBILDARE
DRIFT OCH UNDERHÅLL - GSM
Enheten för utbildning inom ERA/LY är idag
en enhet med ca 90 personer som arbetar
med att utbilda våra kunder i GSM, TACS och
NMTsystem runt om i världen.
• Vi söker nu teknikutbildare inom områden
drift och underhåll. Du får till en början en
gedigen utbildning inom mobiltelefoni samt
något specialområde och får sedan möjlighet
att sprida dina kunskaper vidare. Du kommer
att undervisa Ericssons kunder och vår egen
teknisk personal antingen i våra moderna utbildningslokaler i Kista eller utomlands.
Vi vill att: du har teknisk utbildning inom
området elektronik och telekommunikation,
du gärna har erfarenhet från drift och underhåll av ett mobiltelefonisystem ( MSC, BSC,
RBS), du talar och skriver engelska väl du gärna har lärarerfarenhet.
Kontakta: Richard Batistier, tfn 08-757 57 89,
memoid ERAC.ERAABBA Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, KI/ERA/LY/US MarieSusanne Kretschmer, 164 80 STOCKHOLM

rirrH*T3
Ericsson Telecom AB, Public Network Customer
Services Telecom Consulting

OPERATION &
MAINTENANCE CONSULTANTS
Customer Services is a Global Unit within
Public Networks that is experiencing a rapid
growth throughout the world.
To contribute to the challenging expansion, Telecom Consulting is looking for two
highly motivated and entrepreneurial
Operation S Maintenance Consultants.
• O&M consulting works with professional
services contracted for and provided to organisations by specially trained and qualified
persons. We assist our clients in identifying
management and operational problems, we
also recommend solutions and support the
implementation of improvement plans.
Candidates must have at least 5 years of experience in the Operation & Maintenance
and Network Management areas, good
knowledge of the English language, both
written and verbal, excellent communication
skills and University degree or equivalent.
You will work in a Global organisation and
we want you to be customer oriented, open
minded, goal oriented and self-motivated.
Frequent travels and short-term international
assignments are also part of your job.
Contact: TB/ETX/PN/CSC Gian Pietro
Zampieri, tele: 08-719 0135, ETXT.ETXGISE or
TB/ETX/PN/CSC, Tommy Svensson, tele: 08-719
8290, ETXT.ETXTONS
Ericsson Telecom AB

STRATEGISKT INFORMATIONS
ARBETE I INTERNATIONELL MILJÖ
• Vi söker dig som är van att initiera, driva
och genomföra informationsaktiviteter. Du
har erfarenheten och kompetensen för att

lyckas i dina uppdrag. Du vet vilket resultat
olika typer av aktiviteter och medier ger.
Inköp av externa resurser är redan idag en
del av din vardag. Som informationsansvarig
blir du en del av ledningsgruppen, vilket innebär att du bär ansvaret för att informationen når mottagaren.
Du kommer att arbeta tillsammans med ytterligare en kommunikatör. Ni ansvarar för
interninformationen för 350 personer. Ni har
också till uppgift att marknadsföra enhetens
arbete hos våra dotterbolag, runt om i världen.
Du kommer att arbeta på Operations, en
del av Ericsson Telecom AB, i Stockholm. Vi
ansvar för leveranser av AXE-utrustning, allt
från order till nöjd kund. En viktig del av vår
verksamhet är att driva förbättringsarbete
med syfte att effektivisera och korta ledtiderna.
Din bakgrund: högskoleutbildning som informatör eller liknande, mer än fem års erfarenhet av liknande arbete, inom industrin,
förmågan att arbeta konsultativt, du behärskar engelska i både tal och skrift.
Kontakta: Ylva Voxby, kommunikatör på
Operations, tel. 08-719 9094 Memoid:
ETX.ETXYVOX eller Anna-Karin Klinteskog,
chef Market Communications, tel. 08-681
1030 Memoid: ETXT:ETXAKN Ansökan: Ylva
Löfstrand Ericsson Telecom AB TN/ETX/PN/GM
126 25 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

FRISKVÅRDSKONSULENT
• Vi bygger ut vår motionsanläggning - vill
Du ansvara för verksamheten där?
Ericsson-Kista Företagshälsovård söker för
projektanställning en Friskvårdskonsulent
med inriktning på motion/idrott.
Tjänsten är placerad i den nya motionsanläggningen som är under uppförande och beräknas vara invigningsklar under december
1997.
Tillsammans med våra friskvårdskonsulenter kommer Du att planera och schemalägga
verksamheten i anläggningen. I dina arbetsuppgifter kommer också receptionstjänst att
ingå.

'Vill Du jobba med utvecklingsmiljöer för
mjukvaruutveckling inom C/C+ +-området?"
Ericsson Utvecklings AB söker nya medarbetare.
Ericsson Utvecklings AB ansvarar för den fortlöpande utvecklingen av AXE-systemet som är
världens mest installerade telefonisystem. AXE
används i mer än 110 länder och utgör grunden
för såväl mobil som fast telefoni.
Vi är en sektion inom Ericsson som tillhandahåller utvecklingsmiljöer för mjukvaruutveckling.
Våra miljöer stödjer utveckling i C, C++,
PLEX och assembler. Vi söker Dig som vill förstärka oss som:

Programvarukonstruktör för kompilatorrelaterade produkter.
Du kommer att arbeta med översättare,
laddformat, debuggers och listhanterare. Du
bör därför:
• Ha grundläggande kunskaper i kompilatorteknik och i operativsystemteori.
• Förstå innebörden i coff, elf, länkning,
laddning osv.

Systembyggare av utvecklingsmiljöer.
Du kommer utifrån kravspecifikationer
komponera utvecklingsmiljöer. Det innebär
att välja lämpliga utvecklingsverktyg, allt
ifrån kompilatorer och editorer till kvalitetssäkringsverktyg. Du bör därför:
I Ha förmåga att hålla Dig å jour med
utvecklingen inom området.
H Kunna bidra med utvärderingar av kommersiella produkter för nya utvecklingsplattformar.
M Ha kunskap och förståelse för inbyggda
system.
För båda tjänsterna gäller att Du bör vara
förtrogen med C, C+ + och gärna Unix. Vi
ser gärna att Du har relevant högskoleutbildning om minst 120 poäng. Du bör i
Din utbildning eller i Ditt yrkesverksamma
liv ha profilerat Dig inom kompilatorteknik
och/eller utvecklingsmiljöer.

Ericssons 90 000 anställda är verksamma i »ter än 130 länder. Deras samlade kompetens inom
fasta och mobtla nät. mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson till världsledande leverantör
mom telekommunikation. Sök oss på: WWW.ericSSOn.se/SE/

Kunskaper inom AXE är meriterande. Vi
erbjuder Dig ett mycket lärorikt och
utvecklande arbete inom ett synnerligen
fokuserat område. För mer information om
tjänsterna är Du välkommen att kontakta:
Verksamhetsansvariga:
Peter Csaba, tfn 08-727 57 60
Per-Olov Esgård, tfn 08-727 56 09
Personal:
Åsa Holmer, tfn 08-727 32 61
Fackliga representanter:
Anders Caspar (CF), tfn 08-727 38 44
Roger Holmberg (SIF), tfn 08-727 34 80
Dina ansökningshandlingar skickar Du
senast 970915 till:
Ericsson Utvecklings AB
Birgitta Friis
Box 1 505
125 25 Älvsjö

ERICSSON
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I samarbete med våra idrottsföreningar
kommer du att arrangera motionskampanjer.
Den vi söker ska kunna göra
hälsoprofiler/konditionstester, ge personliga
träningsprogram och rådgivning i frågor som
rör mat, motion och vikt.
Du är initiativrik, van att arbeta självständigt, du har erfarenhet av att starta och driva
projekt samt PC-vana (Microsoft officepaketet). Du har minst 2-årig utbildning från
Idrottshögskolan, GIH, Bosöns IFHS, Lillsved
eller motsvarande.
Tjänstens omfattning: Projektanställning
under 1 år, heltid.
Företagshälsovården ingår i service-enheten General Services vid Ericsson Radio
Systems AB.
Företagshälsovården består i dag av 23
personer som med helhetsperspektiv på arbetsmiljön arbetar i en kundorienterad verksamhet för drygt 9000 Ericsson-anställda i
Kista.
Kontakta: Anneli Lindqvist, tel 08-404 82 74
eller Katarina J-son Bech, tel 08-757 00 97
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB ERA/F/HS
Cecilia Tiefensee 164 80 Stockholm

IfiMliHlNiMlir
Ericsson Ltd, UK. Customer Networks

PRINCIPAL SUPPORT ENGINEER
• Providing high level expertise and is responsible and accountable for technical decisions and technical support accross all projects and activities. BSS trouble shooter developing good customer relationships, TR analysis and providing 24hr emergency support.
Competency Technical: HNC/Degree, 5
years experience
Business/Human: Understands Ericsson development activities, ability to develop close
customer relationship and an understanding
of the issues the customer faces, ability to use
own initiative in solving problems, strong
communication skills, understanding and
awareness of current and future complex
problems.
Ideal background/experience: Knowledge
of Ericsson systems and procedures, willing to
work outside normal working hours.
Contact: Michael Chance, ETL/N HR Ref No:
CN122 Site: Guildford, Surrey, England
Ericsson Research & Development (China),
Shanghai, China.

JOBBNYTT
Ericsson Telecomunkacoes S.A..Brazil - EDB

PROJECT MANAGER IN BRAZIL
Ericsson (EDB) in Brazil will be responsible for
a number of turnkey implementation projects in Brazil with start July - August 97. A typical project comprises installation of 5 MSC
s, HLR's, Access Network, 250-300 RBS's, Site
acquisition and Civil work activities including
mast and tower erection and site preparation. It is intended to make extensive use of
sub-contractors in the project. The Project
Manager will be fully responsible for the turnkey implementation of the project.
• The project manager will be responsible
for successful execution of assigned projects
regarding time, cost, quality, and budget follow up. She/he will also see t o that required
processes and methods are followed and
used.
The project manager will manage and assign resources within the project organization.
That could also include selection and management of sub-contractors. Handling negotiations with the customer in close co-operation with the marketing department (Core
three concept). Drive commercial aspects of
the project such as costs against budget delivery and logistics.
A successful candidate has a Masters or
Bachelors degree in engineering, science or
business administration or a lower degree
combined with extensive experience from the
telecommunication area.
The project manager must evidence full experience in fast track projects with international celulars operators as Southwestern Bell,
AT&T, Airtouch, Mannesmann, Stet, Telia etc
She/he should have experience in management of projects with mixed civil works and
technical activities.
A strong leadership and management style
is also required. Excellent written and spoken
communications skills in English is required.
Knowledge of Portuguese or Spanish is desired.
Other assets are a broad knowledge in cellular communications and experience of working in an international environment.
The contract will be for a period of one
year and could be extended to 2 years . The
project manager must have availability in a
short period of time, no longer than End of
August.
Contact: Project Management Luiz Carlos
Bernardo+55 11 681-1506 or Human
Resources Jacira Rita F. Gomes +55 11 6811867 Application: EDB, Brazil: BRA.EDBEXPA
Ericsson Inc. USA

AREA BUSINESS MANAGER
SOFTWARE DESIGN ENGINEERS
Ericsson is establishing a Research &
Development (R&D) center in P. R. China. The
R&D company will focus on development of
telecom- and datacom products, both for the
Global and the Chinese markets.
The company will be established in
Shanghai and aim to be around 100 SW-designers by the end of 1998.
• Our task is t o work with design and verification of software products for access
networks.
We are now starting recruitment of locally
employed SW-designers to join our company.
You will be a member of a design team that
will design, implement and test the new SWproducts.
You have a degree in Master of Science or
equivalent. Preferably you also have working-experience with SW from the infocomor datacom industry.
Knowledge of C and/or C++ is an advantage. You should also have a good command of
the English language.
As we have a high aim for quality you
should be familiar with CMM.
Key words about your personality are that
you are outgoing, a team player, a self-starter, flexible, goal-oriented and takes pride in
sharing knowledge.
If you are willing to take on new responsibilities, face a challenge and develop yourself, this is a very good opportunity.
If you have questions, please visit our homepage at http://pn.ericsson.se/rdc/
Contact: Urban Wiklund, R&D manager
Memo id ETC.RDCURW Tel: +86 21 637S 3399
extension 272 or Bo Danielsen, Human
Resources, Memo id ETC.RDCBODS Tel: +86 21
6375 3399 extension 267 Application: Bo
Danielsen, Human Resources, Memo id
ETC.RDCBODS.

• The Area Business Manager has the responsibility for promoting sales in the region by
marketing the RPRS product portfolio and
services to the LC's and distributors.
The following are examples of tasks for the
Area Business Manager: Influence the LC's
and distributors to work with the RPRS product portfolio. Support the RPRS certification
process by defining and evaluating the LC's
and distributors sales training requirements.
Conduct sales training with LC's and distributors. Analyze market size and the competitive
situation. Coordinate the Core 3 resource requirements between LC's and distributors.
Maintain and update regional opportunity
pipeline. Be responsible for established budget concerning Orders, Sales, Cashflow, ROS
and Customer Satisfaction.

PRODUCT MANAGER
(per System Products)
• The Product Manager has the overall responsibility to ensure that the region has a
competitive range of products in line with
the regions business concept. She or he is also
responsible for giving and rendering technical sales support t o LC's and distributors in
the region.
The following are examples of tasks for the
Product Manager: Support the RPRS certification process by defining and evaluating the
Local Company's and distributors product
training requirements. Conduct product training with Local Company's and distributors.
Give advice in technical matters and defining
technical specifications. Participate in presentations and demonstrations of RPRS products
and persuade about their superiority. Support
technically in customer meetings and negotiations. Maintain up-to-date Ericsson and
competitor product knowledge.
Location: Kuala Lumpur, Malaysia
Contact: Al Kee, phone 804 592 3868 or
Mike Stanley, phone 804 592 7876
Application: Ericsson Inc., Al Kee or Mike

Stanley Mountain View Road, Lynchburg, VA
24502 USA MEMO ID: Al Kee EUS.EUSALKE ,
Mike Stanley EUS.EUSMLST
Ericsson Systems Expertise Ltd. (EEI/S)
EEI/S division is based in Athlone, Ireland. Our
main business area is Network Element
Management. We currently employ c. 300
engineers in system management design, verification and integration. We are currently
building our organisation to handle significant additional responsibilities in order to
operate as a successful Product Unit.
The following opportunities at senior management level exist immediately.

VACANCY GENERAL
MANAGER FOR PROJECTS (PM)
• 1. Purpose of Role To work with colleagues
in the general management team t o plan for
and achieve the overall results for the Design
Centre. To ensure focussed and professional
project management in the Division.
2. Responsibilities/Accountabilities:
Develop and communicate strategy and objectives. Define and agree goals and objectives for the Development Units. On a regular
basis review results of the Development
Units. Manage the Productivity, Quality, Time,
Cost and Customer Satisfaction dimensions of
all project results. Manage and develop professional Project Management (management
development, good practices, processes etc.)
in the Division. Support Project Managers as
coach, mentor, manager, adviser as well as
with services through the Projects Office.
3. Requirements: A successful candidate
should have: Documented management experience from product development. At least
five years management experience, a number
of these on senior level. A proven record of
initiating change and improvements.
Willingness t o contribute, t o the design and
implementation of innovative organisational
solutions in the business environment of today.
4. Reporting The position will report t o the
Manager for PU-NEM.

VACANCY GENERAL
MANAGER FOR COMPETENCE (CM).
• 1. Purpose of Role: To work with collegues
in the general management team to plan for
and achieve the overall results for the Design
Centre. To ensure focussed and professional
competence management in the Division.
2. Responsibilities / Accountabilities:
Develop and communicate strategy and objectives. Define and agree goals and objectives for the Development Units. On a regular
basis review results of the Development
Units. Manage activities related to recruitment, task assignment, performance appraisal, competence development for all staff.
Manage and develop professional
Competence Management (management development, good practices, processes etc.) in
the Division. Support Competence Managers
as coach, mentor, manager and adviser.
Support the operations of the divisions
through the services of the following offices:
1. Process Office. 2. Personnel and
Competence Services.
3. Requirements A successful candidate
should have:- Management experience from
product development. At least five years management experience, a number of these at
senior level. A proven record of initiating
change and improvements. Willingness t o
contribute, to the design and implementation of innovative organisational solutions in
the business environment of today.
4. Reporting The position will report t o the
Manager for PU-NEM.
Application: via memo Product Unit
Manager, Austin Hanley (EEIAHAY).
Ericsson Australia PTY, T/N ASAC TEAM, Carlton
Office
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technical queries from customers and marketing, represent ASAC in technical discussions
with Customers, perform all levels of design
work as required, mentoring more junior
staff.
To do this, the IN system engineer must have the following: excellent understanding of
the capabilities. Limitations & implementation of Intelligent Networks, in particular of
SMAS and the Ericsson SCF, SDF, SSF &
Associated IP's, extensive experience with IN
Script design, excellent understanding of
Telecommunication networks in general and
AXE networks in particular.
This includes wide experience with an understanding of all network considerations
with rolling our IN services such as charging,
signalling, O & M and capacity, wide exposure
t o general AXE design and test, in particular
an understanding of alternative service implementations to IN, good understanding of
Information Technologies in general and
UNIX, Internet and databases in particular,
excellent communication skills, both written
and verbal, considerable experience dealing
with end-customers, a flexible and creative
approach.
Experience with the following areas would
also be useful: Object Oriented Design, data
communications, the Australian Telecoms
network, GSM/AMPS Mobile system. Business
Com systems.
Contact/Application: Scott Arbuthot at
EPA. (ERICSSON AUSTRALIA) Memo Id.
EPA.EPASAR
Ericsson Ltd, New Public Networks Stoke Mill,
Guildford

NETWORK SUPPORT
SYSTEMS ENGINEER
• Reporting t o Network Engineering and
Product Management Manager, the team
works closely together and with the customer
t o ensure customer satisfaction and exceed
customer expectations for all network engineering matters.
The team shall also support the AT&T Sales
& Marketing team in their objectives by supplying timely and reliable engineering proposals and answers t o technical queries in a controlled and quality manner.
The postholder will have an indepth knowledge of Network Management Systems and
will work with other off-line systems, including XMATE, SMAS and BIP.
They also have responsibility for agreement of all of the off-line processing and management system equipment specifications
and functions with the customer.
Contact:Ref CN218, Paul Norris

NETWORK SERVICES ENGINEER
• The postholder will have an indepth knowledge of ISDN services, analogue services, IN
services and Business Communications services, and an appreciation of related signalling
systems and charging matters as related to
the provision of services.
They will also have responsibility for unerstanding the way in which the customer uses
the network services provided by Ericsson,
and agreeing the developments necessary to
achieve the customer's ambitions for new services and service variations in the future.
Contact: Ref: CN219, Paul Norris

SIGNALLING SYSTEMS ENGINEER
• The postholder will have an indepth knowledge of signalling systems and the mechanisms for mapping between signalling systems
in AXE 10.
They will also have responsibility for agreement of all of the signalling interfaces in the
customer's current and future network with
the customer.
Contact. Ref: CN220, Paul Norris

TWO IN SYSTEMS ENGINEERS
ASAC (Advances Services Application Centre)
is a growing business area with D-FBU that
has recently become one of the Ericsson
Groups 7 Global Network Intelligence Design
Centres. In addition ASAC is well on the way
to achieving one of its principle objectives of
becoming a regional Network Intelligence
competence centre with growing business in
Australian and Asian markets.
• The IN system engineers's key responsibiliti
es are: work with customers & markeging to
develop service requirements, lead perstudies, investigations & development of protoypes, generate service/application proposals &
represent them, act as technical coordinator
for major developments, answer general

NETWORK ARCHITECTURE ENGINEER
• The postholder will have indepth knowledge of the AXE 10 switching system and an appreciation of the impact of network services
and signalling requirements placed upon the
system in a network context.
They are also responsible for agreement of
current and future network plans with the
customer.
Contact: Ref: CN221, Paul Norris

SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE
• An account manager is required by NPN to
front the commercial activities with a major
international telecomms operator. This ope-

rator is building a global Intelligent Network,
with a hub in London.
You will be responsible for working with
the customer during the initial roll-out of the
network and for developing the long-term
relationship with the customer.
The role will involve extensive liaison with
the Global Account team which will be distributed between the US, UKm Sweden and
Japan.
Experience of working with Japanese businesses would be an advantage.
Contact: Ref: CN260, John Parr
Ericsson Telecomunicazioni - Rome - Italy

PRODUCT MANAGERS
(Product Unit Residential Services)
TEI has been assigned the responsibility for
creating the Product Unit Residential Services
within the New Switching Program in BU
Public Networks. The new organisation will
include a Product Management Unit covering
the area of PSTN and ISDN Services for the
global market
• The role of product manager will include
activities such as: preparation and analysis of
requirements; work in standardisation and
regulation bodies; support t o sales and marketing; market research; strategic product
planning.
Successful candidates will have the following characteristics: 2/4 years of product
management experience or similar; solid
technical background in the
Telecommunications field is a must and
knowledge of ISDN or PSTN Services will be
appreciated; good communication and nego-
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for the operations of the department.
As a suitable candidate, you are an Ericsson
employee with managerial experience and
should have at least three years AXE-10 software design and process experience.
Furthermore you should have a strong inThe System House "Product Area Switching
(PAX)" (EEDIX) is responsible for the profitab- terest in people and show good cooperation
and communication skills. Being initiative
Contact: Human Resources and Organization le development of standard products proviand a good ability to work under pressure is
ding physical transport of voice and/or data
MEMOID: EITA.TEIDONI
also a prerequisite.
communication between a GSMIDCS/PCS radio network (BSS) and an access point in a
Ericsson Telecomunicazioni - Rome - Italy
public or private network.
If you have questions and/or are interested,
The department EED/XfT of the PAX System please refer to your colleagues until August
SOFTWARE DESIGNERS AND TESTERS
House is responsible for design management 8th 1997: Human Resources Doerte Kaulard
(Product Unit Residential Services)
Memo-id:EED.EEDDKA,Dial:+49-(0)2407-575and support functions for the Mobile
163 or Manager Design Management and
Switching Centre development including the
TEI has been assigned the responsibility for
Support Johnny Aarle Memo-id: EED.EEDJOcreating the Product Unit Residential Services main areas of project management and supAR, Dial:+49-(0)2407-575481
port functions (administration, quality, metwithin the New Switching Program in BU
hods, configuration management). The dePublic Networks.
partment is a part of the node organization
The AMC project office has a dynamic group
The new organisation will include a
and has the responsibility for PAX product
of overall project managers and administraProduct Management Unit covering the area
tors managing key project at the core of all
of PSTN and ISDN Services for the global mar- provisioning. To reinforce our team, we are
looking for a
mobile applications. These projects encompaket
se subprojects and associated projects in
Holland, USA Ireland, Finland, Sweden,
• We are looking for experienced AXE-10
GROUP
MANAGER
EED/X7TMC
Norway, England, Spain, Italy, Germany and
system engineers, software designers and
Greece covering a vast range of development
testers to be part of a new team working on
• The main authorities and tasks are:
areas at the leading edge of technology.
ISDN services at TEI.
Leadership Perform appraisals, participate in
Due to the need for new challenging prorecruitment process and intro introduce new
Successfull candidates will have the foljects in the AXE Mobile Core we are looking
personnel. Competence development of the
lowing characteristics: minimum 4 years of refor an
staff accoording to PAX & EED rules & regulalevant experience, knowledge of Application
tions.
Modularity and/or of ISDN Services will be apPAX: Responsibility for strategic and long
preciated, technical background in the
AMC PROJECT MANAGER "AMC
term improvement plans for product proviTelecommunications field is required, good
FEASIBILITY AND DEVELOPMENT"
sioning. Interface towards BR improvement
written and spoken English.
fora and initiatives, as well as other Ericsson
• Your will lead a large AMC project with full
The candidates must be ready to work in a
organizations.
responsibility for fulfillment of Ericssons comyoung and dynamic team environment.
mitments to our worldwide customers in cloGeneral: Preparation of buffer plan.
Location : TEI Rome, Italy
se cooperation with other Ericsson subsidariBudget proposal.
es. The position reports directly to Imo
Contact: Human Resources and Organization
This position reports directly to the departFreese, Manager of the AMC Project Office As
MEMOID: EITA.TEIDONI
ment manager, EED/X/TC and will be a memsuitable candidate you should have a
ber of the X/T management team responsible

tiation skills; excellent written and spoken
English.
The candidates must be ready to work in a
young and dynamic team environment and
be available for frequent travel.
Location : TEI Rome, Italy

Ericsson Eurolab Deutschland GmbH, our young
Research & Development centre, located in
Herzogenrath, near Aachen offers the following
vacancy.

