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24 kvartalet med
ökad orderingång
Ericsson presenterade nyligen resultatet av årets första tre kvartal.
En nöjd Lars Ramqvist kunde konstatera att det var det 24 kvartalet
alet
i rad, sex år, med ökad orderingång.

Sidorna J

Egen uppfattning
Helena Lindskog har efter flera år
utanför Ericsson kommit tillbaka
och talar sig nu varm för ökad förståelse för slutanvändaren. Hon är
inte rädd för att gå på tvären mot
vad som är gängse uppfattning inom Ericsson. Hon vill vrida fokus
från teknik till kundnytta.

Sidan 7
Nyckelkunder med
egna ambassadörer
För att Ericssons globala kunder
ska slippa möta olika Ericssonrepresentanter på olika marknader har nu Ericssons globala kunder en egen Ericssonrepresentant.
Han har till uppgift att fungera
som en länk mellan kundens internationella organisation och Ericssonkoncernen

Sidorna 8-9
Ny radarteknik
för JAS

Celcaribe är Colombias snabbast växande mobiloperatör och en kund som valt att
köpa all sin infrastruktur från Ericsson. Celcaribe har som namnet antyder valt att
koncentrera sig längs den karibiska kusten. Abonnenterna är främst affärsfolk och
turister som kommer ner till kusten. Att det går bra för mobiltelefoni i Colombia
beror mycket på det är trångt i det fasta nätet och dessutom dyrt med fast telefon.

Framtidens radar består av elektriskt styrda aktiva antenner utan
rörliga delar. Ericsson Microwave
Systems satsar på den nya tekniken i utvecklingen av nästa
generations radar till flygplanet
Gripen.

Minen
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Ericssonkoncernens orderingång under de
första nio månaderna 1997 ökade med 41 procent och uppgick till 134 740 miljoner kronor
(95 628 miljoner kronor 1996). För jämförbara
enheter (inklusive konsolideringen av Ericsson
Telecomunicacoes S.A. Brasilien) ökade
orderingången med 35 procent.

Det senaste k v a r t a let har v a r i t m y c k e t
lyckat f ö r m o b i l telefonförsäljningen. Faktureringen
frän affärsområdet
var de t r e f ö r s t a
k v a r t a l e n 1997 mer
än d u b b e l t sa s t o r
som motsvarande
p e r i o d f ö r r a året.

24:e kvartalet
med ökad
orderingång
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maskiner och inventarier uppgick till 4
559 miljoner kronor (4 717), varav i
Sverige 2 349 miljoner kronor (2 436).
Affärsområden
Mobilsystem visar fortsatt god tillväxt.
Affärsområdets orderingång har ökat
med 23 procent och faktureringen med
25 procent för jämförbara enheter.
Den globala tillväxten av mobilteleabonnenter fortsätter, varvid de av
Ericsson levererade systemstandarderna
förstärker sin ställning.
Infokomsystem visar en ökad orderingång med 18 procent och en ökad fakturering med 2 5 procent för jämförbara enheter.
Affärsområdet som helhet visar ett
fortsatt otillfredsställande resultat, till
följd av prispress inom affärsområdets
större produktområden, kostnader för
pågående rationalisering av verksamheten samt fortsatta kraftfulla tekniska utvecklingssatsningar.
Mobiltelefoner och Terminaler visar
en mycket stark ökning av faktureringen
med över 100 procent. Ytterligare framgångsrika produktlanseringar har genomförts.
Övriga verksamheter (kraft, komponenter, kabel samt försvarselektronik) har
utvecklats väl med en ökning av orderingången med 63 procent och en faktureringsökning med 28 procent.
S t o c k h o l m den 23 oktober 1997
LARS RAMQVIST

Delårsrapport 1 januari - 30 sepember 1997
• Orderingång, fakturering och vinst fortsätter att öka kraftigt
• Mycket stark utveckling för mobiltelefoner
Orderingång
Fakturering
Vinst före skatt
Vinst per aktie

134 740MSEK
112 617MSEK
10 325MSEK
7,19 SEK

+
+
+
+

41
44
65
61

procent
procent
procent
procent

• Ericsson har avtal med två röstprocessföretag, Brite och Vocalis,
f ö r att bygga in röststyrd uppringning f ö r Ericssons helhetslösningar
f ö r GSM-operatörer. Det betyder
att slutanvändaren kan ringa upp
en person genom att bara säga
dennes namn. Det gör mobiltelefonerna ännu mer användarvänliga.
Så småningom kan även andra
tjänster så som vidarekoppling med
mera att kunna användas med enkel röststyrning.

•
Antalet
mobilabonnenter
i
Brasilien förväntas stiga från dagens 2,9 miljoner t i l l 8,2 miljoner
till slutet av 1998. För att klara av
den förväntade efterfrågan investerar Ericsson 84 miljoner kronor
(11 miljoner US-dollar) i en lokal
produktionsanläggning som ska
tillverka basstationer f ö r AMPS/
D-AMPS-näten. Idag använder de
flesta det analoga AMPS-systemet.
I och med övergången till det digitala D-AMPS väntas tillväxten ta ordentlig fart.
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aktureringen ökade med 44
procent jämfört med de
första nio månaderna 1996
och uppgick till 112 617
miljoner kronor (78 201).
För jämförbara enheter
ökade faktureringen med 40 procent.
Resultatet före skatter uppgår till
10 325 miljoner kronor, en ökning med
65 procent eller 4 067 miljoner kronor
jämfört med 1996. Exklusive realisationsvinster netto har resultatet före skatter ökat med 76 procent. Konsolideringen av Ericsson Telecomunicacoes
S.A. påverkar ej resultatet före skatter.
Den svagare kronan har, som följd av att
tidigare terminskontrakt löper ut, medfört att resultatet innehåller positiva valutaeffekter med i storleksordningen 1 200
miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.
Vinst per aktie efter periodens skattekostnad och latenta skatter samt efter full
konvertering ökade med 61 procent till
7,19 kronor (4,47).
USA är koncernens största marknad,
följt av Kina, Storbritannien, Italien,
Brasilien och Sverige. Samtliga marknadsregioner visade god tillväxt.
Antalet anställda vid periodens slut
uppgick till 99 113, vilket innebär en ökning med 5 164 sedan december 1996.
Kassaflödet före finansiella aktiviteter
var för de första 9 månaderna positivt.
Soliditeten uppgick till 38,4 procent
(39,1 i december 1996).
Koncernens investeringar i fastigheter,

Ericsson stöder
röststyrning till
två processföretag

Tillverkning
av basstationer
i Brasilien
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Fabriken är på 5 000 kvadratmeter och ligger intill Ericsson tidigare
f a b r i k i Sao Jose dos Campos, cirka
10 mil utanför Sao Paulo. Fabriken
tas i bruk i januari 1998.

Ericsson öppnar
forskningscenter
i Ronneby

Nytt rekord för kvartalsresultat
Det är med största glädje som jag
nu för det 24:e kvartalet i följd
kan rapportera en ökad orderingång. Dessa sex år av oavbruten
expansion innebär att Ericsson
byggt upp en mycket stor kundbas och att vi genom ett gott samarbete med kunderna fått deras
förtroende att medverka i utökade affärer. Den ökade orderingången har i sin tur lett till ökad
försäljning och vinst samtidigt
som kassaflödet förbättrats
betydligt. Vinsten under det
tredje kvartalet 1997 är det bästa
kvartalsresultat Ericsson någonsin
presterat. Ericsson har blivit ett
effektivare företag.
Bakom framgången ligger vår personals
insatser. Styrelsen har föreslagit att ge
Ericssons personal möjlighet att köpa
konvertibler, något som beslutades vid
en extra bolagsstämma den 11 september. Vidare har styrelsen beslutat om ett
optionsprogram för högsta ledningen.
Villkoren för 1998 års tilldelning av optioner kommer att fastläggas i slutet av
innevarande år. Jag tycker personligen
att det är mycket glädjande att styrelsen
på detta sätt möjliggjort för personalen
att bli delaktig i Ericssons fortsatta framgångÄven om utvecklingen för Ericsson varit mycket gynnsam hittills under 1997 så
är det helt klart att konkurrensen ökar.
Våra konkurrenter har blivit alltmer ak-

tiva och aggressiva. Vi antar utmaningen
och siktar in oss på allt kortare ledtider
för tid till kund (TTC) och tid till marknad (TTM), bättre kvalitet och ökad
flexibilitet. Prispressen möter vi genom
att hålla kostnaderna under kontroll samtidigt som vi fortsätter rationaliseringarna och effektiviseringarna där outsourcing är en komponent. Vi har därmed
lyckats upprätthålla bruttomarginalen
och förbättrat vinstmarginalen.
Osäkert i Sydostasien
Vi måste tyvärr konstatera att marknaden
i Sydostasien blivit mer osäker. Vi ser en
dämpning av orderingången i vissa länder
även om vi fortfarande kan rapportera en
kraftig ökning av fakturering och orderingång totalt i Asien.
Sammantaget vill jag understryka att vi
ser en allt mer ökande konkurrens. Vi
fortsätter därför med oförminskad kraft
våra förbättringsprogram och då speciellt
inom Affärsområde Infokomsystem där
resultatet fortfarande är otillfredsställande. De publika AXE-systemen och företagssystemen Consono är fortfarande
lönsamma även om prispressen ökat.
Resultatet belastas mest av nysatsningarna inom transport- och accessnät samt
datakommunikation.
Infokomsystem satsar kraftfullt på utveckling av sin produktportfölj för datakommunikation och Internettillämpningar. Det gäller till exempel affärsområdets nya Phone Doubler som möjliggör
samtidig användning av telefon och uppkoppling till Internet via en telefonled-