Vill Du utveckla Dig inom Telecom eller IT?
Varför inte välja båda?"
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications utvecklar drift och underhållssystem för telekomindustrin. Att arbeta hos oss innebär att befinna sig
i frontlinjen inom denna mycket expansiva bransch. Du kommer att arbeta
i en miljö som präglas av en snabb teknisk utveckling. Detta ställer
naturligtvis höga krav på Dig, men ger Dig också goda utvecklings-

möjligheter. Våra system finns redan hos många av de ledande operatörerna
i världen. Nu vill vi bredda vår marknad och även rikta oss mot de
många nya aktörerna. Vi behöver därför förstärkning både inom detta nya
område och inom den utveckling som riktas åt våra befintliga kunder.

Systemutvecklare

Produktledare

Systemadministratör

Du kommer att delta i utvecklingen
av våra världsledande managementsystem för telekomoperatörer. Hos oss
får Du, beroende på Din egen inriktning, arbeta med hela kedjan från
kravställning till test. Vi söker Dig
som redan arbetat några år med
programvaruutveckling och nu känner
Dig redo att bredda Dina erfarenheter.
Kompetens inom något av följande
teknikområden är meriterande:
UNIX, C+ + , JAVA eller Windows
NT. Din teoretiska bakgrund kan
variera, men vi ser gärna att Du har
datautbildning på högskolenivå. Vi
värderar inte enbart Din tekniska
kompetens. Du måste också vara
resultatorienterad och drivande med
förmåga att kunna jobba självständigt.

Som en länk mellan våra samarbetsbetspartners och utvecklingsprojekten säkerställer Du att vi
gör rätt saker - det marknaden
vill ha. Du måste ha en utpräglad utåtriktad profil samtidigt
som Du kan förstå och redogöra
för komplexa systemlösningar.
Som sammanhållande för kravbilden inom Ditt produktområde
deltar Du aktivt i såväl planering
och uppföljning av utvecklingsprojekten, som i kontakterna
med slutkunden. Du måste
självständigt kunna hantera
externa kontakter och vara
beredd på resor. Du har akademisk examen med teknisk
och/eller kommersiell inriktning.

Vi arbetar i en komplex
IS/IT-miljö. Ditt jobb är
att tillhandahålla bästa
möjliga förutsättningar för
våra konstruktörer och
testare. Då våra system
innehåller såväl våra egna
komponenter som applikationer från externa
leverantörer, ställer denna
roll stora krav på bred
teknisk kunskap. Du
måste dessutom vara
utåtriktad och ha känsla
för service med verkligt
intresse för problemlösning. Djup UNIXkunskap och erfarenhet av
liknande arbete är ett krav.

Är Du intresserad av någon av dessa
tjänster - kontakta: Lars-Erik
Svantesson, tel 08-685 25 79,
e-mail ehstess@ehs.ericsson.se,
Ralf Simons, tel 08-685 24 07,
e-mail ehsrms@ehs.ericsson.se,
Valdemar Langlet, tel 08- 85 29 56,
e-mail ehsvala@ehs.ericsson.se eller
Inger Agdahl, Human Resources,
tel 08-685 26 6 1 .

Skriftlig ansökan skickas senast
970829 till:
Ericsson Hewlett-Packard
Telecommunications AB
Human Resources Department
VK/EHS/FP Inger Agdahl
126 25 Stockholm

Ericsson Hewlett Packard Telecommunications är världsledande inom system för drift- och affärsstöd för teleoperatörer. En
installerad bas av 340 system i mer än 55 länder gör oss till marknadsledare inom vårt område.
Det nära samarbetet med våra ägare, Ericsson och Hewlett-Packard, gör att vi kan vidareutveckla deras respektive styrkor
- IT och telekommunikation - och kombinera dem med vår egen förmåga att ge teleoperatörer mervärden. Tillsammans ger det
oss också stora resurser för lokal försäljning, service och support i över 130 länder.
Sedan starten 1993 har vi mer än fördubblad personalstyrkan. Idag arbetar över 650 anställda hos Ericsson HewlettPackard Telecommunications i Mölndal, Stockholm och Grenoble. Frankrike.
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Bachelor of Engineering degree with specialisation in telecommunications, or equivalent.
A minimum of four years work experience in
technical aspects of telecommunication as
well as relevant and proven experience in
project management are prime conditions.
Good knowledge of PROPS, project planning,
budgeting and management methods therefore is an absolutely must. Good knowledge
of mobile telephone systems and Ericsson business practices would be an advantage.
Resourceful, flexible, initiative, good communication, cooperation skills and a good ability
to work under pressure are important personal qualities. Traveling is a natural part of the
job. Fluency in written and spoken English is
a must.
Furthermore you should have strong interest in people and be willing to develop as
a leader. The department and Human
Resources will give support for your implementation and start in the new position.

JOBBNYTT
Within the PAX organization the department
EEDIXIY is responsible for controlling and
coordinating DSA AXE10 based SW Supply
andSW support activities and to constantly
improve these activities in terms of cost efficiency, quality and lead time.
The X/YO group has the responsibility to
control and coordinate the SWsupport activities and to constantly improve these activities
in terms of customer satisfaction and cost efficiency. In the EEDIXIYO group we have an
open vacancy for

TWO IN SERVICE PROJECT MANAGER

• The main activities are:
- General: Set up GAS structure.
- Attendance on CN-I board.
- Follow-up the entire design project and GAS
verification project in order t o ensure maintainability of the release and to estimate the
maintenance cost.
- Quality and cost benchmarking between the
contractors.
If you have questions and/or are interested,
please refer to your until 1997-08-29 Human
The position reports directly t o EED/X/YOC.
Resources Doerte Kaulard, Memo:EED.EEDDAs a suitable candidate you should have at
KA, +49(0)2407-575-163 AMC Project office
least four years of Ericsson experience with
Imo Freese, Memo:EED.EEDIWF, +49(0)2407good competence in the area of maintenance
575-469
at ESO's or FSC's and/or product line.
Experience in AXE structures and product deThe system group within X/P PAX design defintion as well as configuration management
partment has the product responsibility for
are also requested.
the mobile application UAPT210 25 and the
Previous experience as project manager is a
subsystem MSS within the CME20ICME40
clear advantage.
switching system. We also run the product
In this position you will need good plancommittees for theses products, PC-1/APTand ning, organization, communication and cooMSS, and perform system studies. For further peration skills. You should have a clear focus
support of our system group we are looking
on customer satisfaction. You will have to be
fora
flexible and have the ability to work under t i me pressure.

SYSTEM DESIGNER
• As a System Designer your main tasks include: Participation in prestudy, feasibility- and
quickstudies. PRIM & CNI handling. Writing of
technical reports.
As a suitable candidate you are an Ericsson
employee with at least three years of design
experience in the area of switching systems.
Furthermore you should be familiar with
1/APT mobile applications. Good knowledge
of mobile telephone systems and in Data
communications is a clear advantage.
Being initiative, self-driven and showing
good analytic abilities as well as good communication and cooperation skills are important personal qualities. In addition you
should also be able to cope with a high work
pressure.
If you have questions and/or are interested,
please refer t o your until 1997-08-29: Human
Resources Doerte Kaulard, Memo:EED.EEDDKA, +49(0)2407-575-163 Systems Group
Frank Plettenberg Memo:EED.EEDFRP+49(0)2407-575-253
Within the PAX organization the department
EEDIXIY is responsible for controlling and
coordinating DSA AXE10 based SW Supply
and SWsupport activities and to constantly
improve these activities in terms of cost efficiency, quality and lead time.
In the EED/XIYT group we have an open
vacancy for a

MAS PROJECT MANAGER
• The MAS project manager is mainly responsible for system improvements in the area of
Market Application System (MAS) supply and
of MAS projects. He is authorized to act in accordance w i t h approved plans, budgets and
applicable policies and regulations.
His main activities are: Ordering, coordinate and follow-up the MAS projects.
Coordinate activities (early deliveries) with
INDUS project. Issue requirements for system,
processes, and tools improvements. Member
of assignment board as an author of MAS assignments. Collect important market information.
The position reports directly to EED/X/YTC.
As a suitable candidate you should have at
least four years of Ericsson experience with
good competence in the area of MAS verification projects at ESO and/or INDUS projects.
A good overview of the market is also desirable. Previous experience as project or line
manager is a clear advantage.
In this position you will need strong organization, planning, coordination and communication skills. You will have t o be flexible
and have the ability to work under time pressure.
If taking this challenge seems interesting to
you please contact your colleagues until
29.08.1997: Human Resources Doerte
Kaulard, Memo:EED.EEDDKA, +49(0)2407575-163 Process & Quality Patrick Granlund
Memo:EED.EEDPAGD+49-(0)2407-575-641

If taking this challenge seems interesting t o
you please contact your colleagues until
29.08.1997: Human Resources Doerte
Kaulard, Memo:EED.EEDDKA, +49-(0)2407575-163 Process & Quality Patrick Granlund
Memo:EED.EEDPAGD+49-(0)2407-575-641
Within the PAX organization the department
EEDIXIY is responsible for controlling and
coordinating DSA AXE10 based SW Supply
and SWsupport activities and to constantly
improve these activities in terms of cost efficiency, quality and lead time. The X/YO group
has the responsibility to control and coordinate the SWsupport activities and to constantly improve these activities in terms of
customer satisfaction and cost efficiency. In
the EEDIXIYO group we have an open vacancy fora

PROJECT OFFICE MANAGER
• The main activities are: General: Strategic
planning of international operations.
Coordinate operations with Customer
Service, PAX design maintenance, AMC design maintenance, APZ/IO maintenance, other RMOG Product Units. Set goals and follow-up result. Overall resource management
for GAS/MAS maintenance.
Participate and act in EED/X/Y management teams Leadership. Perform appraisals,
participate in recruitment and introduce new
personnel. Competence development of the
staff.
The position reports directly to EED/X/YC.
As a suitable candidate you should have at
least five years of Ericsson experience with
good competence in the area of verification
projects and/or maintenance at ESO's or FSC's
or product line. Previous experience as line
manager is a clear advantage.
In this position you will need good management skills as well as good communication
and cooperation skills. You should have a
strong interest in people and a clear focus on
customer satisfaction. You will have to be
flexible and have the ability to work under t i me pressure.
If taking this challenge seems interesting t o
you please contact your colleagues until
29.08.1997: Human Resources Doerte
Kaulard, Memo:EED.EEDDKA, +49-(0)2407575-163 Process & Quality Patrick Granlund
Memo:EED.EEDPAGD+49-(0)2407-575-641

Support Center for MSC, Radio and Unix.
Systems engineering (cell- & RF planning).
Training.
You will be reporting to the Vice President
Mobile Networks and also part of the management team.
The organization is very young and is
growing rapidly, this year there is a need to
duplicate to 35 persons. This means your
main task will be t o lead and develop qualified young engineers. Therefore you need to
have a keen and honest interest in guiding
and developing competence in young people. Proven record of good ability to lead
teams and good social skill are essential.
You need a stable technical platform by several years experience from technical work,
development and/or support. Good systems
knowledge and ability to create confidence
in our customers is also of great importance.
You have good ability to adapt to different
cultures and work environments.
Contact: Hugo Löjdquist, phone +54 1 3195664, email: hugo.lojdquist@cea.ericsson.se,
memoid: cea.ceahugo Application: Ericsson
Radio Systems AB, AH/H Göte Hedblom, 164
80 STOCKHOLM
Ericsson Ltd, UK

PRINCIPAL
TECHNICAL SUPPORT ENGINEERS
Department: Ericsson Support Organisation
Site: Guildford
• The Principal Technical Support Engineer
provides a very high level of expertise and is
responsible and accountable for technical decisions in Technical Support across rojects and
activities. He/she provides expert technical
advice t o help identify and address business
development opportunities, . The Principal
Technical Support Engineer is responsible for
coaching, training and developing engineers
and for encouraging them to identify and introduce improvements to working processes.
Key responsibilities: Take responsibility for
providing a very high level of technical expertise on AXE support. Conduct detailed and
exhaustive investigations of highly technical
or sensitive issues and document them in
comprehensive reports for management.
Actively contribute t o business development
by providing leading edge technical solutions
to problems. Foster good relationships with
internal and external customers. Work closely
with Field/Customer Support Centres and
Nodes. Work with customer supply to contribute to the evaluation of prospective projects
and identification of potential issues/risks.
Make a significant contribution t o the technical aspects of tenders for business. Monitor
and maintain quality standards in problem
resolution. Prepare and make formal presentations to external and internal review meetings regarding existing and future system
functions. Undertake the role of team/project
leader as required for problems in any AXE
related area.
Qualifications, experience and knowledge:
Essential" HNC or equivalent in telecoms/
computers/electronics" At least 6 years' experience in AXE support" Willing to work outside normal working hours on occasion
Desirable" Qualified to degree or equivalent
level" Member of the IEE
Contact: Refno. CN224, Peter Shiret
Ericsson Ltd, UK
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EXPERIENCE/SKILLS REQUIRED: Knowledge
of local and toll exchanges is required(FMP3).
Furthermore, knowledge about international
(Transgate 2)as well as of GSM cellular is an
asset but not required.
QUALIFICATIONS: Have knowledge and be
compliant to the customer support process
and procedures and fully utilise them.
Educated to degree level in appropriate subject, with a minimum of 3 years of support
experience.
LOCATION: Vietnam, HCMC, Saigon
STARTING DATE: October 1997
Contact: Mikael Berglund ETX.ETXMLBD
Telephone + 46 8 719 01 33 Marketing
Manager Vietnam
Ericsson Ltd, UK

PROJECT MANAGER
• Do you have at least three years work experience in project management in the telecommunications and / or software area?
Would you describe yourself as flexible, hardworking, and willing to take the initiative?
Can you work independently and as part of a
team? Do you have excellent verbal and written communication skills? If you answered
Yes t o these questions, you are the person we
want to employ.
We work with service development in the
Ericsson Network Intelligent environment,
using the latest available Network
Intelligence technology. We are responsible
for a product area called Information &
Tollfree Services where we manage the successful completion of a project's entire life
cycle.
The ideal candidate will be able to:Develop and deliver a portfolio of products
that will provide a benchmark for other design centres. Satisfy key client's requirements
for new products. Ensure that project assignments are completed on time and within
budget, and that customer satisfaction is
achieved.
An engineering, computing or telecommunications qualification is preferred, but applicants with other relevant qualifications are
also very welcome.
Applications are invited from people who
wish to work as part of the SD&D team. The
operation is characterised by a high level of
customer orientation, international communication, flexibility, and enthusiasm.
As a screening process based on applications received will take place, it may not be
necessary to interview all candidates.
Applications for the above post should be
sent in writing t o the undersigned before
Friday 8th August, 1997.
Please quote job title and HR/-97:0498 on
application: Margaret Gaffney Employee
Relations Manager LM Ericsson Limited Beech
Hill Clonskeagh Dublin 4 Memo ID LMIMGY
The LMI SD&D Centre commenced business in
July 1995 and is now in a phase of extensive
expansion and competence build-up. The
SD&D is working in various areas within
Network Intelligence (Nl) based Service
Application Development across fixed and
mobile networks. The SD&D is part of a virtual organisation which has global responsibility for all Nl products within Ericsson.
Consequently there is a high level of communication outside LMI, and work in cross-cultural development and delivery projects.

PROJECT MANAGER, GUILDFORD ESO

Ericsson S.A. Spain

• To plan and manage SW supply projects
within the Guildford ESO. Working with the
ESO management team and and the customer project managers, you will be responsible for deliveries t o Vodafone, one2one,
Cellnet and others. You will have 2-4 years
Ericsson experience, preferably in a SW handling environment. A willingness to travel is
required.

SYSTEM MANAGEMENT
POSITIONS IN MADRID

Contact: Mark Ashworth, ETL.ETLMKAH

In EME Systems Management of SCM within
DSA we work with mobile applications for
mobile telephony systems (GSM900,
GSM1800, GSM 1900 GSM1900ID-AMPS, etc.)
in the Service Control <S Management area.
We are looking for new proffessionals in a
number of interesting areas. The areas are
datacom applications, service management,
AXE platform, and Adjunct Processor.

LM Ericsson International A8, Vietnam
Compania Ericson S.A.C.I., Argentina, CEA, Buenos
Aires

MANAGER CUSTOMER SERVICES MOBILE NETWORKS
Ericsson has been in Argentina for 75 years.
Our Local company has experienced a rapid
growth during recent years and have now
350 employees. We are active in the areas of
Mobile Networks, Public Networks and
Private Networks.
• As a Manager for Customer Services Mobile Network you are responsible for: Field

FSC SUPPORT
• Requirement for one FSC support person,
dealing w i t h the fixed net in Vietnam.
KEY RESPONSIBILITIES: Take resposibility
for analysing, answering and clearing all
trouble reports with detailed information to
the customer and other operational units.
Investigate and prepare test specification and
to verify new features and clearance of
upgrades. Attend customer meetings ensuring all issues are handled diplomatically
and effectively. Proactively provide technical
progress reports of activities carried out.

• The activities are related to system solutions and investigations, system management, Operative Product Management,
network/node characteristics and dimensioning, earlier project participation (scenario
studies, pre-prestudies and prestudies), and
others aiming to lead and ensure the evolution and competitiveness of the Ericsson GSM
systems (GSM900, GSM 1800, GSM 1900).
Other activities include SPM and market support.
You will be working with other high competent people with different backgrounds
and long experience. Our premises are located in Madrid.

Applicants should have an engineering degree, and 4-5 year experience in telecommunications, preferably in the area of interest.
Experience in system-level technical development ortesting is preferred. Coordinating or
leading skills will be highly valued.
The general abilities include working independently and taking initiative, constructive
attitude, communicative, travel disposition,
working in team (cooperative), and willing to
pass knowledge.
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ning for support in understanding how they
optimally utilise their network. If you are looking for a challenge and enjoy travelling and
working with customers please review the
qualifications requested below.

• Responsibilities and Activities: Those interested in the position will have the responsibility to support Turnkey activities that include: Switch Capacity Analysis, Voice Trunk
Network Design, Signalling Network Design,
Border Analysis and Design, Synchronisation
Design, and Network Modelling. Engineers
Contact/Application: Gregorio Nu.ez (+34will work closely with the customer and other
1-339 2924, emegnfe©madrid.ericsson.se,
EME.EMEGNFE).
internal organisationsto design and develop
the activities listed previously. Apart from
Turnkey projects, engineers will look exploit
Ericsson Limited - UK
opportunities to aid customers by supporting
performance reviews or by targeting the use
NETWORK DESIGN &
of new technologies or methods t o optimise
PERFORMANCE ENGINEER
their networks. Engineers will also be responThe Ericsson GSM cellular group in the United sible for new Ericsson products and software
releases to insure that our methods and proKingdom is looking for highly motivated indicedures are in line with the future of commuviduals who are interested in the field of
nications.
Network Engineering. The department currently supports turnkey applications in the
Job Requirements: You must be able to deUK but are looking abroad and expanding
monstrate that you have worked other
their role to include performance analysis of
Network Engineering type roles with proven
existing customer networks. With Ericsson
customer contact. You should have a thosupplying equipment to almost all of the celrough understanding of the GSM standards
lular operators in the UK, customers are turand the inter-working of all nodes that com-

prise the networks. You should be self motivated and work well w i t h little supervision.
Excellent communication skills and problem
solving are critical for success in this role.
Working knowledge of EXCEL, WORD,
Database Applications, and the PC environment. Experience: 3 - 5 years in Network or
Switch Engineering positions within the GSM
environment. MSc or BSc in the Engineering
field.
Contact: Dean Hughes - Manager, Switch
Network Design, Tel: + 44 1483 305874 or via
Memo ETLETLDEHS
Ericsson Ltd. UK

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
• A creative and lateral thinker, we'll look to
you to utilise your technical expertise t o create and deliver solutions for the Cable &
Wireless World-wide operations, liaising with
specialist teams in support of the implementation of telecommunications solutions. In
addition to excellent technical knowledge
(including Broadband, mobile, switching, signalling and network architectures), you
should have a solutions- orientated background, commercial awareness and the ability to develop and maintain excellent client

relationships. The crucial requirement, however, is an inquisitive and innovative mind.
The Business Development Manager is responsible for making a direct contribution to
the development and successful operation of
the department, including involvement in
strategy, objectives and improvement processes.
The overall purpose of the role is to develop business strategy and opportunities for
both Ericsson and Cable & Wireless Local and
International Operations, beginning at a strategic and conceptual level as opposed to working at the sales stage. Working with a team
of Business Development Executives, the role
holder develops Ericsson business with Cable
& Wireless in specified parts of the globe
where C&W has business interests and/or potential. In addition, the Business
Development Manager ensures increasing levels of customer satisfaction with existing
Ericsson products operated by Cable and
Wireless in its networks.
Key responsibilities:
- Ensure effective business control of all
team activities, including achievement of cost
targets.
- Ensure work is assigned and underaken
effectively in order to meet specification, quality, time and budget objectives.
- Ensure that Department Manager is kept

"Would you have liked to be one of the
first on Bill Gates team?"
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications is forming a new Business
Line for Operation Support Systems, BL OSS. It will operate as an
Independent Software Vendor within Telecom Management, with products
improving telecom operator process automation in the OSS area. We are
located in Västberga in Stockholm, and in Mölndal.
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

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 opportunities 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 person: Stefan Elmstedt 08685 29 34 or Olle Pettersson 08-685 21 39.
E-mail: ehsolov@ehs.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 and
campaigns, and customer and channel
specific events. You will work in a team

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, and test, and in education of channel partners and
customers. As a product manager your responsibilities range from customer
requirements and product definition to product profitability. Customer
satisfaction is everyone's 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.

closely aligned with channel partner
marketing and product managment.
You have experience from marketing
and market communication in the IT or
telecom business.
Contact person: Lars Axelsson 0 3 1 746 26 11.
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 telecom business.
Contact person: Lars Axelsson 0 3 1 746 26 11.
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 U N I X or N T 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.
Contact person: Olle Pettersson 08685 21 39.
E-mail: ehsolov@ehs.ericsson.se
Application not later than 970829 to:
Ericsson Hewlett-Packard
Telecommunications AB
Human Resources Department
VK/EHS/FP
Inger Agdahl
126 25 Stockholm

Ericsson Hewlett Packard Telecommunications is a leader in telecommunications management support systems.
Our collaboration with Ericsson and Hewlett-Packard, including their activities in over 130 countries,
enables us to supply our customers with local sales, service and support, almost anywhere in the world.
Combined and enhanced strengths - this is the added value that we, the more than 650 people of Ericsson
Hewlett-Packard Telecommunications in Mölndal and Stockholm. Sweden and Grenoble. France will always
extend to our customers.

ERICSSON 5S
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up to date at all times.
- Operate the agreed global strategy for
Cable & Wireless within Ericsson.
- Be responsible for a particular product
area and liaise/assist other Business
Develoment Managers with product knowledge.
- Be the main interface to Cable & Wireless
Business Development Units.
- Develop and monitor Cable & Wireless
global agreements/business both locally and
with Cable & Wireless H.Q.
- Co-ordinate Business Strategies to ensure
that Ericsson world wide maintain a professional interface towards Cable & Wireless.
- Develop joint business opportunity strategies with Cable & Wireless from the concept
stage.
- Develop Cable & Wireless partnership
agreements. Be responsible for meeting
agreed sales and order targets in the assigned geographic areas in conjuction with the
associated Ericsson Local and Major Local
Companies.
- Maintain an overall assessment of
Ericsson global business levels with Cable &
Wireless.
- Maintain and develop the team to deliver
against existing commitments and plan and
prepare for the future by identifying and
addressing requirements in terms of competence and succession planning.
- Work closely with the team to develop
competence in line w i t h the changing needs
of the business.
- Manage, coach and conduct performance
appraisals for direct reportsto facilitate their
development and effective performance as a
motivated and empowered team.
Qualifications, experience and knowledge:
Essential; HND level or equivalent. Minimum
7 years experience in a telecommunications
environment. Desirable; Appropriate technical courses and willingness to take ongoing
training in any fields necessary to keep up to
date in both technical and business terms.
Business Development job profile Page 3 of
2 Business Development Manager (C&W)
Ericsson Ltd Communications and Special
Networks Division

Contact: Torbjörn A. Furu, tel.: +47 66
841211 (etotfu©eto.ericsson.se) or Olaf S.
Moe, tel.: +47 66 841219 (etoosm©eto.ericsson.se) Application: Personalavdelingen,
Reference: TX/B, Ericsson AS, P.O.Box 34, N1361 Billingstad, Norway

Contact: Fred Christmas

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Ltd. UK

ORDER ENGINEER,
Department: New Public Networks - Located
at Stoke Mill, Guildford
• To provide order engineering services for
projects undertaken within NPN from the receipt of the works order through the drawing
up of detailed specification for all installation
requirements, e.g. floor plans, cabling documents etc... As well as dimensioning and hardware ordering in line with customer requirements.
Contact: Stefan Lindfalk
Ericsson AS in Norway, Oslo (ETO)
QUALITY ASSURANCE (QA).
CONFIGURATION MANAGEMENT (CM) AND
PROCESS- & METHODOLOGY COORDINATORS.
Department of Internet and Broadband development at Ericsson Norway consist ofapprox. 30 persons. We are working with
system development, service and network solutions for broadband and the growing
Internet market. Ericsson in Norway has the
product responsibility ("Product
Profitability") for the Multimedia Telephony
System (MMTS) within the Product Line IP
Services of BU Datacom Networks & IP
Services. Our department has the provisioning responsibility for MMTS.
To maintain competitive power of our products, we participate in national and international research programs. We work in an international atmosphere and constitute one
of the most capable design centres within the
area in Norway.
Our system development is based on object
oriented technology, JAVA CORBA and with
fast pragmatic incremental design.
To strengthen our capabilities even further,
we seek technologists to join our fast moving
organisation.

QUALITY ASSURANCE
(QA) COORDINATOR.
• As the department's QA Coordinator, you
will give key support to the project managers
in the planning and follow up activities, and
be in charge of project assessments.
Throughout the project lifetime you will also
coordinate and participate in QA activities, in
order to secure the total quality of the fi-

nished product. We are looking for a person
that has experience in SW development, preferably in design and project management
using PROPS or similar processes, as you will
be working in close relation to development
projects. In addition, you should have knowledge and some experience in Q-standards like CMM and ISO 9001.

CONFIGURATION MANAGEMENT
(CM) COORDINATOR
• As the department's CM Coordinator, you
will have responsibility for the configuration
management of SW products being developed within the department. Through this
work you will be involved in development
projects implementing CM.
Your assignments will be: Adapting current
CM process to suit the development project
needs. Prepare and implement CM plans and
strategies in projects. Structuring of products
in PRIM/GASK. Participate in CM fora and
common interest groups within Ericsson. We
are using the CM support-tool ClearCase.

PROCESS- &
METHODOLOGY COORDINATOR
• As the department's Process &
Methodology Coordinator, you will be responsible for: Further development of the department's processes and methodology for
system development and CM. Support and
participate in development projects.
You should have competence and interests
within the areas of object-oriented SW development. We use incremental design methods
based on UML, and we use ROSE from
Rational's development tool family. You must
have a good understanding of the role processes and methodology play in development
projects.

RADIO NETWORK DESIGN
MANAGER, CHILE GSM1900
• We need an experienced Radio Network
Designer to our project in Chile, where we
will implement and launch a GSM 1900
system during 1997/98 for our customer
Entel.
You will have the following responsibilities/tasks plan and execute all necessary Radio
Network Design activities, predict necessary
RND resources in the different phases of the
project, sell our Radio Network Design
Services, together with our Marketing people.
The work will be done together with our
local GSM Cell Planner in Chile, and our RND
staff in Kista.
You will be stationed in Santiago de Chile.
We are looking for you who have a number of years experience of RND on the GSM
market, have management experience, have
international experience.
English is mandatory and basic Spanish is
required.
The contract period is one year, with possibility of extension
Contact: Stig Hemström, phone + 46 8 757
10 70, memoid ERAC.ERASTHE or Per-Olov
Kjellvard, phone +46 8 404 45 97, memoid
ERACERAKJD Application: Ericsson Radio
Systems AB, UH Solveig Vallentin, 164 80
STOCKHOLM memoid ERAC.ERASOL
Ericsson Communications Ltd., Auckland, New
Zealand

MARKETING
ENGINEER, GSM SYSTEMS
• Job Description: New Zealand being a totally de-regulated market have attracted a
number of new operators. The up-band
spectrum is due to be released in the beginning of 1998 and Ericsson Communications is
currently looking for an individual to take responsibility for business concepts in respect t o
GSM Cellular services being planned by three
different operators. This person will be part
of a new dedicated group for the purpose of
developing Ericsson Communications business
opportunities.
Requirements for the job: The person we
are looking for should have had a minimum
of four years experience of a similar background and should also have a good knowledge of GSM development plans.
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Contact: Steve Inglis Memo ID: ENZSAI
Application: Steve Inglis Corporate Marketing
Manager Ericsson Communications PO Box
14616 Panmure Auckland New Zealand

tion requires several years of experience from
working with e. g. speech codecs, either development or standardization.

Ericsson NRJ, Japan

PRODUCT MANAGER RADIO NETWORK CONTROL (3)

NEW CHALLENGES IN JAPAN - PDC
and 3rd generation mobile systems
The Japanese telecommunication market is
very challenging. Japan is one of the quickest
growing markets with one million new subscribers every month.
We have a well established PDC-business
and soon we will launch our first mobile phone on the market. We have now been selected as a partner in the development of an experimental system for the third generation
mobile system based on Wide- band CDMA
(W-CDMA).
Nippon Ericsson K. K. (NRJ) is right now
looking for more employees in the area of
Marketing as well as R&D:

• You will be responsible for radio network
control related standardization in ARIB, and
in customer discussions of the W-CDMA experimental system regarding these issues.
This position requires several years of experience from working with radio resource management for cellular systems e. g. PDC, DAMPSorGSM.

PRODUCT MANAGER RADIO ACCESS SYSTEMS (4)
• Product Manager working with BTS issues
for the W-CDMA experimental system.
This position requires 5 years of experience
from MBS development or product management for PDC, GSM or DAMPS.

MARKETING SUPPORT - FUKU0KA
• Our regional office in Fukuoka is now looking for a person responsible for PDC
Marketing Support. Job responsibilities will
include technical support in tenders/offers
and negotiations towards our customer.
You should have a good system knowledge
and experience of network planning, testing
and preferably also IN. Fukuoka is located in
the south of Japan with nice surroundings
and beaches.
Contact: Henrik Puustinen General Manager,
Fukuoka Regional office. Phone: +81-92-7240803 Memo: NRJ.NRJHPU

MARKETING AND
MARKET SUPPORT - SAPPORO
• Our regional office in Sapporo need a person that can take the responsibility for
Marketing and Product Marketing. You will
have the overall responsibility for developing
the customer contacts, determining customer
requirements and develop new business opportunities.
The ideal candidate has an extensive mobile telecom experience and has been working
as a manager. Good communication and interpersonal skills are required as you will
work in an international environment close
to the customer.
Sapporo is located in the north of Japan
and offers good possibilities for outdoor activities as it is surrounded by mountains and ski
resorts.
Contact: Bo Sjunnesson General Manager,
Sapporo Regional office Phone:+81-11-2106931 Memo: NRJ.NRJBOSJU Regarding the
two market positions you can also contact,
ERA/JMC Hans Jahrne Phone: +46-8-757 29 23
Memo: ERA.ERAHJAR

RESEARCHER W - C D M A (5)
• Researcher in layer 1 structure, receiver
technologies and/or radio network algorithms.
You should have several years of experience from research or development of radio interface technologies and good knowledge of
CDMA.
For more information and application on
positions 1-5 contact: Håkan Ohlsén, Senior
Manager Phone:+81 3 3222 4361. Memo:
NRJ.NRJHOHL E-mail: hakan.ohlsen©nrj.ericsson.se

PRODUCT MANAGER SWITCHING SYSTEMS (6)
• You will be working with the core network
part of the W-CDMA experimental system
and with core network standardization. This
position requires several years of experience
from working with telecommunications, mobile or fixed.
Contact: Thomas Rex, Senior Manager
Phone:+81 3 3222 4348. Memo: NRJ.NRJTREX
E-mail: thomas.rex@n rj.ericsson.se

PROJECT MANAGER W CDMA EXPERIMENTS (7)
• You will plan and execute the experiments
together with our customer and the home organization.
This position requires several years of experience from field experiments for cellular
systems. Experience for work with application
solutions is highly valuable.

CUSTOMER PROJECT MANAGER (8)
WIDEBAND
CDMA / ATM DEVELOPMENT
• In the end of the year w e shall deliver a WCDMA/ATM experimental system to NTTDoCoMo, one of the world's largest mobile
telephone system operators.
The wide-band cellular systems unit at NRJ
has the technical customer interface responsibility for this experimental system, as well as
for standardization activities in Japan for 3rd
generation cellular systems.
This is a unique opportunity to work together with one of Ericsson's largest and most
demanding customers in developing the first
W-CDMA/ATM cellular system in the world.
This unit is now expanding and is therefore
seeking new, highly qualified personnel in
the following areas:

PRODUCT MANAGER PACKET DATA (1)
• Responsible for packet data standardization and product management for W-CDMA
experimental system. You should have several
years of experience from working with data
communication development and standardization. Deep knowledge on TCP/IP is also
needed.

PRODUCT MANAGER - CODECS (2)
• Responsible for speech and video codecs
standardization and product management
for W-CDMA experimental system. This posi-

• You will lead the negotiations with our
customer regarding the technical content of
the W-CDMA experimental system. You are
an orderly negotiator with several years of
Ericsson background.
Contact: Mikael Halén, Senior Project
Manager Phone:+81 3 3222 4399. Memo:
NRJNRJMIHA E-mail: mikael.halen@nrj.eriason.se
For all the positions above a very good conduct of English language, both oral and written, is an absolute requirement.
It is highly desirable that the applicant has
power of initiative, as well as good teamworking and communication skills.
Build-up and transfer of competence to
our Japanese employees will be an important
part of the assignment.
For general information you can also contact
our HR-function: Nils Enstam, Manager
Phone:+ 81-3-3221-8205. Memo: NRJ.NRJNREM
Ericsson Ltd, UK

TECHNICAL
SUPPORT MANAGER OVERSEAS
• A vacancy has arisen for the position of
Technical Support Manager Overseas (TSO).
This senior management position will be a very challenging role leading a team of 73 engineers and at times up to 30 trainees.
The successful candidate will be responsible for the following sections.
GAS (Global Application System) Group

This section conducts product line maintenance for Ericsson's fixed-network local (12.3)
and transit (Transgate) switching products.
MAS (Market Application System) Group
This section packages together standard
fixed-network and market products for delivery to countries in the Middle East and
Africa.
TACS-ESO (TACS Ericsson Support Office)
Group
This section delivers product updates and
provides second line support for TACS/AMPS
mobile networks in countries that include
Russia, Ireland, Nigeria, Pakistan etc.
GSM-ESO (GSM Ericsson Support Office)
Group
This section delivers product updates and
provides second line support for GSM mobile
networks in countries in the Middle East and
Africa.
RNE (Radio Network Engineering) Group
This section provides services and expertise
in the field of mobile radio network planning
and optimisation.
The successful candidate should have the
following skills:
• A thorough knowledge of Ericsson's fixed
& mobile network switching products and
services.
• An ability to manage several concurrent
projects with timely delivery and excellent
quality.
• An ability to lead and motivate a large
team of engineers.
• An ability t o liaise with customers and
within the Ericsson group at senior management level.
• Excellent interpersonal and presentation
skills.
In a fast changing environment, the ability to set-up or restructure technical support
needs to meet new or changing opportunities.
Applications are invited from personnel
with 8 or more years experience in a technical
role of which 2 must be in a supervisory or
management position.
We invite applications from personnel internally and externally who believe they have
acquired sufficient expertise in the relevant
areas to undertake this role.
As a screening process based on applications received will take place, it may not be
necessary to interview all candidates.
Applications for the above should be sent in
writing enclosing a detailed Curriculum Vitae
to the undersigned before Monday 28th July,
1997 Please quote job title and HR/-97:0486:
Margaret Gaffney Employee Relations
Manager LM Ericsson Limited Beech Hill
Clonskeagh Dublin 4
Ericsson Communications, Canada

PRODUCT MANAGER GSM
• As a member of the Product Management,
GSM team, you will participate and champion
standardization and regulatory issues for
Ericsson Communications Canada on RF and
BSS issues. You will perform local product management activities for the BSS nodes, study
potential topics for Canadian research initiatives and champion discussions on third generation PCS systems.
Your Master of Science in Electrical
Engineering or equivalent academic or career
experience with specializations in communications such as RF, Cellular/PCS or microwave
have prepared you for this challenging role.
If you are experienced in RF planning,
Standardization Forums, BSS Product
Management or marketing have and a desire
for a new challenge in the growing Canadian
market, you are the person for this post.
Some research or regulatory background is
an asset.
Contact: Bennet Wong or Roberto Poujol by
phone (905) 629 6700, fax (905) 629 6701,
MEMOID: EMCROPO. EMCBEWO Application:
5255 Satellite Drive, Mississauga, Ontario
Canada L4W 5E3
Ericsson Taiwan Ltd.

TECHNICAL DEPARTMENT MANAGER
• We are looking for a technical department
manager to co-ordinate and plan the strategy
of technical sales towards the customer, and
to develop the competence of the LPM/MND
technical group and product knowledge
within the RMOG Account Division.
Responsibility: To work with the Account
Director and Sales Department Manager to
plan and promote technical solutions to meet
the customer's requirements and Ericsson's
strategic goals.
To develop a close relationship with the
customer's senior technical engineering staff,
in order to clearly understand the customer's
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requirements and to ensure that the customer's expectations are met or exceeded.
To work closely with the CPM Manager &
FSO Manager to ensure that the product
knowledge is distributed through the whole
division for the life of the product.
Job Requirement: You need to have at
least 3 years of experiences in mobile telephony with sufficient GSM knowledge.
Previous experience in line management is essential. You also need to be independent, selfmotivated, analytical and tactful in communication. Ability to communicate in Mandarin
will be a plus.
Contact: Young Lin, Director. Memoid:ERT.ERTYHL, Tel:+886-2-746-1714 or
Genevieve Lu. HR. Memo-id:ERT.ERTGELU,
Tel:+886-2-746-1780
Ericsson Telecomunicazioni SpA, Milano, Italy
Ericsson Telecomunicazioni SpA is presently
engaged in several offers to potential new
GSM (900 and 1800 MHz)-Customers. As we
believe in our success we have started an extensive pre-recruitment for our office in
Milano.
To strengthen the local team we are searching now for Expertise and Management for
the future FSC.
A System test Plant is already being installed in Milano. Some characteristics of this Test
Plant are: mixed SW, CME20 R6.0 and R6.1,
links to allow for interworking tests with other vendors equipment.
Demonstration of functionality may start
already by the end of August. The FSC will be
supported by an ESO outside Italy.
The following positions are available in the
new FSC:

FSC-MANAGER
1 SS-EXPERT
(VERIFICATION, TROUBLE SHOOTING)
2 BSS-EXPERT
(VERIFICATION, TROUBLE SHOOTING)
1 TCM EXPERT
TO HELP ESTABLISH TCM-ROUTINES,
ISP-MEASUREMENTS. EXPERIENCE
FROM THE USE OF MSS IS APPRECIATED.
• The persons interested in collaborating
with us shall fulfill the following requirements: At least five years experience in the
indicated area/product. Be service oriented
and willing t o collaborate with the Customer.
Have own initiative and will to improve working methods. Have will to share own experience with the local employees. Have good
skills in written and spoken English.
Knowledge of Italian is considered an advantage.
Contact: Enrico Brancaccio, EITA.TEIEBRA or
Patrcia Curutchet, EITA.TEITRI
Ericsson Telecommunications Pte Ltd., ENO,
Singapore

RADIO NETWORK
ENGINEER (CELL PLANNER)
The Radio Network Design, RND, department
in Singapore is supporting our customer's
GSM900 network with advanced cell planning activities. This includes new techniques
and methods for high capacity planning, such
as the Multiple Reuse Pattern (MRP) concept
indoor coverage, microcells etc. in order to
create a modern, high quality cellular system.
• We are looking for an experienced Cell
Planner for a one-year-contract in Singapore.
The Cell Planner is expected to be responsible
for all radio network activities including tender preparation, site surveys, frequency planning and radio network tuning. In addition
t o this, the Cell Planner should share knowledge and build up the competence level
within the RND department, improve and
create the means for communication with the
home organisation in Sweden, ensure proper
work methods and procedures are in place
The Cell Planner will report t o the Product
Management and the Mobile Network
Design Manager. The successful candidate
should have a deep knowledge of the CME20
system and experience of Radio Network
Design.
Contact: Chong Wai Yee, ENO, Mobile
Network Design Manager, + 65 350 1533 or
Bengt Maler, ERA, Radio Network Design
Manager, + 46 8 404 50 31 Application in
English: Carin Kasberg, memoid:
ERAC.ERACASA, Address: Ericsson Radio

Systems. SG/ERA/LNH Carin Kasberg, Allén 5
Sundbyberg, SE -164 80 Stockholm, Sweden

have acquired sufficient expertise in the relevant areas to undertake this task. The position may involve a certain amount of foreign
travel.
Ericsson Telecomunicacoes, Portugal (SEP)
As a screening process based on applicaEricsson Portugal has been very successful to tions received will take place, it may not be
necessary to interview all candidates.
address the mobile telephony market.
Ericsson Portugal is a small fast growing local
Applications for the above post should be
company with approx. 200 employees. The
company is located in a suburb to Lisbon. SEP sent in writing to the undersigned before
Friday 18th July, 1997.
offers interesting and exiting job opportunities on a fast growing market in a refreshing
environment. We are now seeking GSM expePlease quote job title and HR/-97:0468 on aprienced people on short and long term to
plication: Margaret Gaffney Employee
complement our account teams. Knowledge
Relations Manager LM Ericsson Limited Beech
in Portuguese is an advantage but not a
Hill Clonskeagh Dublin 4 Memo ID LMIMGY
must.

LOCAL PRODUCT MANAGERS
• You will cover the whole Mobile Network
Design area or part of it. You have preferably
experience from SS, BSS or radio network design.

MARKETING MANAGER
• You will be responsible for daily customer
contacts, presenting our products and preparing offers. You have preferably experience
from commercial activities or product management.

The LMI SD&D Centre commenced business in
July 1995 and is now in a phase of extensive
expansion and competence build-up. The
SD&D is working in various areas within
Network Intelligence (Nl) based Service
Application Development across fixed and
mobile networks. The SD&D is part of a virtual organisation which has global responsibility for all Nl products within Ericsson.
Consequently there is a high level of communication outside LMI, and work in cross-cultural development and delivery projects.

Contact: Hakan Kastlander +351 1 4249419,
memoid SEP.SEPHKAS or Tor Olofsson +351 1
424956, memoid SEP.SEPTOR or Christer
Ahlner +46 8 4048407, memoid ERAC.ERACRAR

In 1997, the SD&D will further expand it's
operation to meet it's 3 main objectives:- To
contribute significantly to making Ericsson
the world leader in Nl service delivery to
Global Customers; to help TE achieve their vision of becoming the most advanced service
provider in Europe; to develop a portfolio of
own complimentary products in areas allied
to Nl services.