ning. Public Intranet är en annan tjänst
som ingår i den nya portfölj av IP-baserade produkter som kombinerar Internet
och telekommunikation.
Infokomsystem kompletterar den egna
produktutvecklingen med samarbetsavtal
och partnering med andra ledande företag. En sådan relation har etablerats med
det amerikanska företaget Juniper
Networks avseende delägarskap och distributionsrättigheter samt möjlighet till
gemensam utveckling och mjukvarulicensiering inom området högkapacitetsroutrar för datakommunikation.
Fler mobilabonnenter
Den globala tillväxten av antalet mobilteleabonnenter fortsätter varvid de av
Ericsson levererade systemstandarderna
förstärker sin ställning. Ericsson har därmed kunnat befästa sin ledande marknadsposition. Inom affärsområde Mobilsystem utvecklas vad som kallas den tredje generationens mobiltelefoni. Det är
marknadens krav på ökad mobilitet i
kombination med snabbare och mer
funktionella nätuppkopplingar som kommer att leda till att mobil multimediakommunikation blir möjlig. Vår strävan
är att utveckla möjligheterna inom befintliga mobiltelenät så långt som möjligt
samtidigt som vi med ny kapacitetsmässigt effektiv teknologi, WCDMA
(Wideband Code Division Multiple
Access), banar väg för en konkurrenskraftig och avancerad Multimedia-kommunikation.
Affärsområde Mobiltelefoner och Ter-

Koncernchef Lars Ramqvist presenterade nyligen Ericssons niomanadersresultat. Det var det 24:e kvartalet i rad
m e d ökad orderingång för koncernen.
Affärsområde Mobiltelefoner och
Terminalers försäljning var större än
någonsin.
Foto: MAGNUS TORLE

minaler har fortsatt att utvecklas mycket
starkt med en fördubbling av försäljningen. Vår totala marknadsandel fortsätter
därmed att öka markant. Prisnivåerna för
affärsområdets produkter är fortsatt tillfredsställande. Våra nya produktprogram, riktade mot olika kundsegment,
har genomgående mottagits mycket väl
på marknaden.
Ericsson fäster allt mer ökad vikt vid att
genom patent säkra värdet av våra forsknings- och utvecklingsinvesteringar.
Antalet patentansökningar ökar kraftigt
och kommer att överstiga 1 000 under
1997. Detta är ett uttryck för vår innovationskraft och för vår position i den tekniska utvecklingens framkant. Vi står väl
rustade för framtida marknadskrav.
LARS RAMQVIST

•
Ericsson öppnar ett forskningscenter i Ronneby i Blekinge
f ö r att utveckla programvara för
datakommunikationsprodukter.
Det kommer främst att röra sig om
f u n k t i o n e r som kan byggas in i mobiltelefoner, fickdatorer och bärbara datorer. Forskningen kommer
att ske i nära samarbete med universitetet i Karlskrona/Ronneby.
M o t slutet av 1998 kommer det att
finnas ett 20, 30-tal ingenjörer på
plats. På lite längre sikt kommer ytterligare 100 att anställas. Centret
ska rikta in sig på att mobiltele- och
datorindustrin flyter samman. Det
gör att det finns behov av flera programvaror som tillåter koppling
mellan datorer och telefoner.

Mer GSM 1800
till Telenor
• Ericsson har tecknat ett ramavtal
med norska Telenor Mobil o m
utökningsleveranser och tjänster
f ö r GSM 1800. Ramavtalet uppskattas vara värt cirka 220 miljoner kronor (30 miljoner US-dollar). Ericssons tvåbandslösningar för GSM
900/1800 är en viktig del i Telenor
Mobils
nätutbyggnad.
Telenor
Mobil är en av Ericssons p i l o t k u n der f ö r tvåbandsutrustning (GSM
900/1800).

f ö r industriellt b r u k
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TELECOM MANAGEMENT
AU-System är systemintegratören
med stor kännedom om driftstödsystem inom telekom. Med professionalism och erfarenhet tar vi totalansvar för våra lösningar. Vi arbetar
både inom landet och internationellt.
I varje projekt satsar vi vårt helhjärtade engagemang, verktygslådor och
återanvändbara klassbibliotek, samt
vår kompletta utvecklingsmiljö.
Vi anser det värdefullt att ha
erfarenheter från både 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
til] 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
Td 08 - 726 75 00, Fax 08 -19 33 22
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Ericsson tar plats i Silicon Alley HM
Hur känns det
att bli miljonär?

I hjärtat av New Yorks finansoch mediadistrikt, populärt kallat
Silicon Alley, öppnar Ericsson inom
kort ett testlaboratorium för nya
Internet-applikationer. Satsningen
görs i nära samarbete med staden
New Yorks investeringsfond.
Laboratoriet blir östra USA:s svar
på Cyberlab i Kalifornien, som
öppnade tidigare i år.
Med Cyberlab East, som labbet kallas,
vill Ericsson ge nyskapare i Internet- och
multimediabranschen en chans att testa
sina kommersiella
Internet-tjllämpningar mot marknaden.
Medan Ericssons verksamhet i
Kalifornien utvecklar Internet-tekniker,
ska man i New York satsa på att ta fram
kreativa lösningar för innehållet på
Internet. Det vill säga programvara som
bär information och tjänster för art kunna
nyttjas över nätet.
- Det strategiska samarbetet med New
Yorks investeringsfond har vägt mycket
tungt i beslutet om ett Cyberlab i östra
USA. Det ger oss en mycket bra start när
vi tar oss an detta spännande projekt.

Ett högteknologicenter. På Broadstreet
55, som brukar beskrivas som Silicon
Alleys högkvarter, har Cyberlab East sina lokaler.

Ake f å r pris
f ö r Customer
Services
• Å k e Enell, a n s v a r i g f ö r
C u s t o m e r Services i n o m
a f f ä r s e n h e t P u b l i k a Nät, h a r
belönats m e d prestigefyllt int e r n a t i o n e l l t pris f ö r sina insatser i n o m t j ä n s t e i n d u s t r i n . D e t
är AFSMI, s o m är e n s a m m a n slutning för chefer och verkställande direktörer verksamm a i n o m teknik- och k u n d tjänsteindustrin, som utsett
Å k e Enell t i l l å r e t s p r i s t a g a r e .
B a k g r u n d e n är a t t h a n , t i l l s a m mans med sitt globala team,
lyckats utveckla traditionella
k u n d s t ö d s c e n t r a i n o m Ericsson
t i l l att bli en m y c k e t konkurrenskraftig serviceverksamhet.
Detta under de t u f f a o m s t ä n digheter som rader i n o m telekommunikationsbranschen i
d a g . Priset, b e s t å e n d e av ä r a
och en plakett, fick Ake ta
emot vid en konferens i Boston
i USA n y l i g e n .
LENA WIDEGREN

Anthony Knape är projektledare för Cyberlab East, som blir östra USA:s svar pé
Cyberlab i Kalifornien. Han räknar m e d a t t ha f e m t o n olika utvecklingsprojekt i
gång samtidigt i lokalerna på Broadstreet.
Foto: LENA WIDEGREN

Dessutom hjälper vi New Yorks mediaindustri att växa, sa Bo Hedfors, chef för
Ericsson i USA, vid en presskonferens
den 21 oktober.
New Yorks investeringsfond etablerades förra året just för att skapa nya arbetstillfällen och öka stadens ekonomiska
tillväxt. Förutom att låna ut pengar till
nya utvecklingsprojekt ska fonden bidra
med ett kontaktnät av företagsledare,
teknikexperter, personer i mediabranschen och andra investerare. De har också resurser att leta upp de mest lovande
projekten och sponsra dem. Samarbetet
med Ericsson går helt i linje med såväl investerarnas som de ledande politikernas
planer för New York.
- Vi välkomnar den internationella telekommunikationsjätten till vår stad, sa
borgmästare Rudolph W. Giuliani. Vi
tror att Ericssons närvaro ytterligare
kommer att skynda på tillväxten av Silicon
Alley, som redan nu består av 700 företag
i Internet-branschen. Tillsammans sysselsätter de över 18 000 New York-bor.
Ericsson ser labbet som en plats för att
driva samarbetsprojekt tillsammans med
partners och andra. Externa företag kom-

mer också att erbjudas möjlighet att nyttja lokalerna till ett förmånligt pris för
forskning och testning av nya produkter.
Ericsson anser att New York med sin
tyngd inom finans- och mediaindustrin
kommer att gå i bräschen för utvecklingen av nästa generations kommersiella
Internet-lösningar. Staden har kommit
att bli navet i den del av Internetindustrin som driver utvecklingen av
Internets innehåll. Därför var de också
självklart att lägga verksamheten här.
Anthony Knape, som är projektledare
för Cyberlab East, räknar med att ha kapacitet för femton utvecklingsprojekt
samtidigt i lokalerna. Ungefär hälften av
dessa skulle vara Ericssonägda. På
Cyberlab finns också utrymme för vissa
ickekommersiella verksamheter, som utbildning och lovande projekt som saknar
ekonomiska resurser att fortsätta arbetet.
Genom Ericssons försorg kommer
Cyberlab att vara utrustat med det allra
senaste i tele- och datautrustningsväg.
I början av nästa år räknar man med att
Cyberlab Easts första projekt ska vara
igång.
LENA WIDEGREN

LMHEMiT
Ameritech
köper del i Tele
Danmark
•
Ameritech, ett Bellbolag baserat i amerikanska
Mellanvästern,
har
k ö p t 42 procent av Tele
Danmark f ö r 3,2 miljarder
US-dollar. Köpet är det senaste stora förvärvet inför
avregleringen av den europeiska
telemarknaden
1998 och ger Ameritech
effektiv k o n t r o l l över den
danska o p e r a t ö r e n .