L.M.Ericsson A/S, Copenhagen

LM Ericsson Ltd, UK

ENGINEERS / TECHNICIANS ENGINEERING DEPARTMENT

IN SERVICE APPLICAITON DESIGNERS

• Vacancies have arisen in the LMI SD&D
Centre for the position of Service Application
• Within the engineering department, we
Designer. As a service designer you will work
are offering you the opportunity to join a
with software development on the Ericsson
group of 17 persons responsible of projecting
Intelligent Network. (IN) platform, using the
AXE.
latest IN technology.
Job description: prepare technical docuCurrently, the work is focused on the
mentation for new projects and digitalisation
Business Communications Group of services,
of AXE based on customer needs, consult and
wherein the SD&D has full life cycle responsiguide our customers concerning technical
bility for the Information & Toll-Free services.
questions, control and specify received custoAs a designer you will be involved in all phamer orders.
ses of the development, from requirement
Personal profile: engineer, or technician
management & design, through implementawith work experience, familiar with the IEtion, function test and Network Integration
tool PLEASE, experience with software develTest.
opment and knowledge of UNIX and CAD on
The position requires a knowledge of teleuser level, able t o see a personal challenge in
communications networks and software deseeking new knowledge, give professional
sign. The evolution on IN technology, moving
service to customers, quality minded and refrom pure AXE platform to General Purpose
sponsable.
Computers, requires the SD&D to broaden its
design competence.
Contact: Jim Hojfeldt tlf. +45 33 88 35 90.
The operation is characterised by a high
The consultancy company Gaarn Thomsen &
degree of customer focus, international comPartners A/S will assist in the selection.
munication, flexibility and enthusiasm.
Application marked "9779": Gaarn Thomsen
An engineering, computing or telecommu& Partners A/S, 5 Fridtjof Nansens Plads, 2100
nications qualification is preferred, but appliCopenhagen 0, Denmark t f n . +45 35 43 86
cants with other relevant qualifications are
00.
also very welcome.
We invite applications from personnel who
LM Ericsson Ltd, UK
believe they have acquired sufficient expertise in the relevant areas to undertake this
task. The position may involve a certain
WILL YOU ACCEPT THE CHALLENGE
amount of foreign travel.
As a screening process based on applicaVacancies have arisen in the LMI SD&D Centre tions received will take place, it may not be
for Service Management designers. You will
necessary to interview all candidates.
work with software development of tools for
effective management of Ericsson's Network
Applications for the above post should be
Intelligent (Nl) applications. Currently, work is
sent in writing to the undersigned before
focused on the Business Communications
Friday 18th July, 1997.
Group of services, wherein the SD&D has full
Please quote job title and HR/-97:0469 on aplife cycle responsibility for the Information &
plication: Margaret Gaffney Employee
Toll-Free services. As a designer you will be in- Relations Manager LM Ericsson Limited Beech
volved in all phases of the development, from Hill Clonskeagh Dublin 4 Memo ID LMIMGY
requirement management & design, through
The LMI SD&D Centre commenced business
implementation, function test and Network
in July 1995 and is now in a phase of extensiIntegration Test.
ve expansion and competence build-up. The
Ericsson identifies the challenge in merging SD&D is working in various areas within
Telecommunications and IT capabilities in or- Network Intelligence (Nl) based Service
der to create competitive products. As the
Application Development across fixed and
service management tools interface with
mobile networks. The SD&D is part of a virtuoperators and Nl applications, technical
al organisation which has global responsibiliknowledge is required from designers that
ty for all Nl products within Ericsson.
enables the creation of a product that is both
Consequently there is a high level of commutechnically excellent and user friendly.
nication outside LMI, and work in cross-cultural development and delivery projects.
• You should have knowledge and experienIn 1997, the SD&D will further expand it's
ce gained in a combination of the following
operation to meet it's 3 main objectives:- To
technical areas:- OOAD methods,
contribute significantly to making Ericsson
Technologies in User Interface design (eg
the world leader in Nl service delivery t o
Powerbuilder), Database design, UNIX C/C++,
Global Customers; to help TE achieve their vi4GL programming, JAVA.
sion of becoming the most advanced service
An engineering, computing or telecommuprovider in Europe; to develop a portfolio of
nications qualification is preferred, but appliown complimentary products in areas allied
cants with other relevant qualifications are
to Nl services.
also very welcome.
We invite applications from personnel internally and externally who believe that they
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and Business Management.

PRODUCT MARKETING MANAGERS
Our particular marketing unit has the responsibility for the various markets in Western
Europe, Scandinavia, Australia, Mexico and
the Carribean. We work very closely with the
sales force in the field and work as 'shadow
account managers' requiring a full knowledge of customers needs and problems,
through personal contacts with the customers.
We also play an active role in the creation
and distribution of market support material.
Product presentation internally and to customers are often made by us. We work on tenders to supports the marketing teams in the
various countries. We also have responsibility
to issue pricing guidence.
• JOB REQUIREMENTS: We have a few openings right now. The ideal candidates will have familiarity with the AXE system platform,
and certain amount of marketing skill/experience. Experience in marketing in other companies will also be greatly valued. Good personality, good command of the English
language, written and spoken are very important for these positions. Good presentation skills are required as well. Travels to the
various market will be needed.
We invite you to explore this opportunity,
whether you are an experienced veteran or a
new graduate with little experience.
Contact: Rickard Åberg ETXT.ETXRICK 08
7199559 or vljay Naik ETXT.ETXNAIK 08
7199364
Ericsson Inc.

INTELLIGENT NETWORK ENGINEER
• The UNIX Design Group of the Network
Systems Division, located in Richardson,
Texas, is looking for someone to work on a
t w o 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.
The applicant 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,
MemolD: EUS.EUSBAYO, fax 972-669-6861
Ericsson Eurola, Aachen, Germany
Our young research St development centre,
Ericsson Eurolab Deutschland GmbH, located
at Herzogenrath, near Aachen offers the following vacancies: The system house AXE
Mobile Core (AMC) is looking fora

PROCESS ENGINEER
• The main responsibility is the improvement
of work processes within the AMC organization.
The position is located at Ericsson Eurolab
Deutschland GmbH, Herzogenrath, and reports to EEDAJ/OQC.
The main tasks include: Coordination of
process management (PM) activities. Project
management of PM projects. Maintenance
and improvements of design processes.
Establishment maintenance and improvements of operational processes. Being the driving force for process management.
As a suitable candidate, you should be familiar with the Ericsson- way-of-working and
the existing processes in your current work
area.
Knowledge of different methodologies
used in software engineering is a definite
plus.
You should have a very good knowledge in
how to establish, maintain and improve processes.
Working as a moderator and consultant a
structured way of thinking, excellent communication and cooperation skills, perseverance
and the ability t o be the driving force for PM
are important personal qualities.
Overall you should see this job as a challenge in improving our existing way of working. Participation in international AMC meetings is also part of the job. Fluency in written
and spoken English is a must.
If you have questions and/or are interested,
please refer to your colleagues until the
15.08.1997: Human Resources Doerte
Kaulard, Dial:+49-2407-575-163

JOBBNYTT
Memo:EED.EEDDKA or Group Manager
Quality & Methods AMC Andreas Bleeke Dial:
+49 2407 575-163 Memo: EED.EEDDKA
Within our GSM Test Plant we have an open
vacancy for a

STP SUPPORT ENGINEER.
• Your main tasks include: Routine maintenance of the System to ensure the operation
of the test plant, the IO devices and the power plant. Upgrading of STP as reqired by CNI
or project. Install test plants and IO devices.
HW troubleshooting and repair to PBA including; a Locate & replace PBAs, b Send faulty
PBAs or devices for repair, c Keep a record of
faulty parts and spare parts, d Change or repair cables, e Perform mechanical repairs or
changes, f Perform configuration changes as
requested by projects.
As a suitable candidate you have a solid
background as Electronic /
Telecommunications Engineer, Technician or
equivalent. Verbal and written english is an
absolutely must. Previous experience as Radio
or Telecommunication Engineer or Technician
or Installation is a clear advantage.
Furthermore we are looking for an openminded person with god communication and
cooperation skills. You should be initiative
and show good planning and organization
skills. A local contract is offered for this position.
Contact: Human Resources Doerte Kaulard,
Dial:+49-2407-575-163 Memo:EED.EEDDKA or
Group Manager System Test plant Guenter
Godau Dial: +49 2407 575-312 Memo:
EED.EEDGGO
Ericsson Eurolab Deutschland GmbH, Germany EED/N
The Research and Development Centre
Nuremberg, Radio Communication is looking
fora

DEPARTMENT MANAGER - PRODUCT
DEVELOPMENT TRANSCODER
• The general responsibility of the department manager is to plan, lead and supervise
the operations of the department product
development transcoder in EED/N. She/he has
to guarantee that the required goals are fulfilled, the needs of the company are satisfied,
the department is efficient and competitive.
This position reports directly to Jörgen
Schmidt, EED/NC.
The main authorities and tasks are: Build
up the competence in the area of Transcoder.
Leadership: Perform appraisals, participate
in recruitment and introduce new personnel.
Build up the required staff. Competence development of the staff. Be an interface
between ERA/X and EED/N.
Responsibility: Plan, realize and control department's activities. Technical responsibility.
Quality assurance.
As a suitable candidate, you are Ericsson
employee and should have worked at least
for five years in design, project or line management.
You should also have a minimum of two
years experience as a manager with personal
responsibility.
It is desirable that you have a good general
knowledge in telecommunication and especially in software design.
The position requires organization capability, talent t o improvise, orientation on results, the ability to make decisions, also good
communication and people orientation skills.
The position offers you good opportunities
to work with different cultures and build up
a department from the beginning. The unit
and Human Resources will give support for
your individual development and training.
Contact: Jurgen Schmidt, Vice President,
R&D Centre Nuremberg Radio
Communication, phone+49 911 5217-101,
Memo EED.EEDDJUS or Mikael Hofverberg,
Department Manager Product Development
Transcoder, phone +49 911 5217-122 Memo
EED.EEDMHO Application: Norbert Lechner,
Human Resources R&D Centre Nuremberg
Radio Communication, Phone+49 911 5217111, Memo EED.EEDNLE
Ericsson Slovakia Spot SRO

PROGRAM
MANAGER IN BRATISLAVA
• This position will be responsible for agreements, w i t h the costumer and within the project organisation, regarding which products
to deliver and when. Logistics is the major
part of work for the program manager to
control.

This work includes: ordering products from
suppliers within and outside the Ericsson
group, follow-up of deliveries, customs clearance of arriving shipments, warehouse administration, local transports in the Slovak
Republic.
This position will be reporting to the project manager and requires at least 2years experience of logistics and GSM product structure. You must be prepared to work continously as an expatriate in Bratislava for 6-12
months.
Contact: Per Assarsson, phone + 421 903 722
681 or fax 421 7525 4359 memoid ERAC. ERAPASS. Application: Ericsson Slovakia Spol SRO
Per Assarsson, Stara Vajnorska 90 Bratislava
83104 Slovak Republic.
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

TECHNICAL
MANAGER-TAIWAN (TRANSASIA)
The deregulated Cellular market in Taiwan
have resulted in six (6) private GSM/DCS operators. Two of these Operators are today
Ericsson customers. The latest contract was
signed with TransAsia (South Western Bell).
Our local company ERT are now building
up the Customer Account Division for
TransAsia. This customer have got a GSM900
license in the southern part of Taiwan and
the Office is located in Kaochung.
• We are now looking for a Technical
Managers for this consortia. The Technical
Manager is responsible for all technical issues
related t o Products, Features, Applications
and Network Design.
Your resposibility will be :
Marketing phase: Do technical presentations and participate in technical discussions
related to new business concept.
Tender phase : Coordinate all technical
work in our offer, eg. capacity calculations,
3rd party equipment, dimensioning .network
design, tech. SOC.
Project phase : Technical interface to the
customer during the project. Technical support the Project Mgmt during the project.
Operation phase : Technical planning (ASM
plans) together w i t h customer, and Support
organisation. System performance issues.
You should have GSM competence. You
should have worked at least 5 years within
Ericsson with Product Management, System
Design , System Verification or System
Support.
Contact: SG/ERA/LN/OC Jan Lönnström, memoid: ERACERAJAL tfn.no: +46 8 757 33 14
or SG/ERA/LNH Carin Kasberg, memoid:
ERACERACASA tfn.no: +46 8 404 55 87
Application: SG/ERA/LNH Carin Kasberg
Ericsson Radio Systems AB Allen 5, 172 36
Sundbyberg, Sweden faxno: +46 8 757 58 10
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Ericsson's competitive development in this
key market of corporate business services.
To meet this challenge, LMI are establishing a Product Unit based in Dublin, which
will focus on the marketing and product evolution of the Business Services for a global
market. An underlying principle ofLMI's approach is to add existing design centres to an
existing business oriented organisation, thus
direct the operations of a number of local design centres, where the development and
provisioning of the products will be executed.
The Product Unit will apply a small company approach to its operation, working with a
high degree of entrepreneurship, flexibility
and innovation. Market orientation will be
the guiding principle, where the emphasise
will be on creating business opportunities deriving from customers need for total solutions.
The product portfolio currently consists of
BGC, BGS and BCM products: BGC/BGS Business Communication packages addressing
Private and Wide Area Centrex services and
Advanced Virtual Networks. BCM - A TMOS
based Business Communication Management
System providing a user friendly BGC/BGS
operator interface.
The primary objective of LMI is to further
expand the product offering and the market
penetration by creating a strong market concept and by expanding the product architecture and offering to provide total Business
Services solutions.
• LMI seeks people who want to contribute
in the build-up and future success of the
Product Unit for Business Services, and who
want to make a real difference to the product evolution and business approach taken
by Ericsson in the key market of communication services for corporate customers. You
should also see the challenge in being a part
of a new, market driven operation, operating
in a very dynamic environment. The character
of the Product Unit Business Services operation requires a high degree of business communication outside LMI as well as work in
cross-cultural development and delivery projects.
Initially, we seek key persons to take on responsibilities in the areas of Business
Strategy, Product Management, Systems
Management, Support Management, MultiProject Management, Competence
Management and Product Innovation.
Are you a Team player? Are you driven by
ambitions to take part in the build-up of a
new operation? Will you accept the challenge
in contributing to the future success for
Business Communication Services on a global
arena?
Contact: Don Murphy, quoting the Product
Unit for Business Services, via phone on +353
1 207 2162 or via memo LMI.LMIDM.
Ericsson Toshiba Telecommunication Systems K.K.

Ericsson (China) Company Ltd - ETC Guangzhou

JAPAN

LOGISTICS MANAGER

SENIOR MANAGER
MARKETING IMPLEMENTATION
SERVICES AND CSF SUPPORT

As the leading supplier of Fixed and Mobile
Networks System in South China, we are facing a fast growing market and exiting opportunities. To strengthen our logistic function, we are looking for a LOGISTICS MANAGER.
• Reporting to the Regional Controller, you
will be overall responsible for a team of 11
people working with logistic part (material
supply) in the customer projects. As a team leader, you will be in charge of the daily operation of the department and secure the fulfillment of the department purpose and objectives in the most cost-efficient manner.
You are likely to have a University degree,
a minimum of 3 years w i t h relevant experience within Ericsson environment. Successful leadership performance, integration skills, international mind, good language abilities,
and team spirit are a must.
If you feel that you are the right person for
this challenge, or wish to have more information:
Contact: Yi Yuan Wah, memoid ETC.ETCYYW
Application: Wendy Huang ETC.ETCWENH
LM Ericsson Ltd, Ireland

LMI MAKES THE DIFFERENCE WILL YOU ACCEPT THE CHALLENGE?
LM Ericsson Ltd, Ireland, (LMI), has been
awarded the responsibility for the Product
Unit Switched based Business Services. This
responsibility has been entrusted to LMI by
BU Public Networks - Product Line Switching,
and represents a new approach to addressing

Ericsson is supplying the CMS30 systems for
the PDC (Japanese cellular standard) network
in Japan. Our customers networks are now
handling more than 2.3 million mobile subscribers and are increasing rapidly. In addition
to the tremendous growth, the network will
also soon be added with our sophisticated
AM based Intelligent Network. Our headquarters is situated in Shin Yokohama (near
Tokyo) with regional offices spread around
Japan.
• Main task: create goal, strategies, activities
and follow up implementation and integration services, including pricing of implementation/ integration services, support the CSF
(TTC) flow through activities such as contract
reviews, continously updated contract templates, co-ordination of HW forecasts, ensuring
that transferpricelists, product substitution
and dimensioning guidelines are updated by
relevant departements, develop contractual
templates for subcontractors and negotitate
w i t h subcontractors.
The position reports to the general manager for Marketing department and will initially be in charge for a unit comprising of 3
persons.
You should have a good knowledge of cellular systems and preferable an experience in
implementation, e.g MSC testing. Managerial
Experience is expected, but you should also
have good skills in communication and co-ordination between different units in order t o
create good team sprirrt and customer focus.
Starting date: as soon as possible Location:
Shin-Yokohoma, Japan

Contact: Eva Lindqvist, phone +81 45 475
0089, memoid: NRJ.ERJEMLT Application by
memo: ERJ/P/PC Michael Regnér, memoid:
NRJ.ERJMR

environment. Desirable; Possible backgrounds: Product Engineer in similar area.
Systems Support Engineer. Systems Design
Engineer. Some sort of marketing activities
giving experience of customer relations.

Ericsson UK
Contact: Linton Cook

PRINCIPAL
TECHNICAL SUPPORT ENGINEERS
Ericsson Support Organisation Based in
Guildford. Surrey. Ericsson Ltd
Communications and Special Networks
Division
• The Principal Technical Support Engineer
provides a very high level of expertise and is
responsible and accountable for technical decisions in Technical Support across rojects and
activities. He/she provides expert technical
advice to help identify and address business
development opportunities,. The Principal
Technical Support Engineer is responsible for
coaching, training and developing engineers
and for encouraging them t o identify and introduce improvements t o working processes.
Key responsibilities: Take responsibility for
providing a very high level of technical expertise on AXE support. Conduct detailed and
exhaustive investigations of highly technical
or sensitive issues and document them in
comprehensive reports for management.
Actively contribute to business development
by providing leading edge technical solutions
to problems. Foster good relationships with
internal and external customers. Work closely
with Field/Customer Support Centres and
Nodes. Work with customer supply to contribute to the evaluation of prospective projects
and identification of potential issues/risks.
Make a significant contribution to the technical aspects of tenders for business. Monitor
and maintain quality standards in problem
resolution. Prepare and make formal presentations to external and internal review meetings regarding existing and future system
functions. Undertake the role of team/project
leader as required for problems in any AXE
related area.
Qualifications, experience and knowledge:
Essential; HNC or equivalent in telecoms/
computers/electronics. At least 6 years' experience in AXE support. Willing to work outside normal working hours on occasion.
Desirable; Qualified to degree or equivalent
level. Member of the IEE.
Contact: Chris Back

PRODUCT MANAGERS
Based in Guildford, Surrey. Ericsson Ltd
Communications and Special Networks
Division
• 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 t o the definition
of 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.
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 in the 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 t o consider UK 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 customer product plans and
customer product programmes as required.
Present technical information to customers as
required. Analyse contracts regarding included functionality. 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.
Qualifications, experience and knowledge:
Essential; 3-5 years' experience of one or more product tines within Ericsson. Qualified to
degree level in engineering. Thorough knowledge of the network environment and the
application of the relevant products to that
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DATA TRANSCRIPT
ENGINEERS - (OPERATIONS)
Based in Guildford, Surrey. Ericsson Ltd
Communications and Special Networks
Division
• The Data Transcript section forms part of
the Installation Test & Data Transcript department. The section is responsible for providing
all data required for commissioning,
Integration Verification & Acceptance (IVA)
of new switches, cellular parameter data for
Integrating and Commissioning (l&C) of new
cell sites, cellular parameter data for optimisation of cellular network, and implementation of new software functionality. The Data
Transcript role has t w o specific areas of responsibility being switching (physical) and
cellular (logical). The Data Transcript
Engineer is responsible for the creation and
adaptation of loadable exchange dependent
data files for AXE systems in all the previously
mentioned areas. This is achieved by taking
various input requirements and translating
them into MML data outputs using the tools
available. The engineer is responsible for
working as part of the team and maintaining
good working relationships within the team
and with its key customers. He/she will be responsible for creating procedural documentation and Service Level Agreements where required and ensuring that they are adhered
to. He/she will continuously strive t o improve
and develop new and existing processes.
He/she will actively seek t o highlight and develop improvements in Data Transcript tools.
Key responsibilities Work within the
Installation Test & Data Transcript department liaising with appropriate members of
the department and other Ericsson staff to
engineer Data Transcript. Work as part of the
Data Transcript team ensuring its smooth running, safe and proper working practices, and
team spirit are maintained. Adhere to group
work instructions, procedures and Service
Level Agreements at all times. Review, develop and improve the procedures, processes,
SLA's and tools of the group. Receive and verify the hardware allocation data (C3 file)
Receive and verify the switch specification
document for new switch implementation.
Receive and verify change requests for new
cell sites and optimisation. Produce, compile
and load data transcript sub-files (DT1) for
hardware commissioning according to requirements. Produce, compile and load data
transcript sub-files (DT2) for Integration,
Verification and Acceptance according to requirements. Produce, compile and load data
transcript sub-files (ISD) for delivery of switch
to customer at an In-Service build level according t o requirements. Produce and compile
data transcript files for cellular parameters
for Installation and Commissioning of new
cell sites. Produce and compile data transcript
files for cellular parameters for the optimisation of the cellular network. Verify that the
output of data transcript files produced both
manually and by the various system tools are
integrity checked to the Customer requirements. Audit all loaded data transcript
against off line sub-files. Audit all data before delivery to the Customer. Support the onsite Data Transcript activities for commissioning, IVA and prior to Customer acceptance
Qualifications, experience and knowledge:
Essential; At least 2 years experience of Data
Transcript in AXE 10 environment, or other
proven testing/switching /support experience.
Computer literate. Able t o travel within the
UK and overseas on occasion. Desirable;
Higher technical qualification in telecoms, radio or software related subject. Working
knowledge of Ericsson procedures. Knowledge of telecom network principles. Knowledge of radio principles. Knowledge of exchange data principles. Knowledge of UNIX
based applications & generation of small
scripts. Knowledge of programming/ macros
Contact: Chris Back
Ericsson (China) Company Ltd. - ETC Guangzhou
As the leading supplier of Fixed and Mobile
Networks System in South China, we are facing a fast growing market and exiting opportunities. To strengthen our logistic function, we are looking for:

LOGISTICS MANAGER
• Reporting to the Regional Controller, you
will be overall responsible for a team of 11

people working with logistic part (material
supply) in the customer projects. As a team leader, you will be in charge of the daily operation of the department and secure the fulfillment of the department purpose and objectives in the most cost-efficient manner.
You are likely t o have a University degree,
a minimum of 3 years with relevant experience within Ericsson environment. Successful leadership performance, integration skills, international mind, good language abilities,
and team spirit are a must.
If you feel that your are the right person for
this challenge, or wish to have more information, please contact: Yi Yuan Wah (ETC.ETCYYW). Application: Wendy Huang(ETC.ETCWENH)
Ericsson Radio Systems, AB

SYSTEM DESIGN WIDEBAND INFRASTRUCTURE
The Cellular Systems-American Standards
Business Unit of Ericsson Radio Systems AB,
located in Stockholm, Sweden, is in search of
qualified candidates to ramp up our activities
in several system design areas. The System
Design organization is responsible for the
continued achievement of technical excellence of our system by proactively investigating
and promoting technical opportunities originating from internal and external sources for
integration into our family of products.
• Our activities are aimed at orienting future
development and is thus the earliest step in
the provisioning process. One of several key
activities is to perform advanced system planning for the short and long term evolution of
our system. We have begun the process of incorporating some relatively recent but significant technology impacts to our system.
Wideband access and datacom capabilities
are clearly important elements in developing
our products and standard to meet the needs
of wireless subscribers in the near future.
We are therefore looking for excellent candidates to expand our advanced system planning activities in the areas of Wideband
Infrastructure. The objective is to define the
technical roadmap in order to achieve wideband data rates on the radio access network.
This is to be done by analyzing the prevailing
technology options and appropriate limitations.
Candidates are requested to have a
Bachelors or Masters Degree in Engineering
and significant mobile telecoms knowledge
(5 years+) with some datacom knowledge.
Mobile radio network competence would be
an asset. Fluency in English is required. A moderate amount of travel will be required particularly to Montreal, Canada where our
system provisioning organization is centred.