Windows CE 2.0
på fler språk
• Microsoft har släppt fler
versioner av sitt operativsystem W i n d o w s CE 2.0 till
fickdatorer. Förutom engelska finns numer W i n dows CE i versioner på tyska, franska,
italienska,
portugisiska och spanska.
Nyheten berör Ericsson

Mobile
Communications
som tillverkar Ericssons
handhållna dator MC12.
Till våren kommer en
svensk anpassning.

Avtalet
innebär
att
Eastcom tillverkar och distribuerar Motorols senaste modeller av basstationer till operatörer i Kina.

Lucent bygger
GSM 1800 på
Filipinerna

Nokia säljer
växlar till
svenska Tele2

•
Amerikanska
Lucent
Technologies har b y g g t
det första GSM 1800-nätet
på Filipinerna. Nätet täcker de två städerna M a k a t i
och Quezon och ska användas som ett d e m o n strationsnät f ö r att visa
vad Lucent kan göra med
GSM 1800.

• Nokia har tecknat avtal
med svenska teleoperatören Tele2 o m leverans av
växelutrustning f ö r det
fasta telenätet. Den nya
utrustningen
möjliggör
tjänster inom tele- och
d a t a k o m m u n i a k t i o n och
leveranserna ska påbörjas
omedelbart. I början av
1998 ska systemet vara
klart att användas. Tele2
har cirka 280 000 svenska
abonnenter och har på
kort t i d lyckats erövra 22
pocent av de svenska utlandssamtalen och 11 procent av lokal- och fjärrsamtal.

Motorola i avtal
med Kina
• M o t o r o l a har tecknat
avtal med kinesiska Eastcom och ZTIEC om tillvekn i n g och försäljning av utrustning t i l l e t t GSM-nät.

Roine Karlsson vid Ericssons
Gävlefabrik har just tilldelats
1 424 113 kronor för ett förslag. Det torde vara den största belöningen som utdelats inom Ericssonkoncernen hittills.
Hur känns det att plötsligt bli
miljönär?
- Otroligt härligt!
- Jag fick reda på belöningen för
två veckor sedan. Det har verkligen
varit svårt att inte hoppa högt och
skrika ut den stora nyheten. Idag,
den 29 oktober, har det blivit officiellt. Platschefen, produktionsdirektören, tekniska chefen och min arbetsledare har uppvaktat. De båda
tidningarna i Gävle skriver om detta
imorgon.
Vad har du hittat på?
I
GSM-radiobasstationen,
Compact, fanns två kraftpaket från
början. De var placerade på översta
hyllan. Dessa två gav jag förslag om
att de skulle bli en enda enhet och
placeras i bottenplan. Det innebar
att produkten blev billigare, med
mindre kabeldragning, snabbare och
enklare att montera. Men att det
skulle ge så här mycket pengar blev
ändå en stor överraskning för mig.
-Jag har arbetat i Gävlefabriken i
13 år. Jag byggde stativen för de analoga radiobasstationerna men när
den produktionen flyttade till Visby
kom jag över på GSM.
- RBS 2000-projektet startade
1995 och vi var några få montörer
som monterade de första stativen.
Då handlade det om mycket problemlösning. Helt plötsligt en dag
när jag monterade förstod jag hur
just det här problemet skulle lösas.
Jag skrev ner förslaget och lämnade
in det. Det har behandlats hos konstruktionsavdelningen och under
hösten 1996 infördes ändringen helt
och hållet i produktionen. Oh, vilken skön känsla, att se sitt förslag
förverkligas!
-Jag har lämnat in fler förslag. Ett
av dem ligger just nu hos konstruktörerna för åtgärd.
Vad ska du använda pengarna
till?
- Bygga färdigt det hus som vi just
nu renoverar. Nu kan vi även bygga
garage nästa sommar. Det ska också
bli mycket roligt att ta hela familjen,
fru och två barn, på en mycket efterlängtad udandssemester, kanske till
Grekland, nästa år.
BARBRO ALBREKTSSON

Detta är den första av 6 annonser som kommer att publiceras löpande i Kontakten.

ERICSSON OCH FLEXTRONICS
HAR EN DEL GEMENSAMT.
L ram till i mars var vi en del av Ericsson.
I Då såldes de båda fabrikerna i Karlskrona till världsomspännande kontraktstillverkaren Flextronics, som därmed blev
Ericssons första CEM-partner. Karlskrona
blev Flextronics bas i Europa och tillförde
specialkunskaper inom exempelvis teleoch datakommunikation. Från våra 50 år i *
Ericsson har vi med oss kunnande i radioteknik som är unikt i vår bransch. Vi har
också en speciell och djup kunskap om
Ericsson, dess marknader och produkter.
Flextronics är en kontraktstillverkare av
sofistikerad elektronik. Men det innebär
inte att vi arbetar enbart med att tillverka
kretskort. Vi är ett tjänsteföretag som tillhandahåller totala lösningar där även
design, inköp och distribution ingår. Vi kan
anpassa produktdesignen för tillverkningen,
korta ledtiderna och göra effektivare inköp.

Men vi kan också leverera snabbare genom
en effektiv logistik.
Vår organisation förändras efter kundernas behov och våra kunder kan ägna sig åt
sin egen kärnverksamhet.
Vi vågar sätta kretskorten i sitt sammanhang och är lätta att göra affärer med.
Välkommen att höra av dig.
Flextronics International har 10.200 anställda och
finns i Nordamerika, Asien och Europa. Vi är en av
världens största kontraktstillverkare av avancerad
elektronik inom medicin data och kommunikation.
Förutom Ericsson arbetar vi med bl.a. Cisco Systems,
Microsoft, Nokia och Philips Electronics.
Vår affärsidé är enkel. Vi låter våra kunder koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Flextronics designar
produkten och tar hand om hela tillverkningen, från
inköp till distribution. Vid det europeiska huvudkontoret i Karlskrona arbetar ca 1.000 personer. Här tillverkar vi bland annat företagsväxeln MD110, Eripax
samt radiobaserade DECT-system för bärbar telefoni
och radioaccess. Leveranser sker direkt till kund i
hela världen.

Ronny *^
VD. Rextronics international Sweden AB
Senior Vice President, European Operations

Flextronics International Sweden AB
Box 532. 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-544 00.
http://www.flextronics.se

FLEXTRONICS
INTERNATIONAL
SWEDEN AB
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"Det som är bra för slutanvändaren är bra för
Ericsson." Så lyder Helena Lindskogs programförklaring. Hon menar att h o n går på tvären mot vad som är
gängse uppfattning inom Ericsson.
- J a g är först och främst en användare själv, det är min
utgångspunkt, säger hon.

Helena går
på tvären
allt vi gör, utvecklar och
säljer kan vi relatera till
oss själva. Alla kan vara
uppfinnare, testare. Tänk
vilka möjligheter det
skulle frigöra.
I sitt förra jobb som
tekniskt ansvarig vid
Stattel-delegationen, som hanterade
svenska statens upphandling av tele- och
datatjänster, kom Helena att representera
bortåt en miljon slutanvändare. Förra
året återvände hon till Ericsson, där hon
före Stattel-tiden jobbat i fjorton år. Hon
slogs av skillnaden mot förr.
Skillnad
Men det var inte Ericsson som förändrats, utan hon själv. Hon hade i flera års
tid varit kund, och sett tillvaron ur det
perspektivet. Nu sprider hon sina erfarenheter vidare inom koncernen. Att
verkligen förstå slutanvändaren är framgångsfaktorn framför alla, menar hon.
Helena Lindskog är lite av en branschguru. Hon är engagerad i telekomfrågor
inom EU och anlitas flitigt som föreläsare vid konferenser, högskolor och universitet, både i Sverige och utomlands.
Ett och annat debattinlägg i bland annat
Dagens Industri har hon också hunnit
med.
Nu arbetar Helena med strategiska frågor med inriktning på framtidens marknader på affärsområde Infokomsystems
affärsenhet Företagsnät.
- Vi måste lära oss att kunderna inte
alls bryr sig om hur Ericsson är organiserat, framhåller Helena, och tar affärskunderna som exempel:
De köper lösningar för affärskommunikation från den del av Ericsson som har
hand om dessa, men de köper också
Ericssonprodukter via distributörer - liksom tjänster från operatörer, både fasta
och mobila, ofta Ericssonkunder. Så det
är samma slutanvändare som möter
Ericsson från flera olika håll.
Att se tillvaron från flera samtidiga utgångspunkter är typiskt för Helena
Lindskog. Hon har många drag av renässansmänniska. Hon är tekniker och kan
sin telekom, men hon är också humanist

• Ännu en svensk kommun satsar nu på
ett eget integrerat tele- och datanät.
Den här gången gäller det Söderhamn
som i dagarna beställt ett stadsnät omfattande 10 000 meter fiberkabel samt
erforderlig kringutrustning. Leveransen
sker i två etapper och är värd runt fyra
miljoner kronor.
-Trenden är tydlig, många kommuner
planerar att skaffa sig egna tele- och datanät, säger säljaren Örjan Edlund, vid

- har läst historia, religionskunskap, teoretisk filosofi och språk. Helena inte bara
kryssar obehindrat mellan olika betraktelsesätt, utan tycks också ha integrerat
dem. I synnerhet idag, när informationstekniken griper in i alla upptänkliga
livssfärer, ser hon sin både breda och djupa kompetensbas som en stor tillgång.
Hon säger sig märka ett för henne obegripligt ointresse för omvärlden hos
många tekniker.
Inom Ericsson kan det ta sig uttryck i
bristande förståelse för hur händelser
utanför företaget påverkar det egna arbetet. Som gästföreläsare på tekniska
högskolor har hon noterat samma fenomen: Den som väljer en teknisk inriktning väljer samtidigt bort andra infallsvinklar.
- Telekom har blivit en del av vår vardag, även i alla tidigare otänkbara aspekter. Visst behövs renodlade tekniker, men
de får aldrig glömma i vilket syfte de arbetar. Vi är på väg in i infokombranschen,
där innehållet och vad man kan göra med
tekniken, blir minst lika viktigt - kanske
viktigare - än tekniken i sig.
På-tvären-idéer
Under året har Helena initierat ett antal
aktiviteter inom Företagsnät. Mycket
handlar om att vrida fokus från teknik till
kundnytta, och här återstår en hel del att
göra.
- Nästan allt jag föreslår går på tvären
mot organisationen, säger hon. Det måste bli mer legitimt att komma med "påtvären-idéer". Det finns många personer
med goda, fina uppslag, som ska tas tillvara. Man ska inte behöva slåss för att få
tänka nytt.
Helena nämner Stattels upphandling
av datatjänster 1993. Det var före
Internet-boomens dagar. En tongivande
person i svenska datakomkretsar sökte
upp Helena och hennes kolleger. Han
pekade ut Internet som tillväxtområde,
värt att anpassa framtida volymer och kapacitet efter. Delegationen valde att lyssna.
- Vi gjorde en rekordtidig Internetupphandling, som med facit i hand var
helt rätt tänkt. Allt därför att vi vågade lå-

åt

l^m Åttaspråk ig
£ globetrotter
ta oss övertygas av en "vildhjärna" som
tänkte annorlunda.
Riva revirgränser
Tyvärr ser Helena en del problem med
tvärgående aktiviteter och nätverk inom
Ericsson. Ofta självdör de, i brist på
förankring i organisationen, resurser och
utpekat ansvar.
- Vi måste aktivt börja riva revirgränser, bland annat för att snabbare och bättre kunna möta det växande marknadsbehovet av "hybridlösningar" med innehåll
från flera delar av koncernen, exempelvis
företagsväxel och mobiltelefoner i samma
erbjudande.
- Vi behöver fler mötesplatser, förbättra samordningen och tvärkommunikationen inom hela Ericsson.
Koncernen har över huvud taget mycket att vinna på att bli tydligare i sin enade
front mot kunderna. Det behöver inte vara negativt att olika Ericssongrenar erbjuder konkurrerande lösningar, men
kunden ska inte behöva fatta beslut om
vad som bäst uppfyller kundkraven - det
måste Ericsson göra.
-Jag har själv upplevt detta när jag satt
på Stattel. Det föder en väldig osäkerhet.
Vet de inte vilket som är bäst vare sig hos
Ericsson eller operatören, hur ska då jag
som kund kunna veta det?
Vad gör Helena om fem år?
Hon skulle gärna arbeta med strategifrågor inom Ericsson, men har också

Eget nät - är guld värt
enheten som kallar sig Dedicated
Networks i Sundbyberg.
I första etappen av Söderhamnsprojektet binder man ihop alla kommunens kontor samt ett trettiotal privata
företag. Till de sistnämnda avser kommunen att sälja utrymme i nätet i form
av bandbredd eller att hyra ut fiber.

^ "

Installationsarbetet har omedelbart
satts igång och ska vara klart i mitten av
december. Det gäller att snabba på innan vintern blir för hård. Arbetena utförs av Ericsson Business Networks produktionsenhet i Järfälla.
- Svetsning och kontaktering sker i bilar med uppvärmda utrymmen. Det är en

• Helena Lindskog föddes i Polen för
51 år sedan. Till Sverige kom hon 1970.
Då var hon nybliven civilingenjör, och
ville se sig om i världen. Så mötte hon
nationalekonomen Dag Lindskog, blev
fru Lindskog och stannade i Sverige.
Helena talar åtta språk, och har alltid sett till att få användning för dem.
Hon började på Ericsson 1975 och blev
snabbt en internationellt verksam figur. Hon deltog i produktpresentationer, seminarier och kundbesök vid lokalbolagen världen över.
Resor är fortfarande ett stort intresse, liksom läsning och naturupplevelser, gärna tillsammans med familjen. För ett par år sedan gjorde hon,
påhejad av nu 12-årige sonen, sina
första försök som utförsåkare. I år lärde hon sig rida, och planerar att nästa
år äntligen lära sig cykla. Hon är också
en flitig motionssimmare - för man
tänker så bra när man simmar.

funderingar på att utifrån sitt EUengagemang "sälja" Sverige som telekom- och IT-nation. Eller varför inte
förverkliga drömmen att skriva?
- Förändringar skrämmer inte mig tvärtom. De är bra, säger hon. Olika personer har olika drivkraft.
- Min är att jag vill möta nya erfarenheter och samtidigt göra nytta, omsätta
den kunskap och de erfarenheter jag har och det nya jag förvärvar - till något bra
för den plats där jag just nu befinner mig.
Och så vill jag ha roligt, och det har jag
när allt det där är uppfyllt.
KARI MALMSTRÖM

beprövad metod för den här typen av
jobb, berättar Örjan Edlund.
En andra etapp startar i början av nästa år. Då kommer man att bygga vidare
på nätet för full redundansfunktion. Det
innebär att nätet behåller sin funktion
även om det skulle skadas någonstans.
Trafiken väljer automatiskt en annan
väg och användaren slipper driftsavbrott.
THORD ANDERSSON
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Nyckelkunder
har egna
ambassadörer
Ericssons marknad har blivit mer
komplicerad. Vissa stora och viktiga kunder finns i flera länder på
olika marknader. För att ägna
dessa kunder den uppmärksamhet
som krävs har Ericsson inrättat en
ny tjänst. Tjänsten kallas Global
Account Managers - ansvarig för
en global kund. Dessa nyckelpersoner ska se till att Ericsson verkligen fungerar som ert företag mot
kunden.
En Global Account Manager ägnar hela
sin tid åt en internationellt aktiv storkund
till Ericsson. Han är kundens lobbyist
mot Ericsson och samtidigt Ericssons
ambassadör mot kunden. Hans arbetsplats finns nära kundens internationella
huvudkontor och han rör sig hemtamt
hos kunden.
Det är en roll som kräver mycket av sin
innehavare. Han (det är oftast en han)
bör vara en bra diplomat, ha goda kunskaper om affärer och finanser, vara en
superb förhandlare, politiskt och kulturellt medveten med internationell erfarenhet, uttrycka sig utmärkt i tal och
skrift, tala flera språk och naturligtvis ha
en djup Ericssonkunskap. Han jobbar inte helt ensam. Till sin hjälp har han en
styrgrupp och hjälp med affärsutveckling
och juridik och även ett sekretariat.
Dessutom har han till sin hjälp, och som
en galjonsfigur mot kunden, en chef från
ett lokalbolag
Behov av nya roller
En snabbrörlig marknad och kunders och
affärers internationalisering har skapat
behov av nya roller och nya sätt att verka.
När flera internationella Ericsson kunder
går ihop i konsortier för att göra affärer i

Ny Ericssonprodukt skapar
intranätmöjligheter
Ericssons nya produkt och
tjänsteplattform "Public Intranet
Service Network" ger Internetoperatörer helt nya möjligheter.
Det går exempelvis att skapa virtuella intränat med sofistikerade
tjänster med hög, flexibel och säker bandbredd och multimediamöjligheter. Telia och Ericsson
har skrivit avtal om att starta en
kommersiell pilotverksamhet för
upp till 1 000 användare.
Framtiden ser mycket ljus ut för
det världsunika projektet.

ett land och samtidigt har partners på
andra marknader uppstår komplexa situationer.
När kunden dessutom behöver system
och tjänster från alla Ericssons produktområden blir läget svårhanterligt. Det är
för att sköta sådana lägen som Ericsson
har sina ansvariga för de globala kunderna.
- Viktiga Ericssonkunder på USAmarknaden som exempelvis Southwestern Bell, Air Touch, AT&T,
Bell South och Unisource utvecklas med enorm växtkraft till mul
tinationella företag. För att ge
dessa våra nyckelkunder det
rätta stödet behöver vi ligga
steget före och visa dem
rätta vägen i svårhanterliga affärer, förklarar Bo
Hedfors, chef för Ericsson i USA.
Grunden från 1993
En strategiplan från
1993 lade grunden till
en organisation med
ansvariga för globala kunder som sedan 1995 är etablerade inom
koncernen. Idag har Ericsson ett trettiotal kunder som har varsin egen kontakt.
Ansvaret spänner tvärs över alla affärsområden och inbegriper alla Ericssonprodukter. De kommersiella målen
sätts fortfarande av respektive affärsområde och affärerna avgörs lokalt enligt
gängse Ericssonmanér.
Stark organisation
Åke Persson är ordförande i styrgruppen
för den nya organisationen. Gruppen ansvarar för organisationens struktur och
utser vilka kunder som ska räknas som
koncernens globala kunder.