SYSTEM DESIGN DATACOM INFRASTRUCTURE
• We are therefore looking for excellent candidates to expand our advanced system planning activities in the areas of Datacom
Infrastructure. The objective is to define the
system roadmap for the evolution of packet
and circuit switched datacom in the network.
The evolution of CDPD in relation to future
scenarios and the needs of switching and
transport for wideband on the radio access
need to be incorporated.
Candidates are requested to have a
Bachelors or Masters Degree in Engineering
and significant datacom knowledge (5
years+) with some telecom knowledge.
Specific competencies in datacom architecture and protocols would be an asset. Fluency
in English is required. A moderate amount of
travel will be required particularly to
Montreal, Canada where our system provisioning organization is centred.

SYSTEM DESIGN WIDEBAND/DATACOM SERVICES
• We are therefore looking for excellent candidates to expand our advanced system planning activities in the areas of
Wideband/Datacom Services. The objective is
to investigate concepts such as client/server
architecture, electronic commerce and multimedia applications for the purpose of new
wireless end-user services taking advantage
future of wideband bearer capabilities.
Candidates are requested to have a
Bachelors or Masters Degree in Engineering
and significant computer network architecture, or Internet architectural knowledge (5
years+) with some telecom knowledge.
Fluency in English is required. A moderate
amount of travel will be required particularly
t o Montreal, Canada where our system provisioning organization is centred.

Contact: Jan Erik Andersson, phone: +46 8
404 2025, memo era.erajean orTariq
Rahman, phone: +46 8 404 8029, Memo
era.eratara, Email Tariq.Rahman(a)era-a.ericsson.se Application: Ericsson Radio Systems
AB, AH/H Anette Spångberg, 164 80
Stockholm, Sweden.
Ericsson Toshiba Telecommunication Systems K.K
Ericsson is supplying the CMS30 systems for
the PDC (Japanese cellular standard) network
in Japan. Our customers networks are now
handling more than 2.3 million mobile subscribers and are increasing rapidly. In addition
to the tremendous growth, the network will
also soon be added with our sophisticated
AM based Intelligent Network. Our headquarters is situated in Shin Yokohama (near
Tokyo) with regional offices spread around
Japan.
To cope with the promising future, we have vacant positions, long term and short
term, in both Sweden and different locations
of Japan. Employment in Sweden includes
possibilities for future assignments in Japan.
We are looking for people from all over
Ericsson to support us in this challenge.
If you are up to challenges you should not
skip this opportunity. See you in Japan.

MSC/HLR SUPPORT ENGINEERS
• Main tasks: trouble report handling; participate in 24 hr emergency support; correction
packages handling; support roll-outs and provide technical support (on-site/off-site).
You should have good AXE knowledge and
at least 4 years field support experience in
the MSC/ HLR areas. Experienced in CMS30 is
an advantage. We work as a team. As part of
our support team, you will be working together to solve problems on-site/off-site. Trouble
shooting skills is mandatory. Good team spirit
and customer focus are demanded.
Starting date: As soon as possible Location:
Japan
Contact: Tony Bradshaw, phone +81 45 475
7848, NRJ.ERJANBR or Erik Gustafsson, phone
+46 8 757 0356, ERA.ERAEGUN Application:
Ericsson Radio Systems AB, J/OH Erik
Gustafsson 164 80 Stockholm

RADIO BASE
STATIONS SUPPORT ENGINEERS
• Main tasks: trouble report handling; participate in 24 hr emergency support; correction
packages handling; support roll-outs and provide technical support (on-site/off-site).
You should have good AXE and RBS knowledge and at least 4 years field support experience in the Radio Base Station area.
Experienced in CMS30 is an advantage. We
work as a team. As part of our support team,
you will be working together to solve problems on-site/off-site. Trouble shooting skills
is mandatory. Good team spirit and customer
focus are demanded.
Starting date: As soon as possible Location:
Japan
Contact: Tony Bradshaw, phone +81 45 475
7848, NRJ.ERJANBR or Erik Gustafsson, phone
+46 8 757 0356, ERA.ERAEGUN Application:
Ericsson Radio Systems AB, J/OH Erik
Gustafsson 164 80 Stockholm

APZ/I0G SUPPORT ENGINEERS
• Main tasks: trouble report handling; participate in 24 hr emergency support; correction
packages handling; support roll-outs and provide technical support (on-site/off-site).
You should have at least 4 years field support experience in the APZ and IOG systems.
Experienced in CMS30 is highly an advantage.
We work as a team. As part of our support
team, you will be working together to solve
problems on-site/off-site. Trouble shooting
skills is mandatory. Good team spirit and
customer focus are demanded.
Starting date: As soon as possible Location:
Japan
Contact: Tony Bradshaw, phone +81 45 475
7848, NRJ.ERJANBR or Erik Gustafsson, phone
+46 8 757 0356, ERA.ERAEGUN Applicaiton:
Ericsson Radio Systems AB, J/OH Erik
Gustafsson 164 80 Stockholm

SMAS EXPERT
• The responsibilities include on-site troubleshooting, problem analysis, technical support
of IN System Integration Testing on customer
sites, technical consultation and communication with customers. The work also includes
installation and testing of SMAS SW and
customer training.
We require solid experience of SMAS and
working experience within Ericsson.
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Starting date: As soon as possible Location:
Japan
Contact: Tony Bradshaw, phone +81 45 475
7848, NRJ.ERJANBR or Erik Gustafsson, phone
+46 8 757 0356, ERA.ERAE6UN Application:
Ericsson Radio Systems AB, J/OH Erik
Gustafsson 164 80 Stockholm

IN EXPERT
• The responsibilities include on-site troubleshooting, problem analysis, technical support

of IN System Integration Testing on customer
sites, technical consultation and communication with customers.
We require solid experience of IN and working experience within Ericsson.
Starting date: As soon as possible Location:
Japan
Contact: Tony Bradshaw, phone +81 45 475
7848, NRJ.ERJANBR or Erik Gustafsson, phone
+46 8 757 0356, ERA.ERAEGUN Application:
Ericsson Radio Systems AB, J/OH Erik
Gustafsson 164 80 Stockholm

PENSIONÄRSFÖRENINGEN
Ring och anmäl deltagande innan inbetalning sken
Maj
Onsd. 20/8

Birka i Mälaren. MS Victoria avgår från Klara
Strand kl 10.00. Ombordstigning kan också ske
vid Skärholmens brygga kl 10.25. Margareta
möter vid kajen 9.30. Anmälan till kansliet.
Pris 195 kr.

Torsd 28/8
Kl 16.30

Kraft- och räkfest.
Bindande anmälan senast 21/8. Pris 150 kr.
Musik: Karl-Erik Sandberg.

Torsd. 4/9
Kl 14.30

Samkväm.
SE-banken informerar om arvsfrågor.

Sond. 7/9

Ericsson-dagen på Skansen.

Onsd. 10/9Tordsll/9

Resa Värmland. Se program.
Ring kansliet för upplysningar

I

ERICSSON 5

marknadsplats

IN IMPLEMENTATION
AND TROUBLE SHOOTING
• You will work with integration, testing,
software rollout and/or trouble shooting
during the introduction of IN in Japan
This introduction will take place in the
April-October timeframe. Both short and
long term applications are welcome.
Starting date: As soon as possible Location:
Japan
Contact: Ulf Sundberg, phone +81 45 475
0077, NRJ.ERJUFSG, Tony Bradshaw, phone
+81 45 475 7848, NRJ.ERJANBR or Erik
Gustafsson, phone +46 8 757 0356, ERA.ERAEGUN Application: Ericsson Radio Systems AB,
J/OH Erik Gustafsson 164 80 Stockholm
We at EED/N in Nuremberg/Germany are working
in research and development in the field of mobile
radio communications. For our activities we are
searching as soon as possible a

PATENT ENGINEER
• The emphasis of your tasks is the support
of our technical departments in p atent matters. Besides patent searches this includes
drafting, reviewing and applying pat ents.
You will pro-actively motivate designers to
transfer their ideas into patents and su pport
them in formulating their ideas. Both the advice of our departments and the represe ntation of our company externally are interesting challenges.
For this key position we expect an engineer
with Diploma or Master degree in the field of
communication engineering. You should have at least t w o years of profession al experience in the field of intellectual property
rights, preferably in telecommunicati ons or
consumer electronics.
Beside of the mentioned solid technical basis we expect the ability to desc ribe things in
a clear and comprehensible way -also of complicate technical content- and t o proceed
faithfully during patent search. You should
also be excellently skilled in communicating

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

Sänd in din annons på memo till LME.LMEJOB. Senast två veckor före önskat införande!
Marknadsplatsen publiceras, om det finns tillräckligt med annonser, i varje nummer av
Kontakten. Annonsering är öppen för Dig som är anställd i Ericsson och kostar inger
BOSTADSMARKNADEN:
TILL SALU
Dalsland
3 vackra tomer i sydvästsluttning ned mot
Laxsjön (Bengtsfors) säljes, helst tillsammans. Bygglov finns. Ring för info, kartor
mm.
Tel 011-180019, memo ETXS.ETXKGSN.
Åkalla
Souterängägenhet, 3:a på 76 kvm.
Balkong och uteplats, 2 min tunnelbana
till Kista. Säljes omgående. Hyra 3.300
kr/mån. Pris 145.000 kr.
Tel hem 09-6230945, arb 7574152. Memo:
EKA.EKABERRA.
Mälarhöjdsvilla
Sex rum och kök. Byggd 1940. Tillbyggd
1965. Vattenburen elvärme, dubbelgarage. Friköpt trådgårdstomt med allmänning
åt två sidor. Vackra Rododendron-planteringar. Bra kommunikationer: Gångavstånd
till HF- Nära till T-banestationer Axelsberg
och Hägerstensåsen. Nära till dagis och
skola. Prisidé 1,65 milj kr.
Kontakta Kaj Söderberg, tel 08-889454 eller mäklare Patrik Lindberg, 08-880710,
mobil 070-588 0710.
Trivsam 1:a o m 64 kvm i Segel torp
(mellan Fruängen och Skärholmen).
Byggår 1994. Genomgångslägenhet med
stor balkong mot sydväst. Goda kommunikationer till Fruången och Skärholmen.
Månadsavg. 3.579 kr, prisidé 65.000 kr.
Telefon dagtid 08-719 8409 /Arne Olsson).
Kvällstid 08-646 2738.

UTHYRES
Midsommarkransen.
2:a 65 kvm, 50 m till T-bana. Dusch, tvätt-

maskin i källaren. Uthyres 1/9 med eller
utan möbler på obestämd tid till icke-rökare. 4.200 kr/mån. Tel 7199760. Memoid
ETXHJL.
1:a 55 kvm, 50 m till T-bana. Tvättmaskin i
källaren. Uthyres 1/9 med eller utan möbler på obestämd t i d . Passande icke rökande mansperson. 3.500 kr/mån.
Svar helst memo till ETXHJL (tel 7199760).

BYTES:
Två små lägenheter m o t e n större.
Finnes: 2-a, 47 kvm. Södermalm
(Brännkyrkag.), hörnlägenhet med funkisstil, balkong, 3 tr., låg hyra.
samt
1,5-a, 42 kvm, Odenplan (Odeng.) sekelskifteslägenhet med högt i tak, nyrenoverad (-94), helkaklat badrum och nya vitvaror, 2 tr.
Sökes: 3-4-a innanför tullarna (helst Vasa),
äldre stil, ljus, gärna balkong.
Kontakta Lars eller Petra för mer info: tel
08-301719 (kvällar). Lars arb. 08-58530361,
Petra arb. 08-4043988.

Göteborg-Stockholm
Finnes: 2:a i Johanneberg, centrala
Göteborg. Hyra 3.464 kr/mån, 52 kvm, balkong.
Önskas: 1-2:a i centrala Stockholm.
Tel 070-5827564, 031-7780955 (kväll).
Memo: ETX.ETXNIIC.
Lägenhet i Söderförort
Finnes: 3:a nyrenoverad, balkong, barnv
grönområde. 3700:-/mån. Kabeltv, parkett,
nya vitvaror. Bandhagen, Högdalen,
önskar: 1-3 norrort, innerstan eller närförort.
Ring Carina Conides, hem 08-86 0288, jobb
08-404 4436. memo erac.eracaco.

ÖNSKAS HYRA:
Lägenhet i eller utanför Stockholm.
Storlek större 2:a, 3:a eller 4:a, med balkong. Kontakta Herman Stenström, memoid ERACERASTOM. Tel 08-404 7812
(arb).
1:a-2:a i centrala Stockholm fr.o.m. mitten
av augusti/september, gärna under längre
tid. Både möblerat och omöblerat av intresse.
Kontakta Roger Karlsson, tel arb 404 4069,
hem 653 2921, memo ERAC.ERAROKN.

TILL SALU
Ford Scorpio 2,9 -88
Vit, 14000 mil, aut, taklucka, motorvärm.,
RDS, s+v-däck. Nybesiktigad, en ägare. Pris
37.000 kr. Tel hem: 08-765 7786. Memo:
EDT.EDTTERAN.
Husvagn Fischer Hollyvan -64
med förtält, 3 bäddar, nytt gasokök, värme+kylskåp, TV-uttag. Pris 6.500 kr.
Tel 011-180019, memo ETXS.ETXKGSN.
Audi 80cc, årsmodell 86.
Aut. 11.000 mil, s+v-däck, nybesiktigad.
Pris 25.000 kr.
Jörgen Landström, tel 08-530 38167 eft kl

16.30.
Ford Sierra 2,0 Ghia, -85
Grå met. 5-växl. Nybes. och nyskattad.
Nyrenoverad motor med bl a ny kamaxel,
ny kamrem, ny koppling. Dragkrok, sollucka, c-lås, elhiss, stereo. Bör ses. Pris:
20.000 kr.
Tel hem 0176-18697, arb 08-404 6359.
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and presenting, be highly adaptable and be
able to speak, read and write En glish fluently. Furthermore you have team ability and
self-assertion.
If you find it a challenging task to build-up
a patent office within a fast growing Ericsson
site in Germany, please send your application
w i t h reference to ou r project number (see
above) t o
Application: R&D Centre Nuremberg, Radio
Communication, Norbert Lechner, Human
Resources, Dial: 0911/5217-111, Memo:
EED.EEDNLE or R&D Centre Nuremberg,
Radio Communication, Wolfgang Koch,
Department Manager, Dial: 0911/5217-258,
Memo: EED.EEDWKO.
The Research and Development Centre
Nuremberg, Radio Communication is looki ng
fora

CONFIGURATION MANAGER
• Your task will be t o provide configuration
management support to various pr ojects at
Ericsson Eurolab Deutschland GmbH in
Nuremberg/Germany.
You will need to work according to defined
CM rules, which are based on the general
Ericsson CM standards.
Following a comprehensive training period, you will be responsible for crea ting and
maintaining project document databases, as
well as defining and checking th e project
documentation required on the projects. You
will also be responsible for en suring correct
version controlling of configuration items,
their releasing and their deliv ery to other sites.
You should be a qualified computer scientist or an engineer with good knowl edge in
Unix and software engineering. Experience
using configuration managment systems (e.g.
ClearCase), would be an advantage.
Application: R&D Centre Nuremberg, Radio
Communication, Norbert Lechner, Human
Resources, Dial: 0911/5217-111, Memo:
EED.EEDNLE or R&D Centre Nuremberg,
Radio Communication, Juergen Matthis,
Group Leader, Dial: 0911/5217-334, Memo:
EED.EEDJMA.
Ericsson Inc USA

INTELLIGENT NETWORK ENGINEER
• The UNIX Design Group of the Network
Systems Division, located in Richardson,
Texas, is looking for someone t o work on a
t w o year contract t o 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 t o 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,
MemolD: EUS.EUSBAYO, fax 972-669-6861
Ericsson, Duesseldorf, Germany

ACCOUNT MANAGER FOR
INTERNATIONAL / GLOBAL OPERATORS
Customer Unit New Network Operators
works with new and international operators
establishing in Germany. The German market
is beeing deregulated and this has opened up
possibilities-for operators who are active on
other markets to enter Germany. The operators focus on making sure that they are profitable in a short time as possible.
• To handle this great opportunity to sell
Ericsson equipment and services one more
person will be employed in the account management team for internatinal operators.
Currently we are active towards 17 operators.
We cooperate with other Ericsson subsidiaries
around the world to handle these new accounts. Speed, proactivity and business understanding is key to be succesful as an account manager in this environment.
We are looking for someone who has experience from account management/sales or
marketing either of telecom or datacom solutions. You have international attitudes and
have a good knowledge of written as well as
spoken English. You enjoy working in teams
and have an entrepreneurial mindset.
Contact: Dept. Human Resources (edd.eddina). Application: ERICSSON, Division New
Network Operators, Werftstrasse 37, 40549
Duesseldorf, Germany Phone: +49-211-5344342 Jutta Hartmann (edd.eddjuha) Fax: +49211-534-4345

BILAGA TILL KONTAKTEN
NUMMER 11 1997
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Med ett vaksamt
öga på omvärlden

Omvärldsbevakning är
inte spioneri
I din hand har du Kontaktens t e m a bilaga o m Ericssons konkurrenter.
Den innehåller inte en massa h e m ligheter från omfattande industrispionage.
James Bond är inte heller den naturtiga förebilden för Ericssons omvärlds- och konkurrensbevakare. Även o m arbetet är intressant
är det inte fullt så våldsamt och fyllt av h e m -

På spaning efter framtidens konkurrenter
arrant Mb
Den senaste tidens förändringar
för telekombranschen med ett
närmande till datorindustrin
och med avreglerade marknader, skapar ett allt större behov
av att verkligen veta vad som sker
och att veta vilka Ericsson tävlar med. Den insikten är viktig för alla inom koncernen. Det dagliga
arbetet med att samla in information och att ana-

lighetsmakeri som i agentvärlden. Istället
handlar det mycket o m att analysera material
från många olika källor.
Vi har i bilagan försökt att sammanställa en
god översiktsbild över vilka företag som är
m e d och slåss idag och vilken typ av företag
som kan komma i framtiden.
Det är redaktionens förhoppning att bilagan
ska hjälpa till att öka kunskapen om den verklighet Ericsson verkar i.

Omvärldsbevakning är
någonting som
berör oss alla

Med tanke på utrymmet är det uppenbart att
bilagan inte är en fullständig och komplett
rapport o m Ericssons alla konkurrenter på
alla marknader, men den ger kanske en
inblick i och huvuddragen för h u r konkurreinssituationen ser ut.
För den som vill veta mer finns det mycket
läsning i Ericsson egen databas för omvärldsbevakning som du kan läsa o m på baksidan.
Förhoppningsvis blir ditt dagliga arbete m e r
intressant med kunskap o m vilka k o n k u r r e n ter som sitter och jobbar med samma sak.
För varje enskild produkt eller tjänst som
Ericsson erbjuder finns det i regel någon
annan som gör s a m m a typ av produkt etter
tjänst, inte alltid sämre. För att Ericsson ska
finnas kvar i framtiden och behålla en tätposition gäller det att vi vet vilka vi slåss med och
att det vi gör är bättre än vad de gör. Ju mer vi
vet om våra medtävlare desto bättre.
PATRIK LINDEN
REDAKTÖR FÖR BILAGAN

-kontakten
d^k B i l a a a m Kontakten.
I ^ J V en tidning för personal
^ ^ ^
^ ^ inom Ericssonkoncernen
Ansvarig utgivare: Lars A. Stålberg,
tel 0 8 - 719 j i 62
Redaktör: Lars-Göran Hedin, tel
08-719 98 68, memo LMF..UWELGH.
Redaktör för temabilagan: Patrik Linden, tel
o8-719 18 01
Layout: Anders Paues, Paues Media AB, tel
08 - 665 80 72
Tryck: Nerikes Allehanda Tryck, Örebro 1997
Vill du ha fler exemplar av tidningen, kontakta
Inger Bergman, memo LME.LMEKONT.
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lysera den görs av Ericssons omvärldsbevakare. De ska hela tiden ligga lite
före och se trender och tolka dessa ur
ett Ericssonperspektiv. Men var och
en måste ha de grundläggande sammanhangen klara för sig för att förstå
Ericssons verklighet.
- Omvärldsbevakning handlar om
att följa med i branschens förändringar; dra slutsatser, och att vara förutseende,
säger Gabriel Anderbjörk som är sammanhållande för koncernens omvärldsbevakning. Just att
analysera och dra slutsatser från ett Ericssonperspektiv är extra viktigt menar han. Informationen
måste hela tiden behandlas; sättas i ett sammanhang för att ge ett mervärde. Det är det som är
god omvärldsbevakning, eller Business Intelligence som den engelska termen är.

kompani över en kulle utan att veta vad som är på
andra sidan och vad man ska göra där. Det är
samma sak för ett företag, säger Gabriel Anderbjörk. Man måste veta i vilken verklighet man
verkar.
Att Ericssons bransch- och produktanalytiker
runtom i koncernen vet vad som händer och vilka trender som är på uppseglande är bra, men
om inte informationen når fram till beslutsfatta-

Jfl(%
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- INGEN SKULLE I ETT KRIG SKICKA ETT HELT

Gabriel Anderbjörk It.hi och Raitis Sedlenieks ansvarar för samordningen av omvärldsbevakning på koncernnivå.

re och andra som handgripligen är berörda är inte mycket
vunnet,
För att Ericsson ska vara framgångsrikt måste alla ha någon kunskap om hur
konkurrensläget och branschen ser ut. Både för
att underlätta sitt eget arbete men också för att
bättre förstå hur sitt eget arbete passar in i en helhet.
- Har man baskunskaper är det lättare att be
oss om den extrahjälp som kan behövas, säger
Raitis Sedlenieks som tillsammans med Gabriel
Anderbjörk arbetar med dessa frågor på koncernnivå.
- För bara fem år sedan var situationen en helt
annan, säger Raitis Sedlenieks. De största affärerna Ericsson gjorde då var med stora nationella,
ofta statligt ägda operatörer. Då var omvärldsbevakningen mindre komplex.
Vikten av att tidigt se vad som håller på att

hända har ökat. Den revolution som dataindustrin genomgick
under 80-talet i och med PC:ns intåg
genomgår telekomindustrin nu. Dessutom är
både telekom- och dataindustrierna i mycket hög
grad påverkade av Internettekniken som ändrar
förutsättningarna för bägge dessa branscher.
Gabriel Anderbjörk ser gärna att det blir fler som

arbetar med omvärlds- och
konkurrensbevakning för att
höja medvetenheten inom Ericsson.
- IDAG ÄR HELA BRANSCHEN I RÖRELSE OCH DET

är inte längre så att konkurrenterna går att räkna
på ena handens fingrar. Behovet för mer samord-

nat arbete är större. Idag finns det många
analytiker ute i organisationen men vi behöver stärka de gemensamma funktionerna. Det
betyder inte att fler personer ska arbeta i Stockholm utan att fler enbart kan ägna sig åt att stödja
hela koncernen med underrättelseverksamhet där
den bäst behövs.
- Målet för oss är att det ska finns en uttalad
expert på alla olika produktområden, marknader,
konkurrenter och stora kunder. En och samma
person kan naturligtvis fungera som expert på flera områden, men alla områden måste täckas in.
För att fler enkelt ska kunna ta del av vad
Ericssons analytiker och omvärldsbevakare har
kommit fram till finns sedan en tid tillbaka något
kallat Ericsson Business Information Center
(EBIC). Det är en webbanpassad databas där
mycket av branschinformationen finns samlad på
adressen http://bic.ericsson.se/ (se separat artikel
på sista sidan).
•
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Verkligheten förändras. För inte så många år sedan fanns det som regel bara en
teleoperatör i varje land, oftast stadig. Konkurrenterna var få och stora. Idag kan
ingen med säkerhet säga vilka som blir morgondagens konkurrenter. Det enda som
kan sägas med säkerhet är att de nya spelarna kan komma från andra håll än där
Ericsson är vant att söka. Och de kan växa sig betydelsefulla snabbt.