Illustration: SUSANNE ENGMAN

- Verksamheten är mycket komplicerad och tar tid att forma. Att kunna koncentrera sig på våra viktiga kunder innebär att en ansvarig för en global kund ska
vara uppdaterad på våra kunders planer
och aktiviteter. För det behöver han en
omgivande stark organisation och tillgång till all kunskap som finns inom
Ericsson.
- Just nu skapar vi en IT-plattform,
som ska ge oss ett lämpligt verktyg för
arbetet. Att snabbt få tag i informa-

Äke Persson, marknadsdirektör på affärsområde Mobilsystem och ordförande i
styrgruppen för den nya organisationen. Global Account Management och
Christina Callmer som ansvarar för sekretariatet. Tillsammans ansvarar de för utbyggnaden av den viktiga informationsplattform som ska ge snabb information
till det trettiotal Global Account Managers som idag finns inom koncernen.
Foto: ANDERS ANJOU

Den tredje årliga konferensen inom
den nya organisationen, hölls i maj på
Tylney Hall utanför London.

tionen är den springande punkten i den
kundansvariges arbete, påpekar Åke
Persson.
Vid Äke Perssons sida i Kista finns
Christina Callmer som jobbar med marknadsutveckling och är ansvarig för den
nya organisationens sekretariat.
- Gruppen har ett eget intränat med
tillgång till egna hemsidor och försäljningsstatistik från Ericsson i hela världen.
Allmän marknadsinformation hämtas ur
Ericsson informationsdatabas Business
Information Center, BIC, berättar
Christina Callmer.
- Systemet har både öppen information
som är tillgänglig för hela Ericsson och
dels en skyddad del för det interna arbetet. Den öppna delen kan nås av alla
Ericssonmedarbetare som är nyfikna på
vad de stora kunderna håller på med.
Systemet kallas GAIN (Global Accounts
Intranet) och är nåbart från Ericsson intränats
toppsida
Inside
Ericsson
(http://inside.ericsson.se/) klicka på
"Ericsson Facts" och sedan på "GAIN".
Här finns det en hel del att läsa om de
stora kunderna.
INGER BJÖRKLIND
BENGTSSON

Inflytande genom kontakter
Nils Grimsmo är chef för
Ericssons bolag i England och
som sådan galjonsfigur för flera
av Ericssons nyckelkunder i
Storbritannien. Har våra
konkurrenter den här typen
av verksamhet?
-Ja, våra konkurrenter gör på samma
sätt som vi och de jobbar lika hårt. Det
är en svår uppgift och affärerna avgörs
fortfarande lokalt.
En ansvarig för en global kund är inte beslutsfattare utan utövar sitt inflytande genom kontakter och relationer,
en ledare som koordinerar och ger
feed-back på affärsläget. Hur han eller
hon agerar kan vara olika från kund till
kund, från konsortium till konsortium.
Vad gäller kundbilden i Storbritannien säger Nils Grimsmo:
- Idag finns fyra kunder av den typ
som vi räknar som globala kunder.
Den här typen av affärsverksamhet

startade tidigt här eftersom våra kunder BT och Cable & Wireless från
början har haft mycket starka globala
ambitioner.
Hur fungerar verksamheten idag inom Ericsson?
- Vi har startat och kommit igång,
men det kvarstår mycket att lära ännu.
Jag ser inget speciellt inom organisationen som vi inte har tagit tag i. Det
är mer en fråga om att vi behöver utveckla vår insikt i hur världsmarknaden kommer att fungera med den nya
organisationen. Det finns inga färdiga
lösningar. Detta är en ny kompetens
som gradvis växer fram.
- Vi måste utveckla vår organisation
i rätt takt, inte för fort, inte för sent,
och lära oss att se hur man sköter globala affärssituationer. Vi bygger upp
en erfarenhetsbas idag som kommer
att vara än viktigare i framtiden.
INGER BJÖRKLIND
BENGTSSON

Under hösten och vintern ska Telia och
Ericsson tillsammans bedriva en kommersiell försöksverksamhet
kring
Ericssons nya serviceplattform "Public
Intranet Service Network" (PISN).
- Vår avsikt är att i ett tidigt skede
kunna erbjuda multimediatjänster på
den nordiska marknaden. Vi vill förse
våra kunder med det allra bästa vad gäller kommunikationsverktyg, säger Stig
Persson, Business Manager Broadband
& Multimedia, Telia. Han fortsätter:
- Vad vi ser är ett snabbt växande intresse för beställningstjänster som möjliggör hantering av såväl video- som
traditionell datakommunikation och
taltjänster. Ericssons plattform kommer att möjliggöra detta på smidigast
tänkbara sätt.
- Detta är ett genombrott inom ett
nytt strategiskt område. Det är en
mycket tidig pilot och det första projektet i sitt slag i världen, säger Jack
Eriksson på Ericsson Telecom Sverige,
ansvarig för projektet mellan Telia och
Ericsson.
Den nya plattformen introducerades
under CeBIT-mässan i våras. Syftet är
att öka Internet-operatörers möjligheter att erbjuda sina kunder avancerade IP-baserade tjänster.
Företrädesvis är det "virtuella" intranättjänster och distansarbete som erbjuds, det vill säga "intelligenta" förbindelser mellan kundernas olika kontor. "Intelligensen" omfattar debiteringsfunktioner, bredbandskoppling till
Internet, brandväggar och stöd för
multimediatillämpningar som bildtelefon!.
- Med denna nya lösning kommer vi
att stärka vår ställning som ledande
operatör i Sverige och som ledande
operatör av bredbandslösningar på den
nordiska marknaden, säger Morgan
Ekberg, Vice President i Telia Telecom
AB.

tillämpningar. Det innehåller också
mekanismer för flexibel debitering och
hög säkerhet. Telekomegenskaper som
god tillgänglighet och resurskontroll
ingår, liksom högkvalitativ kommunikation för multimedia. Detta gör att telekomoperatörer och leverantörer av
Internet-tjänster kan bygga ett kraftfullt affärskoncept för sina Internettjänster till både affärskunder och hushåll.
Intränat till ett bra pris
- PISN-plattformen ger Internetoperatörerna möjlighet att erbjuda intränat som en ren tjänst. De kommer
också att kunna erbjuda nya prissättningsmöjligheter till slutkunderna, säger Eva Wahlborg, produktchef för
Internet-lösningar på Ericsson Telecom Sverige.
Hon påpekar en annan viktig fördel:
- Det går snabbt att installera, ändra
eller flytta ett virtuellt intränat. Tag exempelvis projektorganisationer som
kanske behöver temporära intränat för
olika grupper av människor. Något sådant är knappt möjligt med traditionell
teknik.
Även multimediafunktioner kan utnyttjas i hög grad. Redan idag finns exempelvis långt framskridna planer för
telemedicin. Ett exempel är att kunna
se och fjärrstyra mikroskopiska projiceringar eller preparat på distans, ett
annat är att använda videokonferenser
för att kommunicera erfarenheter i rörlig direktsändning.
Anders Hillbur, ansvarig för
Multiservice Networks på Ericsson
Telecom Sverige, påpekar plattformens
betydelse för breddningen av Internets
användningsområde, exempelvis genom multimediatillämpningar och distansarbete.
- Det är svårt att motivera en utbyggnad av näten om det saknas tjänster. Med PISN introducerar vi de tjänsterna. Med Teliasamarbetet tar vi ett
stort steg framåt i vår satsning på bredbandsteknik, säger han.
Morgondagens intränat är ingen specialanordning, som varje företag måste
stå för själva, det är snarare en bekväm
och avdramatiserad tjänst som företagen kan köpa och vidareutveckla på ett
flexibelt vis. Ericssons plattform PISN
är första steget på vägen dit.
RIKARD WESTMAN &
JOSEPHINE EDWALL-BJÖRKLUND

Samma teknik som Internet
Ericssons Public Intranet använder
samma teknik som Internet, vilket möjliggör användning av alla standard-

Multimediakommunikation
av hög kvalitet
• Public Intranet ingår i ett nytt sortiment
IP-baserade tjänsteprodukter som kombinerar Internet- och teleteknologier. Det ger
Telia möjlighet att, via sitt ATM-bredbandsnät, erbjuda multimediakommunikation av
hög kvalitet och intranättjänster för krävande företag. De avancerade säkerhetsfunktionerna som ingår, gör det möjligt för operatören, eller leverantören av
Internet-tjänster att erbjuda "virtuella intränat" och extranät till företag på ett
kostnadseffektivt sätt genom att dela på nätverks- och serverresurser. Detta möter
behovet hos många företag, att lägga ut sina intränat på kontrakt, så de slipper att
kontinuerligt investera i ny teknologi och kompetens för att kunna underhålla och
administrera sina intränat.

TCM har Kayaken
...det allra senaste inom datateknologin
Den nya arbetsstationen HP Kayak XA är laddad med det allra
senaste inom datateknologin. Här finns kapacitet och prestanda
av absolut högsta professionella klass, medan priset stannar på
en måttlig nivå.
Förutom Pentium II processorn finns SDRAM minne,
högpresterande 64-bitars AGP grafik med 4 MB videominne
och UltraATA/33 hårddisk.
Med sin 107100Base-T nätverksfunktion, 24X Max-speed
CD-ROM, fullt duplex stereoljud och senaste versionen av HP
TopTOOLS programpaket ger den här nya arbetsstationen
enormt mycket datorkraft och kommunikation för pengarna.

Ring TCM för snabba leveranser! Team Ericsson 08-625 88 00.

»VTCM
Stockholm. Hammarbacken 12,191 27 Sollentuna, Göteborg. Stora Badhusgatan 18-20,411 21 Göteborg, E-post: info@tcm.se, Hemsida: www.tcm.se
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Introduktion till telekommunikation

RADIOKOMMUNIKATION
Radiokommunikation - introduktion

Digitala telekommunikationsnät I

Radiokommunikation 1 (grundkurs)

Transport- och accessnät

Radiokommunikation 11 (forts.kurs)

•Mikrovågsnät - för bredbandstjänster

ATM - Asynchronous Transfer Mode
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•Radioaccessnät
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Fiberoptisk teknik för
kommunikationssystem

Radiolänk- System
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Navigera dig rätt till
Ericsson i Sverige
Ericsson finns på många
platser i Sverige. För att
göra det lite enklare att
hålla ordning på var någonstans, och hur du hittar dit har Ericssons fastighetsbolag lagt upp en ny
tjänst på intranätet.
Där finns alla svenska
anläggningar med karta
över den närmaste omgivningen och lite korta fakta
så som vägbeskrivning, receptionens öppettider, vilka bolag som finns där, telefonnummer med mera.
Just nu arbetar Maria-Pia
Dufvenheim på fastighetsbolaget med att även lägga in foton
på alla byggnader. Så småningom kommer systemet att översättas till engelska och även omfatta mer än bara svenska anläggningar.
Den version som ligger ute
nu är inte helt komplett. MariaPia Dufvenheim och AnnaCarin Bodin från fastighetsbolaget är de som närmast arbetar
med karttjänsten; de vill gärna

pEffliTMroi
Kaos första veckan
3t*r
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Nu är det lättare att hitta till de olika Ericssonanläggningarna
runt om i Sverige. På fastighetsbolagets webbsidor finns det
kartor, foton och vägbeskrivningar samt korta basfakta på alla
anläggningar runtom i Sverige.

ha in synpunkter, kompletteringar och eventuella rättelser.
Med tiden och med din hjälp
kommer tjänsten att bli allt mer
användbar.
Tanken är att när du ska besö-

ka någon Ericssonanläggning i
Sverige kan du söka upp den på
nätet och sedan skriva ut kartan
med vägbeskrivning och allt för
att ta med i väskan.
PATRIK LINDEN

Fotnot: Webbadressen är http://www.rem.ericsson.se/ Sök under "Nyheter och i n f o r m a t i o n " .
Har du synpunkter eller kompletteringar som bör läggas in i kartdatabasen så är f axnumret 08-719 2021 eller
memo: REM.REMMADU. Skriv till Maria-Pia Dufvenheim.

Hemmabas gör mobilen till trådlös telefon
Ericsson jobbar som bäst med att ta
fram en hemmabas, som dels fungerar
som en liten basstation i hemmet och
dels gör din mobiltelefon till en trådlös
telefon kopplad till det fasta nätet.
Idén är att en liten dosa kopplas in i ditt telejack
hemma. Dosan har en liten antenn och fungerar som en minibasstation. När någon ringer på
ditt GSM-nummer kommer samtalet att gå
över hemmabasen.
Enda praktiska skillnaden mot idag är att du
får en garanterat bra mottagning hemma. Men
den stora förtjänsten kommer då du själv vill
ringa ett samtal från mobilen. Då kopplar hemmabasen över samtalet till det fasta nätet och du
betalar bara kostnaden för ett samtal i det fasta
nätet. I praktiken betyder detta två nummer i en
telefon. Din mobiltelefon fungerar som en vanlig trådlös hemmatelefon men också som den
GSM-telefon den är.
Hemmabasen
- Men hemmabasen kan också användas för att
berätta för nätet var du befinner dig om du använder personliga telefonnummertjänster, förklarar Joakim Oscarsson som är ansvarig för
den nya produkten som beräknas finnas på
marknaden under andra halvåret 1998.
- När produkten kan släppas beror på standardiseringsarbetet. Vi tror och hoppas att det
ska finnas en Europastandard (ETSI) till som-

IMMU

maren nästa år, och sedan kan vi börja lansera
produkten, säger Joakim Oscarsson.
Intressanta detaljer
Ericsson är först med denna teknik som i ett
första skede kommer att vända sig till konsumentmarknaden.
- Något pris kan vi inte ange så här tidigt.
Men, det är väl inte orimligt att tänka sig strax
över dagens trådlösa DECT-telefoner för hemmabruk, säger Jokim Oscarsson.
Rent tekniskt finns det flera intressanta detaljer. Dels har dosan en kanalvalsfunktion som
gör att den automatiskt letar upp lediga kanaler
och frekvenser som är lediga. Detta sker kontinuerligt och anpassar sig om cellstrukturen
ändras. Detta är vad teknikerna kallar adaptiv
frekvensallokering och "dynamic channel selection".
- Vill man göra en liknelse kan man tänka sig
en biograf, säger Joakim Oscarsson. Tänk dig
att du alltid letar upp en ledig plats varje gång
du går in för att se en ny film. Du ser vilka platser som finns och väljer den som du tycker verkar bäst.
- Ar ni två som sett ut samma plats måste någon göra ett nytt val. Det är ungefär så hemmabasen fungerar för kanal- och frekvensval.
Dessutom ser dosan till att du faktiskt går till
rätt biograf. Det vill säga väljer det frekvensspektrum som din operatör har.
PATRIK LINDEN

Motorola och Bosch stöder bredbandsstandard

• Amerikanska Motorola och
tyska Bosch har sällat sig till
Alcatel, Italtel och Nortel och
stöder Siemens förslag till standard för tredje generationens
mobiltelesystem i Europa. Förslaget till standard, kallat
Frames 1B, bygger på en kombination av CDMA- och TDMA-

teknikerna och lämnades av
Siemens till europeiska standardiseringsmyndigheten för
telekommunikation, ETSI, tidigare i år. Beskedet från Motorola och Bosch kom vid ett symposium om framtidens GSM
den 23 oktober och mottogs
med glädje av Siemens och öv-

riga bolag som stöder förslaget.
Att de två företagen nu tagit
ställning för Frames 1B innebär
att Ericsson och Nokia är ensamma om att stödja det renodlade CDMA-förslaget till
standard för tredje generationens mobiltelefoni.

Rob den Boer, med sex år
bakom sig vid Ericsson
Communications Ltd. På
Nya Zeeland, anlände för
några dagar sedan till
den nya arbetsplatsen i
Nacka Strand. Där ingår
han i en grupp som utvecklar Internet-baserade Call Centre-lösningar
inom Ericsson Business
Networks.
Lördag Vet inte riktigt när
lördagen började. Det var någonstans mellan Auckland och
Los Angeles. Kom till Arlanda
vid 15:30. Trettiosex timmars
flygning gör att tankarna mal
lite långsamt. Skönt att bli
mött av en landsman på flygplatsen. Konstaterar i taxin
mot stan att jag kommer att få
uppleva två vintrar i år.
Lägenheten var en positiv
överraskning. Vi avslutar dagen med en berest flaska Nya
Zeeländskt vin.
Söndag 04:00, varför är jag
vaken? Min kropp känns som
ett tågvrak, men hjärnan mal
på.
8:30, i desperat behov av
kaffe. Nu upptäcker vi att även
enkla saker kan bli komplicerade. Det tar två timmar i
matbutiken att lista ut vad det
är vi köper. Har aldrig lidit så
av jet lag tidigare. Det blir en
tidig kväll.
Måndag Har du nånsin vaknat och känt hur kroppen
sjunkit djupt ner i madrassen
och att tyngdlagen känns dubbelt så stark som normalt.
Märkligt hur trött man kan bli
av att sova. Ericsson och
Sverige överlever nog utan
mig idag. Ett besök på Guest
Services blir dagens beting.
Solen skiner och himlen är
blå, ser bra och varmt ut.
Börjar att promenera men
måste ge upp efter tre kvarter
på grund av kyla. Tillbaka
igen och klä på sig ytterligare
lager med kläder. Dagen slutar vid åttatiden. Kläderna är
uppackade och strukna. Vi har
förstått oss på tunnelbanesystemet och vi är nu ägare till
två par varma handskar.
Tisdag Andigen den stora dagen. Jag har sålt mitt hus,
packat ner allt jag äger, rest
runt halva jordklotet och nu
ska jag få se vad som förväntas
av mig.
Kommer till jobbet vid 8:30
bara för att upptäcka att ingen
på min avdelning befinner sig
i Sverige. Chefen är i Paris
och alla andra är i Los
Angeles. Hittar mitt kontor
med mitt namn på dörren.
Där finns en telefon, men inget mer. Jag börjar ringa mina
kontaktpersoner men ingen
svarar. Börjar fundera över
vad jag behöver ordna; skaffa
ID-kort, papperskorg, pennor

Rob den Boer, frän Ericsson
Communications Ltd p i Nya
Zeeland, ingår i en grupp
som utvecklar Internetbaserade Call Centre-lösningar
inom Ericsson Business
Networks i Nacka Strand.
Foto: THORD ANDERSSON

Onsdag För första gången
sover jag längre än till fyra på
morgonen. Inget på jobbet
har ändrats, förutom att jag nu
har ett ID-kort. Stryker stolt
den punkten på min göra-lista
i det nyfunna anteckningsblocket. Jag börjar känna mig
säker i min nya roll och kastar
mig över mer krävande uppgifter som att skaffa papperskorg, nyckel och ett bankkonto. Visst är det hårt att jobba
på huvudkontoret men jag
tror att jag ska klara av det.
Torsdag Mötte min chef idag.
Tror att jag börjar förstå vad
det är jag ska göra, nja egentligen inte. Jag har i alla fall ett
projekt att börja med, fastän
ingen dator, eller så mycket
annat heller. Det går lite långsamt. Temperaturen sjönk till
-3 °C idag. Det lär ska kunna
bli -20°C. De säger att det inte är så farligt eftersom det inte är så fuktigt då, men jag har
svårt att tro det. Måste köpa
mer kläder.
Fredag Nästan en vecka nu.
Oturligt nog börjar denna
plats att kännas allt mer främmande. Företaget är så stort
att minsta sak blir till en jätteuppgift. Det mesta som ska
göras innefattar att fylla i
blanketter, på svenska. Språkbarriären är frustrerande.
Känner mig som en tvååring.
Hela veckan har jag använt
handikapptoaletten för att
slippa fråga vilken av de två
andra dörrarna som är herrarnas. När jag tar mod till mig
och frågar vilken som är herrarnas visar det sig att den ena
dörren går till städförrådet
och den andra till damernas.
Första veckans intryck:
Stockholm är vackert. Stadens
färger glöder mot den blå
himlen som stått sig hela
veckan. Alla är så väldigt trevliga att jag börjar sakna någon
med en stark och tydlig åsikt.
Arbetsförhållandena är bättre
än vad jag tidigare sett, men
jag tror att jag avvaktar med
min sludiga åsikt; börjar visst
redan bli lite svensk.
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Arkitekturen i Cartagena
domineras av kolonialstil.
Här finns många spår av
spansk inblandning. Den
vackra staden lockar varje
år över en halv miljon utländska besökare, delvis på
grund av arkitekturen.