En värld av nya
konkurrenter
AV LENA WIDE6REN

Ericsson har, liksom andra traditionella telekomleverantörer,
att tampas med en hel skara nya
konkurrenter. De vill ta del av
de affärsmöjligheter som bjuds
som en följd av sammansmältningen av datakotn och telekom. De nya aktörerna beskrivs som snabba, flexibla och mycket
kundnära, och de har med sig en helt annan företagskultur än den telekombranschen vuxit fram
ur.
De allra flesta företag som snabbt blivit stora
genom att sälja produkter, tjänster och systemlösningar för datakommunikation är de som är
sprungna ur den amerikanska dataindustrin företag med nära anknytning till persondatorbranschen. Med den bakgrunden
har de skaffat mycket god kännedom om konsumentelektronik och
de angriper marknaden därefter. De
vet till exempel att agera precis så
flexibelt som branschens nya kunder
kräver. Dessa kunder är operatörer
med liten teknikorganisation som
snabbt vill ha avkastning på sina
investeringar.
Dessa nya operatörer blir hela
tiden fler och de vänder sig helst, för att inte säga
bara, till leverantörer som snabbt kan leverera
och installera kommunikationssystem. Helst på
bara några veckor. Dessa nya kunder vill också
själva kunna specificera hur produkterna ska fungera. Det är de leverantörer som förstår detta
som kommer att vara vinnare i längden.

nopolet, gör att även små företag kan etablera sig.
Ofta räcker det med ett begränsat produktutbud
för att växa och ta betydande marknadsandelar. I
USA har mängder av bolag riktat in sig på en
speciell nisch och rönt stora framgångar, till
exempel genom att specialisera sig på routrar,
modem, ATM-växlar eller nätnav, så kallade hubbar - utrustning som krävs för att bygga och uppgradera datanät samt ge abonnenter tillgång till
Internet. Ur denna flora av specialistföretag har
nya konstellationer bildats på olika sätt; genom
sammanslagningar, företagsköp och upprättande
av partnerskap. Det är i dessa nya konstellationer
som Ericsson ser sina nya konkurrenter, de vi kallar marknadens nya spelare.
FÖR NÄRVARANDE ÄR HELA BRANSCHENS BLICKAR

riktade mot dessa amerikanska bolag för att lära

sonal och finanser. Detta sätt att jobba har gjort
dem extremt snabbfotade och flexibla. Sådana
egenskaper kommer väl till pass när de nu ger
sig in i telekombranschen och försöker skaffa ny
kompetens, främst genom att köpa upp mindre
nischföretag, men också genom att etablera nära
kundrelationer och genom samarbete med partners. Målet är förstås att springa förbi företag
som Ericsson genom att kunna leverera helhetslösningar, som bygger på datakomteknik.
FÖR NÄRVARANDE RÄKNAR MAN MED ATT DET

finns ett fåtal företag med potential att så småningom kunna leverera totallösningar för överföring av tal, data och multimediatrafik via datanätverk. Ett av dessa är Cisco Systems. Många anser
att detta företag spelar i en liga för sig och har
kapacitet att dominera ett bra tag framöver.
Företagets specialitet är routrar, en
produkt som består av en kombination
av program- och maskinvara som
används för att underlätta och styra
kommunikationen mellan olika nätverk. Inom detta område har Cisco
lyckats erövra imponerande 76 procent
av marknaden. Bakom framgångarna
ligger framförallt en rörlig organisation, som trots den starka marknadsnärvaron inte består av fler än 10 000
medarbetare, och en förmåga att upptäcka och
lägga vantarna på små företag som kan bidra
med viktig kompetens i jakten på en komplett
produktportfölj.
Cisco har å andra sidan måttlig erfarenhet av
att leverera utrustningar för verkligt publika tillämpningar, sådana som kräver att en tjänst görs
kontinuerligt tillgänglig för miljontals användare
- som just telefonin. Cisco har också koncentrerat sig på försäljning via olika nationella partners.
Det gör att företagets egna säljkår är begränsad
vilket är en nackdel när det gäller djupa diskussioner med operatörer om komplexa nät.

På dagens telekommarknad kan liten
mycket snabbt bli stor

- D E T FINNS I DAG VARKEN TID ELLER RESURSER

till att låta tekniken styra produktutvecklingen:
att först tillverka en apparat och sedan försöka
sälja den. Det är istället konsumentdrivna lösningar som skapar affärer, och där måste vi traditionella telekomleverantörer bli duktigare, säger
Bernt Ericson, forskningschef inom Ericsson.
Det är framförallt intresset för Internet och de
möjligheter tekniken genererar som driver på
industrins utveckling. Hela branschen sneglar på
USA vars kommunikationsindustri har tagit helt
nya former på några få år, främst på grund av det
växande antalet Internet-användare.
Den stora efterfrågan på Internet, det faktum
att tekniken är ny samt avregleringen av telemo4 KONTAKTEN TEMA | AUGUSTI 1997

om datakom- och Internet-protokollteknik och
studera dessa aktörers sätt att driva företag. Inte
minst företag som Ericsson, som hör till skaran
traditionella telekomleverantörer, håller ett öga
eller två på de nya spelarna.
- De amerikanska datakomföretagen är exemplariska förebilder när det gäller att ge sig på den
nya tekniken och göra goda affärer på den. Ericsson är relativt bra på att plocka upp signaler om
vad som är på gång, men det måste också finnas
en snabbfotad organisation bakom.Det gäller ju
att ta tag i dessa signaler och agera efter dem. På
den punkten kan vi lära mycket av branschens
nya aktörer, säger Bernt Ericson.
Datorindustrin som format dessa företag är av
tradition extremt konkurrensutsatt. I stort sett
råder massmarknadssituation. Förhållandena
har drillat företagens förmåga att anpassa sig till
omvärlden och att jobba mycket fokuserat och
engagerat i en ständig kamp om marknadsandelar. I företagskulturen ingår också att inte jobba
med för långa tidsperspektiv och att kunna göra
det med begränsade resurser när det gäller per-

FÖR ATT MÖTA KONKURRENSEN FRÄN CISCO OCH

andra nya spelare måste de traditionella teleleverantörerna tänka i nya banor. Inom Ericsson
märks det bland annat genom affärsområde Infokomsystems förändringar inom produktionen,
med outsourcing och försäljning av fabriker runt
om i världen. Det handlar om att skapa en flexibel verksamhet som kan lägga om kurs och agera
lika snabbt som den bransch den verkar i.
•

Philips - en
nykomling
som satsar
År 2000 avser den holländska elektronikjätten
Philips att vara en av de
tre största på mobiltelefoner. Sin första egna
mobiltetefonmodell
släppte Philips först
under förra året. Det är
med andra ord minst
sagt en hög ambitionsnivå för Philips division för
kommunikationsprodukter för konsumentmarknaden.

Under sommaren släppte
Philips sin senaste modell
kallad Genie. Det är en
av marknadens absolut
minsta mobiltelefoner
och den har utöver vad
man idag kan förvänta sig
av en ny telefon även
röststyrning för tio förbestämda telefonnummer.
Philips möter marknaden från ett delvis annat
håll än vad många av de
stora konkurrenterna gör.
Philips har mycket god
kunskap om konsumentelektronik och har redan
väl fungerande distributionskanaler. Den specifika mobiltelefonikunskapen har byggts upp på
mycket kort tid. 1995
började det arbetet. De
flesta andra konkurrenter
har utgått från sitt kunnande om mobiltelefoni
och sedan erövrat kunskap om konsumentmarknaden och distributionskanaler.
För att öka slagkraften
kommer Philips division
för mobiltelefoner och
andra kommunikationsprodukter så som trådlösa hemmatelefoner att i
höst slå sig samman med
amerikanska Lucent
Technologies motsvarande del.
Det nya bolaget kommer att vara majoritetsägt
av Philips och hantera de
bägge bolagens produkter
inom segmenten mobiltelefoner, personsökare,
bords- och trådlösa telefoner, telefonsvarare med
mera. Produkterna kommer att marknadsföras
under Philips namn.
Bolaget kommer att registreras i USA i höst.

Qualcomm
har blivit en
etablerad
uppstickare
San Diego-baserade Qualcomm är en av de starka
uppstickarna på mobiltelefonimarknaden. Företaget satsar på utveckling
och produktion baserad på
den digitala CDMA-standarden IS-95. Framtida
projekt är bredbandstösningar och satellitsystem.
Qualcomm är ett tydligt
exempel på att konkurrenter kan komma från till
synes ingenstans och på
kort tid etablera sig.

Det kan vara svårt att urskilja de viktiga trenderna eller vilka spelare som kommer att bli viktiga i framtiden. Det är många som vill vara med när telekom- och datakomindustrin förvandlas
AV MILS SUNDSTRÖM

Det ökade behovet
av multimedia
suddar ut gränserna mellan telekommunikation
och datorteknik.
Samtidigt som fler specialiserade
företag får chansen att hitta nischmarknader så bäddar öppna system
och en avreglerad marknad för att
det kan bli några få dominerande
företag inom varje produktområde,
en så kallad "winner take alPmarknad.
- Så har utvecklingen varit inom
datakombranschen alltsedan PC:n
kom 1981, säger Mikael Edholm,
ansvarig för Ericsson Corporate
Business Development i Menlo
Park, Kalifornien.
Han har i flera år studerat datorbranschens utveckling och menar
att spelreglerna för branschen
ändrades i och med att IBM beslutade att den teknikplattform de
utvecklade på skulle vara öppen.
Det skapade en marknad för tredjepartsutvecklare och gav småföretag
chansen att utveckla kort och programvaror.
- Både Intel och Microsoft har
sedan i var sin nisch lyckats slå ut
bolag efter bolag genom nya applikationer bland de egna produkterna, säger Mikael Edholm som nu
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Nya spelregler ger
nya spelare
Framtiden blir allt mer oförutsägbar för de traditionella telekomföretagen. I takt med avreglering, ny teknik och snabbare livscykler på produkter ställs allt högre krav på omvärldsbevakning. En balanserad produktportfölj och allianser med andra bolag är några viktiga kännetecken för att lyckas i den nya infokombranschen.
ser samma förändringsmönster
inom telekomindustrin.
- Tidigare har det inom telekom
inte funnits någon gemensam plattform att luta sig mot. Nu har vi
kommit till nästa plattformsskifte. I
och med utbredningen av Internet
och introduktionen av World wide

web har telekom och datakom verkligen växt samman och gjort det
möjligt för många nya aktörer att ta
sig in på marknaden.
ALLT SMARTARE TERMINALER OAV-

sett ändamål gör att tele- och
datautrustning kan kommunicera

med varandra. Konvergensen mellan tele- och datakommunikation
har nu nått det stadium där de
facto-standarder tar överhanden.
Marknaden skiftar nu från att ha
varit teknikdriven till att bli applikationsdriven.
- Det här ställer krav på oss att
lyfta blicken från tekniken och få
bättre grepp om konsumenters
behov, värderingar och attityder,
säger Mikael Edholm.
Accessnäten går mer och mer mot
att bli trådlösa, samtidigt som en del
av det som kräver realtid och stor
datakapacitet kommer att sändas via
satelliter, kabel-TV-nät och optiska
fiberkablar.
VID SIDAN AV TRADITIONELL

mobiltelefoni uppstår nu nya stora
marknader som inte är baserade på
kommunikation mellan personer,
utan mellan person och maskin
samt mellan maskin och maskin.
- Vi kommer att se lösningar där
du med röststyrning kan få datorn
att läsa upp e-post eller där bilen
ringer upp dig och säger "hej, jag är
stulen och befinner mig här...".
Annan trådlös kommunikation sker
obemärkt, som när bilen kontaktar
vägtullen som automatiskt drar en
avgift från ditt konto eller kassaapparaten som rapporterar försäljningen till lagret.
Vilka aktörer, tjänster och pro-
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till en gemensam bransch.

dukter som blir de stora i framtiden
kommer troligen att skilja sig från
marknad till marknad. En trend i
USA i dag är att mediajättar som
Disney och Time Warner är på väg
att bli mer dominerande än tidigare
genom att kontrollera distributionskanaler.
Disneys köp av Capital Cities ABC
är ett bra exempel på detta, när ett
företag täcker in flera steg i värdekedjan.
Programvarubranschen följer samma spår. Microsoft tillhandahåller sedan ett år tillbaka en kombinerad
TV-kanal och webbplats, MSNBC,
via ett samriskbolag med NBC.
Under våren har Microsoft dessutom
köpt USA:s fjärde största kabel-TVföretag, Comcast.
- 1 Europa, som är mer kulturellt
diversifierad, är det i mångt och
mycket operatörerna med tillgång till
distributionsnäten som styr infokombranschen.
Dock kommer liberaliseringen av
telekom troligtvis att driva fram en
utveckling liknande den i USA Tyska
Bertelsmanns delägarskap i America
Online, samt planer på att köpa upp
konkurrerande CompuServe pekar
tydligt i den riktningen.
Asien har även kulturella skillnader, men inte en lika uppbyggd infrastruktur. Där talar utvecklingen för
allt starkare konsumentvarutillverkare, säger Mikael Edholm som ser oli-

ka framgångskriterier för att lyckas
beroende på vilka aktörer som blir de
starkaste.
Olika framtidsscenarier sattes i
fokus i studien "2005 - Ericssons väg
in i nästa sekel", som Mikael Edholm
var med om ta fram. Oavsett framtidsväg ser han några grundläggande
premisser för att lyckas. En kraftig
prispress på maskinvara är oundviklig. Ärliga prissänkningar på 30 procent eller mer har länge varit normalt
i databranschen. Utvecklingen mot
öppna system inom telekommunikation kommer otvivelaktigt att få samma effekt.
Först till marknaden kan vara viktigare än att vara bäst på marknaden.
Standarder kommer inte att sättas av
kommittéer, utan en standard är
något som säljer bra.
- Vi skyddar oss bäst genom att
hålla en balanserad produktportfölj,
att hålla en beredskap för nya produkter och dominera vissa segment.
Det förutsätter en aktiv omvärldsbevakning och ger en maximal handlingsfrihet.
- Helt klart kommer det nya konkurrenslandskapet även att innebära
fler typer av samarbete på olika djup
och nivåer.
PER LINDBERG ÄR FINANSANALYTI-

ker på internationella SBC Warburg
och har tidigare jobbat i fem år med
strategisk planering inom Ericsson. I

telekomindustrins förändring är han
övertygad om att partnerskap blir en
allt viktigare kraft för tillverkarna att
erbjuda nya totallösningar - och för
att snabbt få fram nya produkter.
- En förutsättning för detta är att
öppna de egna systemen för andras
produkter, säger Per Lindberg som
ser möjligheter för en rad nya nischspelare att etablera sig mot olika
affärssegment.
Förändringar påverkar först operatörerna - men återspeglas snabbt på
deras leverantörer.
- Tjänsterna går mot mer höghastighetsdata som kräver nya nätlösningar och strukturer. Operatörernas
volymer ökar, men konkurrensen
leder också till pressade marginaler.
Det kommer att leda till kraftiga
rationaliseringar på inköps- och personalsidan, säger Per Lindberg.
Han anser att Ericssons kunskap
om både konsumentprodukter och
system är den styrka som företaget
bör bygga vidare på.
- Samtidigt är det viktigt att påverka marknadens riktning, Internets
sammanflätning med telenätet och
framtidens mobiltelefonistandard.
Kortare livscykler på produkter ställer också högre krav på planering,
logistik och marknadsföring. Det
kräver en flexibilitet och att känna
marknadens behov, tidpunkten för
lansering och var konkurrenterna ligger.
•

Qualcomm är dock jämfört
med de stora mobiltelefontiflverkarna ett litet bolag.
Företaget står för uppskattningsvis en procent av all
försäljning av trådlös kommunikationsutrustning, men
har med lobbying, närvaro i
media och en stark patentportfölj på kort tid lyckats
kapa åt sig marknadsandelar.
Företaget grundades
1985. Genombrottet i USA
kom 1996 då Qualcomm
fick flera stora kontrakt på
system och terminaler för
standarden IS-95. Bolagets
intäkter ökade då med 111
procent till sammanlagt 814
miljoner US-dollar. På två
år har företaget också ökat
antalet anställda från cirka
3 000 till 8 000 personer
och bolagets värde på den
amerikanska börsen är i dag
cirka 3,5 miljarder US-dollar.
Vid sidan av mobiltelefoni
har Qualcomm vunnit framgångar med egna e-postsystemet Eudora, en programvara som i dag har cirka 18
miljoner användare samt
med satellitsystemet Omnitracs.
Qualcomms framtid beror
i hög utsträckning på hur
stor del av IS-95-marknaden
som företaget lyckas kapa åt
sig i konkurrens med framför allt Lucent, Motorola
och Nokia. Sammanlagt
finns i dag cirka 2 miljoner
IS-95-abonnenter i världen,
främst i Sydkorea, USA och
Hongkong.
Till Qualcomms svagheter hör just beroendet av
IS-95, liksom en svag global
närvaro, en liten kundbas
och sämre möjligheter än
stora spelare att finansiera
olika projekt.
NtSSUNDSDlÖM
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Mycket av intresset för framtiden
inom telekom riktas mot de nya
företagen som försöker slå sig in.
Men de traditionella företagen
som liksom Ericsson funnits i
åtskilliga årtionden kommer inte
att släppa ifrån sig marknadsandelar utan strid. I ett hårdnande klimat är det viktigt att vi känner till
vilka det är Ericsson slåss med. De
som varit med en stund kommer
att förbli viktiga.

Nokia - tuff konkurrent inom mobiltelefoni
Duktiga att förstå slutanvändarna,
det vill säga abonnenterna, och en
image att vara tekniskt ledande
inom mobiltelefoni. Det handlar
om Nokia, en av Ericssons konkurrenter inom främst mobiltelefoni. alltså både system och telefoner.

Nokia, som grundades 1865 i Tammerfors i Finland, har sina rötter i
skogsindustrin. Företaget har fatt
sitt namn efter floden Nokia i närheten av Tammerfors. Under åren
utvecklades bolaget till ett industrikonglomerat för att i början av
1980-talet förstärka sin ställning
inom telekommunikation och konsumentelektronik.
Idag har Nokia drygt 33 000
anställda, finns i 45 länder och omsättningen förra året var 39,9 miljarderfinskamark (7,2 miljarder USD).
Verksamheten är organiserad i två
affärsgrupper, Nokia Telecommunications och Nokia Mobile Phones.
Dessutom finns två enskilda divisioner Nokia Multimedia Network Terminals och Nokia Industrial Electronics samt en koncernenhet för forskning, Nokia Research Center.
Nokia Telecommunications
Lucent Technologies har bara funnits ett par år men har anor tillbaka till telefonens uppfinnare. Alexander Graham Bell. Lucent som
bildades då den amerikanska telejätten AT&T (The American Telephone and Telegraph) slittrades i
tre 1995 räknar sin existens till 127
år tillbaka. Det som idag är Lucent
var AT&T:S system- och teknikdelar. AT&T skilde 1995 på sin operatörsdel och sin tillverkningsdel.
När Lucent såldes till allmänheten
via New York-börsen 1996 innebar
det den största utförsäljning som
Wall street upplevt. AT&T är dock
fortfarande stor ägare i Lucent.

Bolaget omsätter idag 23 miljarder
US-doUar och har 124 000 medarbetare över hela världen, flest i
hemlandet USA.
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utvecklar och tillverkar
utrustning för cellulära
och fasta nät. Inom
GSM/DCS är företaget
näst störst i världen med
leveranser till mer än 58
operatörer i 32 länder.
USA, Latinamerika och
Asien-Oceanien är marknader som man satsar speciellt på just nu. DX 200
heter Nokias växel, som
närmast motsvarar EricsNokia är inte bara ett tetekomföretag. det är även en ort i
sons AXE. En svaghet är
att DX 200 är alltför liten södra Finland.
för att passa stora operatörer men utveckling av växeln pågår.
applikationer med fokus på bland
annat Internet. Nokia Industrial
Inom system för mobil data är
Electronics utvecklar och produceNokia marknadsledande.
rar bland annat ljudsystem och högtalare till bilar och TV- och HiFiSOM FRAMGÅR AV NAMNET UTVECKtillverkare och batteriladdare till
lar och säljer Nokia Mobile Phones
mobiltelefoner.
mobiltelefoner och är störst i Europa och näst störst i världen. TelefonInom Nokia är man duktig på att
sidan har varit lönsam redan från
lyssna på kunder och försöka förstå
starten medan systemsidan som
deras affärsmöjligheter och protidigare haft dålig lönsamhet nu kan
blem. Till företagets styrka ska ockvisa upp bättre siffror.
så räknas den image man skaffat sig
som ett tekniskt innovativt företag.
Enheten Nokia Multimedia NetNokia är snabba med att berätta om
works Terminals arbetar med terminya produkter och lösningar, ibland
naler för digitala satellit- och kabelredan innan dessa är helt färdigutsystem för interaktiva multimedia-

vecklade. Företaget har liten byråkrati och medarbetarnas personliga
ansvar är stort. En styrka är också
den väl fungerande interna kommunikationen som förmedlar företagets mål och strategier till alla
anställda. Nokias VD Jorma Ollila
är mycket tongivande.

Lucent - en nykomling
med gamla anor

utvecklar och säljer Lucent bland
annat Call Center-lösningar och
röstmeddelandesystem och företagsväxlar samt arbetar med integration i gränslandet mellan data
och telefoni. Här ingår trådlösa
kontorstelefoner motsvarande
Ericssons trådlösa DECT-telefoner.
Mikroelektronikdelen är betydande inte minst inom GSM-komponenter.
Telenätdelen, Network Systems,
säljer traditionell infrastruktur på
världsmarknaden för såväl trådbunden telefoni som mobiltelefoni.
För att i en mening förklara vad
Lucent gör kan man använda deras
egen slogan "We make the things
that make communications work",
ungefär vi tillverkar det som gör att
kommunikationen fungerar.