Celcaribe är mobiloperatör och har valt Ericsson som
leverantör i ett Colombia där mobilsystem växer
snabbt. Här ger Larry Luxner en bild av Celcaribe
och h u r mobilmarknaden ser ut i Colombia samt
berättar om Ericssons 100-åriga historia i landet.

Celcaribe
klarar Colombias
karibiska kust
nder större delen av de 465 år som
gått sedan Cartagena grundades
har den antika, muromgärdade
staden fått stå ut med spanska
conquistadorer, orkaner, pirater
och inbördeskrig. Dess långa
historia har gjort staden till en
guldhöna för Colombias turistindustri och den lockar varje år en halv miljon utländska turister som kommer för att bese den koloniala arkitekturen,
uppleva det exotiska nattlivet och vila på de palmskuggade
stränderna.
Det är inte förvånande att Cartagena också är en viktig
marknad för Celcaribe, en av Colombias snabbast växande
mobiltelefonoperatörer.
Enligt regionchefen Jorge Ignacio Eljach Campillo täcker
Celcaribe sju av Colombias 23 departement (ungefär län,
ö.a.) längs landets karibiska kust: Cordoba, Sucre, Bolivar,
Adantico, Magdalena, Guajilra och Valledupar. Operatörens
33 000 kunder i sitt AMPS/D-AMPS-nät innebär en knapp
ledning över huvudkonkurrenten Celumovil som har 30 000
kunder inom samma täckningsområde.
Störst i Barranquilla
Celcaribes starkaste närvaro är i industristaden Barranquilla, Colombias tredje största storstadsområde, som även
är företagets säte. Där finns 18 500 kunder bland en befolkning på 1,5 miljoner. Nummer två på listan är
Cartagena där Celcaribe har 5 500 mobiltelefonkunder,
följt av Santa Marta (2 600), Sincelejo och Monteria (vardera 1 300), Valledupar (1 200), Riochacha (350) och
Maicao (225).
-Vi startade vår verksamhet i augusti 1994, i

Barranquilla, Cartagena och Santa Maria, berättar Eljach
Campillo. Förutom turisterna från andra delar av
Colombia och andra länder är våra kunder framför allt affärsfolk som behöver telefoner för sitt arbete, men även
studenter och husmödrar.
Han säger att här fungerar det allmänna telefonnätet utmärkt, men det går inte att ringa en mobiltelefonkund från
en vanlig telefon. Det betraktas som ett utrikessamtal.
Celcaribe ägs till 83 procent av Millicom International.
Det lokala telefonbolaget Tele-Cartagena äger 10 procent
och återstående 7 procent av företaget ägs av privata investerare. Den årliga faktureringen uppgår till cirka 20 miljoner US-dollar.
- Sett till kundunderlag noterade vi en tillväxt på 242
procent under förra året, säger Celcaribes styrelseordförande Carlos Recio Munck. Under första halvan av 1997
har företaget investerat tolv miljoner US-dollar i expansionsprojekt - varav en stor del faller på Ericsson - med
målet att täcka 80 procent av Colombias befolkning längs
den karibiska kusten. Celcaribe erbjuder redan internationell roaming i USA, Kanada, Mexico, Bolivia, Chile,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Peru,
Venezuela och många av de karibiska öarna.
Dessutom har Celcaribe avtal med ytterligare två mobiltelefonoperatörer, nämligen Occel längs stillahavskusten
och Comcel i inlandet, så att kunder till de tre operatörerna kan utnyttja varandras nät.
Semestersamtal
- Många människor som bor i inlandet kommer hit på semester, förklarar Eljach Campillo. Celcaribe debiterar deras respektive mobiltelefonoperatörer, som i sin tur fakturerar sina kunder direkt.

För närvarande levereras Celcaribes mobiltelefoninfra- Colombias snabbväxande huvudstad. 1981 installerades de
struktur till 100 procent av Ericsson. Helena Ujueta, första AXE-växlarna i Medellin.
Ericssons regionala försäljningschef i Barranquilla, berätEricsson, som startade sin mobiltelefonverksamhet 1994,
tar att Celcaribe har två AXE-växlar och 43 basstationer. har i dag 400 anställda i landet - varav en fjärdedel arbetar
En av dessa är en RBS-884 i Barranquilla medan de övriga på mobiltelefonsidan. Kuhner förklarar att drygt hälften av
är av typ RBS-82, fördelade över bolagets täckningsområ- Colombias 500 000 mobiltelefonanvändare bor i och
de. Ett nytt kontrakt på tio miljoner US-dollar med omkring Bogota, ytterligare en fjärdedel finns på den kariEricsson innefattar installation av ytterligare sju basstatio- biska kusten och den återstående delen på stillahavskusten.
ner av typ RBS-884 samt utbyggnad av digitala linjer, så att Bara med Celcaribe har Ericsson tecknat fem kontrakt av50 procent av Celcaribes totala system ska bli digitalt. För seende infrastruktur för mobiltelefoni.
närvarande är mellan 20 och 25 procent av systemet digij*+\ Kuhner säger att företaget installerar utrustning och ertält.
II bjuder såväl utbildning som dygnet runt-support från sitt
Omkring 90 procent av de telefoner som används inom supportcenter i Bogota.
Celcaribe är Ericssontelefoner.
- Celcaribe kom igång sex månader efter Celumovilj/ Dyrt med fast linje
Det första året hade företaget 19 procent av marknaden - Idag är Colombia en digital marknad. De tillämpar senasmen har nu kommit upp i 53 procent, säger Helena te standard, säger Kuhner. Det finns två skäl till att markUjueta.
naden är så stark. För det första är det markbaserade teleVarför? Bättre täckning, bättre service och bättre ljud- nätet föråldrat. Dessutom när det mycket dyrt att få en fast
kvalitet. Priserna ligger något högre men de flesta tycker linje, det kostar omkring 600 US-dollar. Slutligen måste
man vänta omkring ett halvår innan man får sin telefon.
att detta uppvägs av en högre ljudkvalitet.
På frågan varför Celcaribe har valt infrastruktur från Därför är mobiltelefonindustrin hetare än någonsin. Den
Ericsson förklarar Eljach Campillo: "De har den bästa tek- snabba utbyggnaden av näten börjar bromsas och nya operatörer har börjat med marknadssegmentering. Nu gäller
niken".
det att täcka även de mindre städerna.
Lång historia
När verksamheten började, förklarar han, kostade det
Michael Kiihner är vice VD för Ericsson de Colombia S.A., 1 500 US-dollar bara för att köpa en mobiltelefon och aktisom har bedrivit verksamhet i detta sydamerikanska land i vera den. Idag har kostnaden sjunkit till 125 US-dollar.
över 100 år. Företagets historia sträcker sig tillbaka till Den genomsnittliga månadsräkningen ligger dock fortfa1896 när Ericsson sålde 50 telefoner till Empresa rande på mellan 100 och 180 US-dollar, vilket är högre än
Colombiana de Telefonos de Bogota. 1937 sålde Ericsson Colombias lagstadgade minimilön.
sin första automatiska växel för 500 linjer i landet och 1948
Kuhner medger att "snobberi och status" fortfarande är
avslutades installationen av 130 000 linjer i Bogota, nära kopplat till mobiltelefonägande, men han konstaterar

Hamnen i Cartagena är en av
Colombias turistattraktioner.
Cartagena är också e t t av
mobiloperatörens Celcaribes
starkaste fästen. Celcaribe,
Colombias snabbast växande
operatör, täcker hela
Colombias karibiska kust och
har valt Ericsson som
leverantör.

Karibiska Cartagena i Colombia
lockar varje år många turister.
Därför är det stor påfrestning på
mobilnäten under turistsäsongen.