Bell laboratories heter Lucents
forsknings- och utvecklingsavdelning. Sju Nobelpris har delats ut till
forskare knutna till Lucent och Bell
laboratories tar åt sig äran att ha
konstruerat operativsystemet Unix
och att ha uppfunnit kommunikationssatelliten. Forsknings- och
utvecklingsverksamheten sker inte
bara i USA utan på ytterligare 13
platser runt om i världen. Enbart
Bell laboratories omsätter två miljarder US-dollar (1996). Satsningen
på forskning är betydande. Lucents
forskningavdelning har sedan 1925
ett snitt på ett godkänt patent per

arbetsdag. En takt som ökat med
tiden. Utöver forskningen är
Lucent uppdelat i Affärskommunikationssystem, Mikroelektronik och
Telenät (Network Systems). Konsumentprodukterna kommer från och
med i höst att skötas av Lucents och
Philips gemensamma bolag under
Philips namn. I USA har en mycket
stor andel av alla idag existerande
telefoner tillverkats av Lucent.
Den i särklass största delen är
infrastrukturverksamheten (Network Systems) som ensam är större
än de övriga delarna tillsammans.
För affärskommunikationsdelen

D E ANSTÄLLDAS STORA PERSONLIGA

ansvar är inte bara ett plus utan
även en svaghet för företaget, som
har rätt stor personalomsättning
och ibland svårt att få kvalificerade
medarbetare att stanna kvar.
Inom telekombranschen betraktas
Nokia som ett litet företag, som till
skillnad från de stora inte har råd att
göra misstag. Frågan ar hur länge
man har råd att vara på toppen utan
att liera sig med något annat företag. Ett rykte nämner Microsoft
som hett namn.
En utmaning är också att besluta
om man ska satsa på att utveckla
system eller telefoner och vilka
marknader man ska arbeta med.
Nokia må vara ett litet företag
bland telekomleverantörerna men
ett tufft bolag och en betydande
konkurrent inom mobiltelefoni.
GUNILLA TAMM

PATRIK LINDEN

Sex klassiska konkurrenter

Motorola - pionjär inom
mobil telekommunikation
Mobil telekommunikation har
länge varit en viktig del av det
amerikanska elektronikföretaget
Motorolas verksamhet. Redan i
början av 70-talet inleddes det
arbete som fört företaget till en
position som världsledande leverantör av mobiltelefoner.
I nästa stora projekt satsar
Motorola på mobil telekommunikation via satellit.

Motorola grundades av Paul Galvin
i Chicago 1928. Företagets första
produkt var en "batterieliminator"
som gjorde det möjligt att driva
radioapparater på hushållsel istället
för på batterier.
Under 30-talet började Motorola
tillverka egna radioapparater och i
sortimentet ingick både mottagare
för hemmabruk och kommunikationsutrustning för det amerikanska
försvaret. Vid tiden för Paul Galvins död 1959 hade företaget vuxit
till en ledande leverantör till den
amerikanska marknaden. Bland
kunderna fanns det amerikanska
rymdprogrammet och när astronauten Neil Armstrong tog sina
berömda första steg på månen den
21 juli 1969 länkades hans ord till
jorden med en transponder tillverkad av Motorola.
I dag presenterar sig Motorola
som "en av världens ledande leve-

i kanadensiska Brampton. Ontario, har Nortel - med det formella
namnet Northern Telecom Ltd. sitt högkvarter. Alldeles nyligen
byggde man om en före detta
fabrik till ett toppmodernt femhundra tusen kvadratfot stort
(46 450 kvadratmeter) kontorskomplex. Här jobbar 3 500 medarbetare. I hela Kanada finns
21 000. vilka utgör en tredjedel av
företagets 68 000 anställda i 150
länder världen över. Jean C. Monty är bolagets chef.

1995 firade Nortel sitt hundraårsjubileum, men företagets rötter
sträcker sig ännu längre tillbaka.
Nämligen till Alexander Graham
Bell, som 1874 färdigställde den
första telefonapparaten i föräldrahemmet i Ontario. Han tog patent
på den nya uppfinningen i USA
1876 och i Kanada 1877.
Tre fjärdedelar av de kanadensiska
patenträttigheterna överlät Alexander på sin far, som två år senare sålt
dem till National Bell i USA, föregångare till AT&T. Det var under
dettas hägn som det kanadensiska
Bellbolaget byggdes upp, 1895
avknoppat som eget självständigt
företag. Härifrån räknar Nortel sina
dagars upphov.
Nortel spelar en viktig roll i kanadensiskt näringsliv. Var tredje av

rantörer av trådlös kommunikation,
halvledarkretsar och avancerade
elektroniska system och komponenter". 1996 omsatte företaget 27 miljarder dollar och koncernchefen
Christopher Galvin, sonson till Paul
Galvin, leder ett företag med
142 000 anställda (1996). Sex affärsenheter bedriver verksamhet inom
områdena för mobil telekommunikation, halvledarkretsar, personsökare och modem för trådlös datakommunikation, kommunikationsradio, fordonselektronik och rymdteknologi.
INOM AFFÄRSOMRÅDET GENERAL

Systems utvecklas mobiltelefoner
och basstationer för mobila telenät.
Affärsområdet med huvudkontor i
Libertyville, Illinois, står för en tredjedel av Motorolas totala omsättning.
Satsningen på mobiltelefoni
inleddes i början av 70-talet och
redan 1973 presenterades den första
prototypen av en fungerande mobiltelefon.
I dag är Motorola världens ledande tillverkare av mobiltelefoner och
i sortimentet ingår produkter till i
stort sett samtliga standarder på
marknaden. Motorolas basstationer
används av operatörer i över 80 länder, bland annat av svenska Comviq.

Neil Armstrongs klassiska "ett litet steg för människan, ett stort steg för mänskligheten" länkades till
jorden med en Motorola-transponder.
Foto: PICA PRESSFOTO
I SIN SATSNING PÅ FRAMTIDENS

mobiltelefoni har Motorola åter
tagit steget ut i rymden. Företaget
ingår i Iridium, ett konsortium av
företag inom telekommunikationsbranschen som samarbetar kring
uppförandet av ett globalt nät för
mobil tele- och datakommunikation
via satellit.

Nortel - en kanadensare
med stolta traditioner
landets nyutexaminerade ingenjörer
sugs upp av telekomjätten. Omkring
tjugo procent av den kanadensiska
industrins satsningar på forskning
och utveckling står Nortel för.
Företagets globala centrum för
forskning och produktutveckling i
Ottawa sysselsätter 10 000 medarbetare. Totalt i världen bedrivs
utvecklingsarbete på 38 platser i 16
länder.
På de nordamerikanska marknaderna är Nortel en dominerande
aktör. Hela 65 procent av den totala
omsättningen härrör härifrån. Av
1996 års omsättning på 12,8 miljarder US-dollar kan elva procent räknas hem i Kanada. Grannlandet
USA står för en betydande del av
resten.
D E FYRA AFFÄRSENHETERNA HAR

alla sina högkvarter i Förenta staterna. I Richardson, Texas, finns
Enterprise Networks och Wireless
Networks. Enterprise Networks
verksamhetsområde, företagskommunikation personifieras av systemet Meridian, som tampas om tät-

positionen med Lucents produkter
och Ericssons MD 110 på många
marknader.
Wireless Networks håller i trådarna för Nortels verksamhet inom
området mobiltelefoni. Här har
Nortel mött tuff konkurrens på sina
starka marknader och väntar fortfarande på det riktigt stora genombrottet.
I Atlanta, Georgia, har affärsenheten Broadband Networks sitt
högkvarter. Man sysslar främst med
transportnät, som SONET för de
amerikanska marknaderna, och
SDH för övriga världen.
Public Carrier Networks i Triangle Park, North Carolina, har
hand om traditionell publik telefoni. Nortels erbjudanden på
området utgör systemplattformarna DMS-10 och DMS SuperNode för digital växelteknologi.
Företaget räknar hem över 100
miljoner installerade linjer världen

NORTEL JOBBAR NU HÅRT OCH MÅL-

medvetet på att bli en ledande glo-

När Iridium tas i kommersiellt
bruk 1998 kommer sammanlagt 66
satelliter bilda ett nät som spänner
över i stort sett hela jordklotet. Tekniken liknar dagens mobiltelefoni
med den skillnaden att samtalen
länkas via satellit istället för via
markbundna basstationer.
NICLAS HENNINGSSON

bal leverantör. Den stora utmaningen är att göra sig mindre beroende
av de nordamerikanska marknaderna. Företaget gör aggressiva satsningar i Europa, Asien och Latinamerika, och är spritt på alla kontinenter. Man har produktionsanläggningar i åtskilliga länder, jointventurebolag, bland annat i Kina,
samt ett flertal strategiska partnerskap och allianser.
Teknologiskt gör man stora satsningar inom området informationskommunikation. Nortel jämför sig
gärna med företag i data- och systemintegratörsbranscherna, hellre
än med traditionella telekomföretag. Med systemet Magellan har
man bland annat en stark produktportfölj inom ATM och multimediaområdet.
I marknadsledet har företaget
delat sig i Nortel North America,
Northern Telecom Europe med
bas i London, samt Northern Telecom Asia/Pacific baserat i Tokyo.
Härtill kommer lokal representation på ett stort antal marknader
samt ett välutvecklat distributionsnät för paketerade lösningar. På
nya marknader - som i Nortels fall
även omfattar många europeiska har man framgångsrikt etablerat
sig som leverantör till nya operatörer.
KARI MALMSTRÖM
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Sex klassiska konkurrenter

Siemens finns i 189 av världens 193 länder
Siemens är en av Tysklands största koncerner och ett av världens
största företag inom elektronik
och elteknik. Man har enligt egna
uppgifter representation i 189 av
världens 193 länder. Siemens
huvudkontor är inrymt i ett renässanspalats på Wittelsbacherplatz i
Munchen. varifrån Dr. Heinrich von
Pierer sedan 1992 leder företaget.
Omsättningen 1996 uppgick till
942 miljarder tyska mark (51 miljarder USD), en ökning med sex
procent jämfört med året innan.
Vinsten ökade med 20 procent.

Av koncernens 379 000 anställda
finns 203 000 i hemlandet. Tyskland
är också Siemens dominerande
marknad med en omsättning på
36,4 miljarder mark (19,6 miljarder
USD), eller strax under 40 procent.
Siktet är inställt på att öka marknadsandelarna utomlands med en
fördubbling i Asien och kraftig tillväxt i Nord- och Sydamerika.
INGEN ANNAN AV ERICSSONS KON-

kurrenter har en så mångfacetterad
verksamhet som Siemens. Man tillverkar allt från glödlampor, spisar,
ellok och trafiksignalsystem, till
medicinsk utrustning, energisystem,
och sist men inte minst telekomutrustning och datorer. Sammantaget
är verksamheten fördelad på 16
affärsenheter. De som i vid mening
kan anses omfatta telekom, och därmed konkurrera med Ericsson, har
dock tillsammans en lägre omsättning än vad Ericsson har.
Omkring åtta procent av koncernens omsättning satsas på forskning
och utveckling, som sysselsätter

Franska koncernen Alcatel Alsthom är aktiv inom allt från tågtillverkning till satellitprojekt och
mobiltelefoner. Efter en jätteförlust 1995 satsar nu Alcatel hårt på
infokombranschen - bland annat
med ett nära samarbete med Cisco.

Alcatel Alsthom bildades 1986 av
amerikanska ITT och CGE (Compagnie Generale de Electricité) och
består i dag av sammanlagt 190 000
anställda i 110 länder. Koncernen,
med huvudkontor i Paris, är en
betydande leverantör av teknik för
telekommunikations-, energi- och
transportsektorn. Omsättningen
uppgick 1996 till 162,1 miljarder
franska franc. (25,9 miljarder USD)
Alcatel Alsthom är uppdelat i fyra
huvudområden: telekommunikation, kabel och komponenter, elteknik och system samt GEC Alsthom
(en systerkoncern som tillverkar
både tåg, fartyg och kraftaggregat
för industrin).
NÄRMARE 4 0 PROCENT AV KONCER-

nens försäljning kommer från telekommunikation, där Alcatel har en
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44 500 medarbetare, en
knapp tredjedel av dem
utanför Tyskland. Lejonparten av forsknings- och
utvecklingsarbetet sker
inom kommunikations-,
informations-, halvledaroch medicingrenarna av
koncernens verksamhet.
I år firar Siemens sitt 150års-jubileum. Företagets
saga började med presentationen av en visartelegraf,
som visade bokstäver i stället för art signalera Morsealfabetet. Telegrafen konstruerades 1847 av den då
31-årige löjtnanten Werner
von Siemens, som tillsammans med kompanjonen
Johann Georg Halske bildade bolaget Siemens och
Halske i Berlin.
Teleprintern. som kom 1928. är en av en många innovationer
Med uppfinningen av
från Siemens.
Foto: VICTOR LENSON BROTT
dynamon lade Siemens
1866 grunden för starkströmstekniken, som utgjorde start- Affärsenheten Defence Electronics
skottet till en ny industriell epok
samt bolaget Siemens Nixdorf tanoch möjliggjorde företagets
gerar också Ericssons verksamhetsblomstring och expansion. Man
områden.
stod bland annat bakom världens
Public Communications Netförsta elektriska lok som visades i
works hanterar all traditionell
Berlin 1879. En annan Siemenspublik telekom - som växelteknoloinnovation är teleprintern, som
gi, transportnät, bredband och
kom 1928.
accesslösningar - liksom mobiltelefoni. 230 fasta och 70 mobila operatörer världen över har valt Siemens
GRADVIS HAR FÖRETAGET UNDER
som leverantör. Under många år har
det här århundradet vuxit sig myckSiemens i stort sett haft monopol på
et starkt på området telekommunihemmamarknaden med Deutsche
kationer. I första hand är affärsenTelekom som kund. Nästa år är
heterna Public Communications
dock digitaliseringen av det tyska
Networks och Private Communicatelenätet så gott som slutförd, samtions Systems de aktörer Ericsson
tidigt som avregleringen av den tystampas med i marknadsledet.

Alcatel satsar aggressivt
på GSM-marknaden
bred produktportfölj. Alcatel Telecom har 80 000 anställda i åtta divisioner (växelsystem, transmission,
bredbandsprodukter, accessprodukter, affärssystem, mobil kommunikation, komponenter samt en division för radio, rymd och försvar).
Alcatel Telecoms styrka ligger
traditionellt i transmission och de
två växelsystemen E10 och S12.
Aktiviteten är till två tredjedelar
koncentrerad till Europa, men Alcatel har även en stark position i bland
annat Kina, Indien och en rad
utvecklingsländer. Siktet är nu
inställt på accessprodukter och tekniska innovationer, med ATM-teknik och satellitkommunikationssystem, samt vidare expansion i Asien
och Nordamerika.
Bolaget är svagt på mobilsidan
och var relativt sent ute med digital
mobiltelefon!. Alcatel har cirka fyra
procent av världsmarknadsandelarna inom den trådlösa industrin, men

satsar nu aggressivt på GSM-marknaden.
KONCERNENS BRAKFÖRLUST 1995

på cirka 25 miljarder franska franc
(4 miljarder USD) var den största
någonsin i fransk industrihistoria.
Orsaken var bland annat att Alcatel
inte i tillräcklig hög utsträckning
följt med i förändringarna på den
avreglerade telekommarknaden.
Koncernchefen Serge Tchuruk,
som styrt koncernen i två år, har
strävat mot en plattare organisation
och en mer kundstyrd verksamhet.
1996 nådde Alcatel Alsthom en
vinst på 2,6 miljarder franc (415
miljoner USD) och även i år märks
en ökad orderingång på främst telekomsidan.
TILL ALCATELS STYRKOR HÖR

lokal kännedom, politisk lobbying
och allianser med andra bolag.
Sedan flera år samarbetar Alcatel

ka telekommarknaden är ett faktum.
Utlandssatsningarna blir därför allt
viktigare.
Private Communications Systems
sysslar med företagskommunikation
med Hicomplattformen som främsta produktlinje. Till kommunikationsområdet räknas även Defence
Electronics, som tillhandahåller
övervaknings-, styr- och säkerhetssystem för bland annat försvarsändamål.
Siemens Nixdorf är Europas största datortillverkare, men tampas
med lönsamhetsproblem. Utifrån
denna plattform har man dock positionerat sig som branschledande på
miljöområdet, bland annat med
slagkraftiga reklamkampanjer med
fokus på de miljövinster informationstekniken ger.
MÅNGA I AFFÄRSLIVET ANSER ATT

brist på fokusering med en alltför
spridd verksamhet är Siemens
huvudproblem. Trots hygglig vinstutveckling har aktiekursen under de
senaste åren utvecklats betydligt
sämre än den tyska börsen i allmänhet. För att Siemens i tillräcklig
utsträckning ska kunna hävda sig i
den internationella konkurrensen
måste såväl resultat som produktivitet öka.
Nyligen uttalade sig Siemenschefen von Pierer i tidningen Der
Spiegel och konstaterade att långsiktig lönsamhet för verksamhetsgrenarna enbart kan uppnås om de
blir nummer ett eller nummer två
inom sina respektive branscher. Nu
ska man se över dem alla och söka
konstruktiva lösningar för framtiden.
THORD ANDERSSON

med Motorola på GSM-marknaden. Samarbetet har fördjupats vad
gäller produktutveckling och distribution av CDMA-, Wireless local
loop- samt DECT-produkter.
För att ytterligare förstärka positionen på främst USA-marknaden
har Alcatel Telecom sedan i juni
inlett ett strategisk samarbete med
Cisco Systems. Alcatel ska bland
annat använda Ciscos nätoperativsystem i sina ATM- och ISDN-produkter, medan Cisco i sin tur ska
använda Alcatels erfarenheter inom
röstöverföring och ADSL i sina IPlösningar. Bolagen planerar även att
gemensamt utveckla nya produkter.
Ytterligare ett led i Alcatels satsning på infokombranschen är ett
samarbete med Microsoft om att
vidareutveckla ADSL-tekniken för
att klara nya interaktiva multimediatjänster i de vanliga kopparnäten,
och ett samarbete med modemtillverkaren Hayes för ADSL-modem.
Produkterna inom multimediaområdet står idag för mellan 10-15
procent av Alcatel Telecoms försäljning och väntas enligt bolaget öka
till cirka 50 procent år 2002.
NILS SUNDSTRÖM

Det går inte att enkelt säga vilka som är Ericssons viktigaste konkurrenter. Det beror helt på
vilken del av Ericsson man talar om. För vissa delar av koncernen är det relativt lätt medan
konkurrenssituationen kan vara betydligt mer komplex i en annan del. Att avgöra vem som är
konkurrent och vem som är samarbetspartner kan ibland vara en svår balansakt. På följande
uppslag kan du se vilka konkurrenter som är de viktigaste för olika områden.
VAND!
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Lär dig att hitta bland
SAMMANSTÄLLT AV PATRIK LINDEN

Konkurrenterna är inte alltid de
vi först tror. Olika delar av
Ericsson konkurrerar med olika
typer av företag. Ett företag
som är konkurrent åt en del av
•
Ericsson kan vara kund åt en
annan del av koncernen. De företag som vi ser
som de traditionella konkurrenterna är fortfarande viktiga, men allt eftersom telekommarknaden
vidgas och förändras dyker det upp nya marknader där inte Ericsson funnits tidigare. Där finns
en annan konkurrens än Ericsson varit van att
hantera. När Ericsson säljer AXE-växlar är det
bekanta namn som vi tävlar med, så som Siemens
och Alcatel. Däremot när det gäller datanät och
systemintegration är bilden en annan. Här dyker
helt nya namn från andra branscher upp, som
Arthur Andersen Consulting och EDS (Electronic Data Systems). Det finns också tillfällen då
olika delar av Ericsson konkurrerar sins emellan.

potentiella konkurrenter. Dessutom kan teleoperatörer erbjuda företagen plats i sina stora växlar
som motsvarar de tjänster som en företagsväxel
kan erbjuda. Detta kallas Centrexlösningar.
Systemen har under det senaste decenniet digitaliserats och konkurrensen har ökat. Idag är
prispressen hård och marginalerna små på själva
utrustningen. Framtiden ser ut att ligga i kundspecifika lösningar. Under 1996 sålde Ericsson
närmare två och en halv miljoner linjer, varav
merparten Consono MD110. Men antalet linjer
blir en allt sämre måttstock för att mäta styrka.
En av branschens viktigaste konkurrensfaktorer
är förmågan att leverera tilläggslösningar och
mervärdestjänster, vilket inte lika lätt låter sig
mätas.
Alla stora konkurrenter är starka på sina
respektive hemmamarknader. På grund av Sveriges begränsade hemmamarknad gör det Ericsson
till den största exportören av utrustning för företagsnät. Ericsson levererar till ett 60-tal länder
med tyngdpunkt på Europa.

På mammas gata håller
Ericsson ställningarna

Radioaccess - ny marknad
med gamla konkurrenter

Det som idag bäst motsvarar det klassiska Ericsson är troligen affärsenheten Publika Nät och i
synnerhet växeldelen, på telekomspråk kallad
switching. Denna marknad beskrivs som mogen i
betydelsen att produkterna är välkända, tillväxten
begränsad och marknaden stabil. Räknat i antalet
installerade linjer är franska Alcatel och tyska
Siemens störst med Ericsson på en tredjeplats.
Men, även amerikanska Lucent och kanadensiska

På radioaccessområdet är det också klassikerna
som är med och slåss om affärerna. Radioaccess
används när det av olika skäl är mindre lämpligt
att dra kabel eller fiber ända fram till abonnenten,
istället används radioteknik för den sista biten. På
den analoga sidan har Ericsson produkten
RAS 1000 och de största konkurrenterna är
Motorola och finska Nokia, men även israeliska
Tadiran finns med. DRA1900 är den digitala produkten Ericsson säljer för radioaccess. Det är en
volymsäljare och bygger på DECT-standarden.
Här konkurrerar Siemens och Alcatel. Lucent har
efter samarbetsplanerna med Philips också blivit
en intressant spelare på detta område. Hela radioaccessmarknaden är tämligen ny men ändå är det
de klassiska leverantörerna som hakat på. Ericssons äldsta produkt är bara cirka fyra år gammal.
Att inga nya spelare kommit in kan bero på att det
krävs ett brett utbud av infrastruktur för att radioaccessen ska passa in som en dellösning.

Nortel är med och slåss om marknadsandelarna. I
Fjärran östern finns också de japanska leverantörerna NEC och Fujitsu med på arenan. 14 procent av världens abonnentlinjer har Ericsson
levererat. Affärsenhetens mål är att det ska vara
20 procent till sekelskiftet.
Switchingmarknaden som länge dominerats av
de välkända stora aktörerna har på senare tid fått
lite att fundera över när datakomleverantörer så
som Cisco och Bay Networks börjar tala om telefoni över Internet. Den växande marknaden för
trådlös kommunikation är också något som rubbar balansen för de traditionella växelleverantörerna.

Företagsnät - nya lösningar
skapar nya konkurrenter
När det gäller konkurrensen inom området företagsnät ser listan vid ett första påseende mycket
bekant ut. Här syns Siemens, Alcatel, Lucent,
Nortel och kanadensiska Mitel liksom japanska
NEC och Fujitsu. Sammansmältningen av tal och
data blev tidigt kännbar inom detta telekomsegment. Dataleverantörer som IBM och Hewlett
Packard samt systemintegratörer av typen EDS
(Electronic Data Systems) kan därför ses som
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Mobilsystem - Europa
har gått om Nordamerika
Mobilsystem måste nu mer ses som ett traditionellt område för Ericsson. Här är koncernen
mycket framgångsrik. Ericsson är den leverantör
i världen vars system har flest abonnenter anslutna. När det gäller systemen, eller infrastrukturen
för mobiltelefoni, är det idel bekanta och stora
namn som är med och tävlar. Globalt sett är de
stora, förutom Ericsson: Motorola, Siemens,
Nokia, NEC, Nortel och Lucent. Samtliga kan
utan alltför vidlyftiga tolkningar ses som klassiker
i branschen. Konkurrensbilden och Ericssons
ställning skiljer sig dock en del på olika marknader, uppdelat så väl geografiskt som efter olika
standarder. Generellt sett är det intressant att
notera att för några år sedan dominerade de
nordamerikanska leverantörerna mobiltelevärlden. Tack vare framgångarna för GSM är det
idag de europeiska leverantörerna som har tätpositionen.
Förutom för IS-95 och den japanska standarden PDC, är Ericsson den största leverantören av
infrastruktur. Detta förutsatt att man räknar det
ackumulerade antalet abonnenter i de olika
näten. Det betyder alltså inte nödvändigtvis att
Ericsson sålt mest ett givet år.

När det gäller det analoga nordiska mobiltelesystemet N M T dominerar Ericsson. Här är det
bara Nokia som är en konkurrent att räkna med.
Ser man till GSM så heter de viktigaste konkurrenterna Siemens, Nokia och Alcatel. För
AMPS/D-AMPS-standarderna som ibland refereras till som amerikansk standard heter istället
de stora konkurrenterna Lucent, Motorola och
Nortel, som alla tre har Nordamerika som sin

hemmamarknad. I Japan för PDC-standarden är
det japanska NEC som helt dominerar. NEC är
även med och kniper marknadsandelar på den
analoga TACS-standarden och på AMPS/
D-AMPS men är inte tillnärmelsevis lika framgångsrik som i Japan och för PDC.

Radiolänkar
Inom radiolänkar är Ericssons största produkt
MiniLink. När det gäller den typen av radiolänkar
för telekom som kallas kordiållslänkar (från tio
GHz), har Ericsson en fjärdedel av världsmarknaden. Största konkurrenter är amerikanska California Microwave, P-Com, DMC samt japanska NEC.

Nya och gamla
på samma arena
Nära förknippat med infrastrukturen är själva
telefonerna; den del av produktutbudet som gjort
namnet Ericsson känt hos den breda allmänheten. Marknadsandelar och konkurrenters placeringar är inte alls lika väl kartlagda när det gäller
mobiltelefonerna som när det gäller näten. Dessutom kan marknadsandelar ändras snabbt beroende på kampanjer och tillfälligt subventionerade
priser. För infrastrukturen vet respektive leverantör rätt väl hur stor deras andel är och ingen ifrågasätter dessa siffror. För mobiltelefonerna är det
fristående bransch- och industrianalytiker som
gör bedömningarna. Ingen av de stora tillverkarna är helt säker på hur stor andel av marknaden
de har.
För Ericsson är de mest intressanta konkurrenterna på telefonsidan Nokia, Motorola och Philips. Nokia och Motorola på grund av deras storlek
medan Philips är intressant som nykomling på
marknaden. Philips har mycket höga ambitioner
och under sommaren rapporterades ett samgående
med Lucents konsumentprodukter. Philips avser
att vara en av de tre största spelarna för mobiltelefoner till sekelskiftet. Idag är de näst intill marginella men har en stor potential i och med sin
gedigna kunskap om marknaden för konsumentelektronik, säljkanaler, logistik (läs mer på sidan 5).

alla konkurrenterna
Det finns ett antal intressanta japanska tillverkare så som NEC, Sony och Panasonic men de
satsar ännu nästan uteslutande på den japanska
marknaden. I Korea finns till exempel Samsung
och LG-Electronics (före detta GoldStar). Det är
företag som kan komma att bli betydelsefulla.
Internationellt sett och över alla standarder var
förra året Motorola, Nokia och Ericsson de tre
stora på mobiltelefoner. Siemens har haft en god
utveckling på GSM, främst på hemmamarknaden
i Tyskland men hotar inte de tre stora på allvar.
Ericsson tror på en mobiltelefonmarknad i
framtiden med tre till fyra stora tillverkare och
ett stort antal mindre mer nischade tillverkare.
Redan idag går det att notera hur den sammantagna marknadsandelen för de tre stora sakta
minskar för att ge plats åt flera små. Noterbart är
också hur Nokia och Motorola minskar medan
Ericsson ökar.
Ser man enbart till digitala telefoner kommer
också Panasonic med i gruppen av de stora. På en
tydlig fjärdeplats men långt före de andra. Panasonic är starkt i Japan vilket hjälper in företaget
på listan.
Det är svårt att få fram några exakta siffror på
konkurrensläget. Dels för att branschen är i ständig förvandling och att ingen därför vet exakt hur
det ser ut i varje ögonblick, men också därför att
ingen tillverkare vill släppa ifrån sig information
till konkurrenterna. Det kan handla om vilka
efterfrågeprognoser tillverkningen beräknas efter
och vilken produktionskapacitet en viss tillverkare har.
Den generella framtidsprognosen för mobiltelefonsektorn är fler aktörer och fortsatt fallande
priser med en hårdare konkurrens.

Personsökare - Motorola
dominerar branschen
Ericsson har nyligen gett sig in på konsumentmarknaden med ytterligare en produkt; personsökare. Här är Motorola helt dominerande och styr i
princip branschen. Holländska Philips och japanska NEC delar på en andra plats men med stort
avstånd fram till Motorola. Ett antal mindre aktörer finns också i Casio, Samsung och Panasonic.
Ericsson kan för personsökarna utnyttja sina

säljkanaler för mobiltelefoner. Både personsökare
och mobiltelefoner är produkter som vänder sig
direkt till massmarknaden. Huvudmålgruppen
för sökarna är ungdomar mellan 15 och 25 år.
Personsökarna är billigare och genom att det
finns system där det är den uppringande som
betalar är det billigt att ha dem. På vissa marknader där mobiltelefonerna av tradition subventioneras kraftigt av operatörerna är perosnsökarmarknaden inte lika attraktiv i och med att prisskillnaden blir för liten mellan en telefon och en
sökare.
Till hösten kommer Ericsson med personsöka-

re för den europeiska standarden Ermes och i
början av nästa år släpps personsökare för den
amerikanska standarden Flex, som för övrigt är
en standard definierad av Motorola.

Nätverksintelligens
- nischföretagen gör sitt intåg
De traditionella telekomleverantörerna erbjuder
alla olika typer av nätverksintelligens, eller intelligenta nät. Ericsson, Alcatel och Lucent är stora
på detta. Ericsson är den största leverantören av
intelligenta nät med 65 operatörer som kunder i
mer än 30 länder. Att det gått så pass bra för
Ericsson beror mycket på att den svenska operatören Telia gått i bräschen för så kallade IN-tjänster (hos svenska abonnenter känt som stjärnafyrkant).
De stora elefanterna får inte vara ensamma på
detta område. Nischföretag börjar att dyka upp
som kan skräddarsy tjänster mycket snabbt och
till ett bra pris. Exempel på sådana företag kan
vara Compaq, Tandem och Stratus.

Transportnät - dataföretag
är nya konkurrenter
En annan del av telekom där de traditionella
leverantörerna börjar få konkurrens från ett nytt
håll är inom transport- och kabelnät. Den ökande
datatrafiken ställer högre krav på kapacitet och
förtag med databakgrund börjar att agera på denna marknad. De traditionella aktörerna blir färre
genom sammanslagningar. Alcatel samarbetar till
exempel med det australiska Telstra och Ericsson
samarbetar med italienska Marconi.
Exempel på nya företag med bakgrund i datavärlden är Cisco, Cascade och Bay Networks, alla
från USA. Fujitsu och NEC från Japan är nischföretag inom transportnät.

Otraditionell konkurrens
Vissa delar känner inte alls vid konkurrens från
de stora jättarna inom telekom. Istället är det helt
andra företag man har att tampas med. LM
Ericsson Data till exempel har den komplexa
situationen att ha samma företag som konkurrent, ägare och kund; nämligen Ericsson.
Till exempel kommer man IT-vägen in på infokomarenan. I framtiden kommer Ericsson Data
inte bara att ha Ericsson som sin största kund,
utan även vara IT-partner med Ericsson gentemot externa kunder.
Det Ericsson Data är mest känt för är troligen
driften av Ericssonnätet (Ericsson Corporate
Network, ECN) men bolaget gör också en hel del
annat, bland annat lokal datasupport och systemintegration. Det betyder att den lokala konkurrensen kan vara Ericssonbolagens egna JT-avdelningar. Ungefär 90 procent av verksamheten
bedrivs inom Ericsson och den största konkurrensfördelen är just Ericssonkunskapen. Det finns
flera intressanta externa konkurrenter, IBM, EDS
(Electronic Data Systems) och Hewlett-Packard
som exempel på rena dataföretag. Men Ericsson
Data ser också konkurrens från rena konsultföretag som Price Waterhouse och Arthur Andersen.
Cap Gemeni är ett exempel på datakonsultföretag
som också är med och konkurrerar.

Datakom och IP - många
företag slåss om ny marknad
Ericssons relativt nya affärsenhet för datakom
och IP-tjänster verkar i en sektor som växer med

cirka 30 procent per år. Det är många företag
från många olika håll som är med och slåss på den
marknaden som ännu främst finns i USA. De
flesta av konkurrenterna är också amerikanska.
På denna relativt unga marknad samarbetar
Ericsson med olika partners till exempel Cisco
och Bay Networks inom routerområdet och med
General Datacomm för ATM-växlar.
Även om Ericsson samarbetar med Cisco på ett

specifikt område hindrar inte detta Cisco från att
vara konkurrenter när det gäller hela lösningar.
Även Newbridge Networks och Ascend är stora.
Men det finns bekanta telekomaktörer även inom
datakom. Både Lucent och Nortel är inne på denna marknad. När det gäller konsulttjänster så som
nätutformning och systemintegration finns också
Andersen Consulting och Logica med i bilden.

Telecom management - konsultföretagen är att räkna med
Affärs- och driftsstöd för telenät, eller telecom
management som de flesta säger, är ett annat
område där konsultföretagen har en marknad.
Här hittar vi återigen Cap Gemeni, Arthur
Andersen, även IBM och EDS.

Försvarselektronik - Ericsson
är litet men hävdar sig väl
Ericssons försvarselektronikgren har en helt egen
uppsättning konkurrenter jämfört med övriga
koncernen. När det gäller försvarskommunikation och radar är Ericsson internationellt sett
litet men hävdar sig väl genom hög kvalitet.
I Europa finns franska Thomson CSF som
sticker ut och tyska Siemens Plessey som ingår i
den enorma Daimler-Benz-gruppen. Även Italienska Alenia och Brittiska GEC Marconi är viktiga spelare på denna marknad i Europa. De riktiga
jättarna finns dock i USA. Lockheed Martin är
till exempel tre gånger så stort som Ericsson på
denna typ av produkter. Raytheon är en annan
amerikans försvarsjätte med över 100 000 anställda. Även Hughes Aircraft är ett företag att räkna
med. En något mindre men ändå intressant spelare är israeliska Tadiran för försvarskommunikation och Elta för radar. Bägge ingår i koncernen
Israel Aircraft Industries.

Komponenter - kunderna
är konkurrenter
För Ericssons komponenttillverkning är de klassiska konkurrenterna kunder. De flesta stora telekomleverantörerna köper komponenter från
Ericsson. Ericsson själv är den största kunden.
Konkurrenterna hittas istället bland andra mikroelektronikföretag. Tdl exempel Texas Instrument, Mitsubishi och Philips. Många av de stora
telekomlevererantörerna har också egen tillverkning av komponenter.
•
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Att tyda marknadstrender och följa vad konkurrenterna gör och sedan föra den information hon får fram, vidare till marknadsförare,
försäljare och produkdedare, det anser Sirpa
Ikola, konkurrensbevakare på Ericsson i
Finland, vara bland sina viktigaste uppgifter.
- Det finns mycket öppen information och
det gäller att lägga ihop bitar, precis som ett
pussel, säger hon.

Hård konki
— och samarbete
Trots att konkurrensen är hård finns det också inslag av samarbete inom telekombranschen. Ericsson och de andra stora samarbetar inom olika organisationer och standardiseringsorgan i
frågor som kan gagna hela branschen. Dessutom förekommer
det att företag som är konkurrenter i en sektor kan vara samarbetspartner inom en annan och ha en kund- eller leverantörsroll i en tredje sektor.

Sirpa jagar
konkurrensinformation
AV 6UNILLA TAMM

Sirpa Ikola är en av de personer
inom Ericsson som arbetar med
omvärlds- och konkurrensbevakning på heltid. Efter civilekonomexamen i Finland, MBA
i Dallas och ett års jobb inom försäljning i USA, började hon på Ericsson i Finland
för två och ett halvt år sedan. Hon har gått kurser
i telekommunikation och försäljning. Själv
betraktar hon sig som generalist och tycker att
det är en fördel att inte vara tekniker. Hon ser på
produkter och lösningar ur marknadens synvinkel men förstår tillräckligt mycket teknik för att
kunna följa branschen.
- På Ericsson i Finland jobbar jag ensam med
konkurrensbevakning men jag har många nätverk. Här är mitt närmaste, säger Sirpa och pekar
runt i det stora öppna kontorslandskapet, där hon
har sin arbetsplats. På hennes visitkort står
Manager Business Intelligence Program, Systems
Marketing. Hon tillhör alltså marknadsavdelningen och kollegorna här tillsammans med produktledningens medarbetare är viktiga kontaktpersoner, som både ger och tar emot information. Sirpa bevakar hela telekombranschen,
utveckling, trender och gamla och nya konkurrenter. Hon försöker hitta kopplingar till Finland. Tillsammans med kollegor i koncernens
nätverk för omvärldsbevakning, Business Information Centre, BIC, ingår hon i olika projekt.
Speciellt mycket samarbete har hon med konkurrensbevakarna på affärsenheten Mobilsystem
GSM,NMTochTACS.
Internet och intränat är viktiga arbetsredskap
för Sirpa. Hon har byggt upp en hemsida som
hon jobbar aktivt med. Att finnas med på nätet
ger henne inte bara nya kontakter och information från många håll, det har också gjort hennes
arbete mer synligt och uppmärksammat. I hennes
arbetsuppgifter ingår också att hålla föredrag.
Att åka på mässor och besöka konkurrenternas
montrar för att samla information är en del i
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Samarbete om ny EU-standard
• Nokia, Siemens och France Telecom med
flera arbetar tillsammans med Ericsson i ett
EU-projekt för att ta fram ett nytt radiogränssnitt för bredbandskommunikation. Förhoppningsvis något som kan bli lika framgångsrikt
som GSM men klara dataöverföringar på två
megabit per sekund.
-Vårt projekt kallas Frames (Future Radio
Wideband Multiple Access Systems). Det sker
inom ramen för EU:s forskningsprogram. Förutom de rena telekomföretagen är det ett antal
universitet involverade och några andra intressenter, förklarar Per-Olof Anderson som är
sammanhållande for Frames från Ericssons
sida. Han arbetar på affärsområdet Mobilsystems forskningsenhet
Projektet har tre och ett halvt år på sig att
korruna fram med ett förslag. Det avslutas i
februari 1999.
- Det har varit mycket lyckat så här långt,
säger Per-Olof Anderson. Det är intressant att
jobba ihop med kollegor från både Nokia och
Siemens. Det finns fler företag som visat
intresse att vara med men projektet kan inte
växa för mycket utan att man förlorar i effektivitet. Idag finns det 150 personer som på något

arbetet. Konkurrensbevakarna inom Ericsson
delar upp mässorna mellan sig och det brukar bli
mellan tre och fyra stora mässor om året för Sirpa. Det blir även ett antal mindre mässor varje
år.
Hon förnekar bestämt med ett skratt att hon
jobbar som någon hemlig agent.
- Så var det kanske förr men inte nu, säger hon.
När jag kommer in i en konkurrents monter brukar jag tala om att jag kommer från Ericsson och
fråga om företaget har några nyheter på gång.
Det händer också att jag själv berättar om något
intressant som Ericsson håller på med utan att
avslöja för mycket. Som konkurrensbevakare är
det en fördel att vara duktig på att förhandla. Det
är inte ovanligt att konkurrensbevakare från olika
företag känner varandra.
- Alla är stolta när det företag man arbetar för
kommer med nyheter det är mycket mänskligt.
Det ska man dra nytta av och samtidigt bjuda på
något, menar Sirpa.

Både konkurrent, kund och leverantör

D E N ALLRA MESTA AV DEN INFORMATION SIRPA

arbetar med är helt öppen. Det handlar om artiklar i dagspress, fackpress, interna personaltidningar, broschyrer och uppgifter på Internet. Det
gäller att lusläsa för att se tendenser och trender i
de uppgifter som finns och att lägga ihop olika
bitar, precis som med ett pussel. Man måste vara
väldigt uppmärksam på hur olika faktorer förändras, även små förändringar kan vara betydelsefulla.
Att vara med vid kundbesök är viktigt för Sirpa
och ger ofta värdefull information. Kunderna
kommenterar till exempel att den eller den leverantören har det eller det på gång, och påpekar
att det kanske kunde vara något för Ericsson.
- Dessa signaler för jag vidare till produktledningen och marknadssidan, säger hon. Ibland kan
det också vara andra personalgrupper som till
exempel sekreterare som fångar upp intressant
information. Sirpa berättar att även sekreterarna
på Ericsson i Finland brukar ha träffar med kundens sekreterare.

sätt är inblandade men långt ifrån alla jobbar
heltid med detta.
När en ny standard ska tas fram är det naturligtvis bra att det är flera företag som är inblandade från början. På så sätt ökar möjligheten att
den ska få en bred uppslutning. Ännu jobbar
projektet med olika lösningar baserade på både
CDMA- och TDMA-teknik. Det är troligt att
Frames-projektet lämnar fram två förslag till
EU» standardiseringsorgan ETSI för att ställningstagandet ska få en större förankring.
- Självklart är det inte helt friktionsfritt att
jobba så här. Det är olika företagskulturer, och
man är ovan vid att släppa på sina hemligheter,
samtidigt som alla inser att man måste samarbeta. Men, säger Per-Olof Anderson, på det
hela taget har det fungerat mycket bra. Det har
varit en nyttig övning både arbetsmässigt och
socialt. Dessutom bygger man upp ett informellt nätverk av kollegor i de andra företagen,.
För Ericsson är det en uppenbar fördel att
vara med tidigt när standarder sätts for att ha
produkter klara när väl standarden är ett faktum. Det finns många olika projekt liknande
Frames där Ericsson samarbetar med sina
annars så bittra konkurrenter.
PATRIK LINDEN

Att arbeta som professionell omvärldsbevakare betyder inte att
du smyger omkring i buskarna och avlyssnar vad konkurrenterna håller på med. Istället handlar det ofta om att analysera öppet

material och att hålla sig ajour med vad konkurrenterna gör. Inte
så mycket hemlighetsmakeri sopm man kan tro.
Foto: MINDEN PICTURES/GREAT SHOTS

PA ERICSSON I FINLAND ARBETAR KONKURRENS-

tensen hos oss konkurrensbevakare öka, säger
hon.
Ett roligt jobb? På den frågan svarar Sirpa:
- J o visst är det både roligt och varierande och
ibland svårt och komplicerat. Kontakten med
människor är bland det roligaste och naturligtvis
när man får feed back och känner att man bidragit med något nyttigt.
•

bevakaren nära ledningen men så är det inte
överallt enligt Sirpa Ikola.
- Det är synd. Det skulle komma Ericssonkoncernen tillgodo om medarbetarna inom
omvärlds- och konkurrensbevakning engagerades mer och man drog nytta av den information
och kunskap vi har. Samtidigt skulle kompe-

• Inom mikroelektronik ställs alla invanda
begrepp om konkurrenter på ända. Här både
köper Ericsson av, och säljer till företag som
inom andra delar av koncernen räknas till de
allra hårdaste konkurrenterna.
Till exempel är amerikanska Lucent och
Motorola tydliga konkurrenter på infrastruktursidan och för mobiltelefoner. Bägge dessa
företag liksom Ericsson tillverkar egna komponenter. Men trots detta köper man och säljer
komponenter till, och av varandra. Även så kal-

lade oheliga allianser kan formas där till exempel Ericsson och Motorola tillverkar olika
komponenter som passar ihop och kan marknadsföras gemensamt mot tredjepartskunder.
Inget telekomföretag som är med och slåss i
toppen har råd att av prestigeskäl bara hålla sig
med egna komponenter. Istället är det prestanda och lägsta pris som gäller. Att Ericsson säljer
komponenter på världsmarknaden är bra som
en indikation på att man håller den höga klass
som krävs.

Siemens säljer Ericssons Dect-telefonei
• Siemens och Ericson erbjuder bägge lösningar för liknande behov inom till exempel publika
nät och GSM-nät, och även på mobiltelefonmarknaden. Men Siemens har ingen egen produkt för Dect-telefoner, trådlösa kontorstelefo-

ner. För att kunna erbjuda kompletta lösningar
har Siemens en tid sålt Ericssons Dect-telefoner i eget namn. Det är ännu ett exempel på
hur konkurrenter på en marknad kan vara kunder eller samarbetspartner på en annan.
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Bli din egen
analytiker
Ericsson har egen
databas med
konkurrentinformation
i* «.»
Du kan själv hålla dig uppdaterad
på vad som händer med konkurrenterna eller vad som sker
inom telekom på just den marknad där du verkar genom en
databas på Ericssons intränat. Här
samlas ett urval av all information som Ericssons
omvärlds- och konkurrensbevakare samlar in.
Ericsson Business Information Centre kallas
databasen eller webbplatsen som ofta förkortas
BIC. Du hittar informationen på webbadressen
http://bic.ericsson.se/.
Databasen är ett konkret resultat av Ericssons
satsningar på ett samlat grepp för omvärldsbevakning. I första hand vänder sig basen till de som
professionellt arbetar med analys inom koncernen men mycket är öppet och användbart för alla
Ericssonanställda.
- Tidigare hände det att olika delar av Ericsson
köpte samma information, till exempel exakt
samma rapport från en extern analytikerfirma. Då
fick vi betala för informationen flera gånger. Nu
köper vi in rapporter och andra informationstjänster bara en gång och lägger ut den på intranätet
så att alla kan nå den. Det blir både enklare och
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billigare, säger Jesper Ejdling som är
ansvarig för Business Information
Centre.
Runt om i världen och i Ericssonorganisationen arbetas det på lokala
informationsnav som kopplas ihop
via intranätet. Inom olika affärsområden och lokala bolag bildas underdatabaser där relevant information
samlas.
För den nyfikne finns mycket att
läsa. Ar du intresserad av dagliga telekomnyheter finns flera nyhetsbrev
och nyhetsbyråer specialiserade på
telekom tillgängliga via nätet. Du kan
söka på information efter olika kriterier. Bland annat finns aktuella pressPå hemsidan för Ericssons omvärldsdatabas kan du hitta många intressanta uppmeddelanden från konkurrenterna
samlade på ett ställe. Vill du läsa in dig gifter om konkurrenter och marknader. Du hittar sidan på adrerssen
http://bic.ericsson.se/.
på en särskild marknad finns det olika
rapporter om deflestaviktiga telekommarknader,
Informationen finns på intranätet och är nåbar
korta länderfakta med mera. För de stora konkurgenom din webbläsare, till exempel Netscape.
renterna och marknaderna finns det flera hundra
Har du själv uppgifter du vill delge kan du via
sidor av information och analys för den verkligt
hemsidan komma i kontakt med det nätverk som
vetgirige.
arbetar med omvärldsbevakning.
PATRIK LINDEN