även att mobiltelefoner blir allt vanligare inom näringslivet.
- Här är mycket vanligt att du går in på en restaurang
och demonstrativt lägger upp mobiltelefonen på bordet så
att alla kan se att du har en. Om mera normala förhållanden
upprättas kommer mobiltelefonen inte längre att vara en
statussymbol. Nu köper folk telefoner för säkerhets skull,
om de skulle bli rånade eller råka ut för en olycka.
Växande marknad
Eljach Campillo säger att Celcaribes genomsnittliga månadstariff motsvarar 70 US-dollar, vilket inkluderar 30 minuters taltid. Men olika abonnemangsformer ger månadskostnader på allt från 32 till 190 US-dollar. Med det billigaste abonnemanget kan man bara ta emot samtal.
Cartagenas mobiltelefonmarknad kommer otvivelaktigt

att fortsätta växa efter hand som staden positionerar sig
som ett viktigt mål för såväl turister som internationella affärsresenärer. Stadens kongresscentrum har redan stått
värd för många tillställningar på internationell nivå, bland
annat antidrogtoppmötet 1992 som leddes av USA:s tidigare president George Bush, liksom 1996 års möte mellan ledarna för de alliansfria staternas förbund, där såväl Fidel
Castro som Yasser Arafat deltog.
1995 kom omkring 500 000 utländska besökare till
Cartagena, varav 40 procent från Västeuropa. Som en del
av sina ansträngningar att ta en större del av marknaden för
karibiska kryssningar planerar Cartagena art bygga ett
taxfree-centrum och en ny passagerarterminal. Staden tar
idag emot 100 000 passagerare per år men antalet skulle
kunna öka till 234 000 år 2000 respektive 548 000 år 2015.
Text och foto: LARRY LUXNER

40i
Systemkonstruktören:
Altera ger de flesta grindarna och en
bra arkitektur med färdiga byggblock.
Allt detta finns för 3,3 V vilket ger
effektiv systemlösning.

Inköparen:
Programmerbar logik kan hanteras
som standardkretsar. Altera pressar
konsekvent ner priserna.

Ak
Projektledaren:
^k
Programmerbar logik minimerar
antalet aktiviteter i utvecklingsarbetet
och minimerar konsekvenserna av
eventuella fel.

^k
Konstruktören:
Altera är lätt att konstruera med på
grund av att Max+Plusll mjukvaran är
den mest användarvänliga på marknaden,
w

Chefen:
H
Programmerbar logik ger mig maximal vinst genom korta utvecklingstider,
bra användning av begränsade utvecklingsresurser och en hög flexibilitet
i produktionen.
W

i •
EPF10K10A
EPF10K30A
EPF10K50V
EPF10K50A
EPF10K100A
EPF10K130V
EPF10K130A
EPF10K250A

grindar
10 000
30 000
50.000
50.000
100.000
130.000
130.000
250.000

Tillgänglig

Kapsel

Q2 1998
Maj 1998

TQFP144, QFP208
TQFP144, QFP208, QFP240, BGA356
QFP240, BGA356
QFP208, QFP240, BGA356
QFP240, BGA356, BGA600
BGA600, PGA599
BGA600, PGA599
BGA600, PGA599

Nu!
Q2 1998
Nov 1997

Nu!
Q3 1998
Q1 1998

Altera Nordic
Bexab Sweden
Bexab Finland
Scandcomp
EVJohansen

Tel +46 8 626 60 90
Tel +46 8 445 28 40
Tel +358-9 7527 6690
Tel +47-63 89 89 69
Tel+45-35 86 96 96

www.altera.com

Fax +46 8 626 60 99
Fax +46 8 98 49 61
Fax +358-9 7527 6655
Fax +47-63 89 89 79
Fax+45-35 86 90 00

Ericsson runt
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Turné med Kropp
Ett avtal har ingåtts mellan Mount
Everest-bestigaren Göran Kropp
och Ericsson Mobile Communications om att stödja en föreläsningsturné under hösten.
Föreläsningsturnén, kallad Jag klarade
det, handlar om Göran Kropps äventyrliga resa på cykel till Nepal, den riskfyllda
bestigningen och hemresan på cykel,
bland annat förmedlat genom bildspel.
Under delar av turnén kommer även
världsmästaren i Everestbestigningar,
Ang Rita Sherpa, att vara med. Han har
bestigit Mount Everest inte mindre än tio
gånger, utan syrgas. Turnén startar den
4 november och kommer att besöka
Sveriges 33 största städer samt Oslo,
Köpenhamn och Ärhus.

Preliminär turnéplan:
November:

4-7 Stockholm, 8-10 Oslo, 11 Malmö,
12 Lund, 13 Helsingborg, 14 Århus,
15-16 Köpenhamn, 17 Halmstad,
18 Kristianstad 19 Karlskrona, 20
Kalmar, 21 Växjö, 22-23 Eksjö, 24-25
Jönköping, 26 Borås, 27 Trollhättan, 28
Skövde, 29-30 Linköping.
December:
1 Norrköping, 2 Södertälje, 3 Uppsala,
4 Västerås, 5 Eskilstuna, 6-7 Örebro, 8
Karlskrona, 9 Karlstad, 10 Borlänge, 11
Falun, 12 Gävle, 13-14 Sundsvall, 15 Östersund, 16 Örnsköldsvik, 17 Umeå, 18
Skellefteå, 19 Luleå.
Mer information om exakt tid och plats
kommer att finnas i annonser i dagspress
i respektive stad.

Östersund blir
elektronikcentrum
Med 40 miljoner kronor under fyra år till en forskarskola i elektronik på Mitthögskolan läggs grunden för Östersund
MfNHMlMitf

att bli ett kraftfullt

slängd hos produkter, kortare ledtider
för projekten, högre komplexitet och
kvalitet, krav på lägre kostnad per funkoon och lägre miljöbelastning.
Rekrytering av professorer och lektorer

med

elektronikcentrum. Ericsson satsar 20 miljoner kronor i projektet
.
- . _.. . . . i * . . .
resten kommer frän EU Mitthogskolan, lansstyrelsen och Os-

toapMg bakgrund pågår.
f "> m k o m m e r e " a n t a \ d o k t °"
randtianster i elektronik att utlysas
sey
n a r e \ [£
både . östersund ^
s
Sundsvall. En tillförordnad professor

tersunds kommun.
frän
Projektet ökar kompetensen inom
Mitthögskolan och områdets elektronikföretag. Elektronik är ett strategiskt
viktigt teknikområde. Morgondagens
produkter med teknikinnehåll blir allt
mer komplexa. Därför är det viktigt att
utveckla design- och konstruktionsmetodik, byggsätt och produktionsteknik.
Faktorer som driver utvecklingen är
bland annat kortare kommersiell liv-

Ericsson är redan tillsatt.
Högskoleorterna Östersund och
Sundsvall kommer att arbeta tätt ihop,
precis som konstruktions- och produktionsdelarna inom Ericsson Utvecklings AB, där Östersundsfabriken ingår,
Som stöd finns också Kungliga
Tekniska
Högskolan,
KTH,
i
Stockholm med dess professorledda
institution för elektronik,
GUN LENNMALM

Ericssons platschef
i östertsund, KarlIvar Löthmyr konstaterar att konkurrensen inom
elektronikbranschen är knivskarp.
Det krävs hela tiden tillskott av nytt
kunnande och ny
kompetens för att
inte halka efter
konkurrenterna,
menar han.

S

i . -r~ i

Des u

i ^w^*.

Foto: PEDER MAJIET

Ericssons mobiltelefoner
ämne för TV-dokumentär
Ericssons mobiltelefonhistoria blir
nu ämne för en dokumentärfilm i
Sveriges Television.
Under
hösten
kommer
Sveriges
Television i sex dokumentärfilmer att
skildra stora förebilder i svensk historia.
Serien, som fått namnet Svenska ljus,
kommer enligt Asa Eriksson, som är en
av de ansvariga för projektet, att handla
om uppfinnare och visionärer, upptäckare och utvecklare, nyskapare och tänkare
som var och en bidragit till vårt lands utveckling och renommé.

I en av filmerna, som handlar om framtiden, gestaltas Ericsson som ett företag
på väg in i framtiden. Bland annat kommer Nils Rydbeck ha en framträdande
roll, som skapare av den svenska mobiltelefonen.
- Vi berättar historier om hur ett gäng
unga grabbar under ledning av Nils
Rydbeck började tillverka mobiltelefoner för konsumentbruk, säger Åsa
Ericsson.
Avsnittet om Ericsson och Nils
Rydbeck kommer att sändas i TV 2 den 8
november kl. 18:15.

Tage M o d i n (th) skiner ikapp m e d den jämtländska solen när han överlämnar
den första fungerande noden till Lars Ölmén, från affärsenheten för
Europastandard på Mobilsystem.
Foto: PEDER MAJIET

Den första noden
från Östersund
Fredagen den 17 oktober klockan 13.27 överräckte Tage Modin,
produktenhetschef på Node
Product Center på
ostersun Ericsson
Utvecklings AB i Östersund den
första fungerande noden med
den nya hårdvaran, en
BaseStationController till
Mobilsystems affärsenhet för
Europastandard i Linköping.
M e d detta överlämnande och m e d f ö l jande acceptans från kunden har d r y g t
18 månaders slit k o m m i t t i l l sitt första
m å l : D e n första f u l l t fungerande leveransen.

Kunden representerades här i Östersund av Lars Ölmén, som med belåtenhet konstaterade:
- J a g är verkligen imponerad av den
vilja och kompetens som produktcentret har visat under den tid som jag varit
i kontakt med alla här uppe. Vi på
affärsenheten för Europastandard i
Linköping anser nu att den första BSC-

Mexiko köper
av Ascom
och Ericsson
• Ericssons affärsenhet för transportnät
och kabel har tillsammans med Ascom
Transmission Ltd i England levererat
10 000 Umux-system till det mexikanska
telebolaget. Umux står för Universal
Multiplexor och kan hantera både data och
telefoni. Telmex använder utrustningen för
att modernisera sitt nät.

Ericsson välkänt
bland norrmän
• I en varumärkesundersökning i Norge
bland m o b i l t e l e f o n m ä r k e n kom Ericsson
etta med 73 procents märkeskännedom
före Nokia, 70 procent, och M o t o r o l a , 67
procent. I en annan allmän branschoberoende undersökning gjord bland beslutsfattare i det norska näringslivet kom
Ericsson pa andra plats efter t i d n i n g e n
Aftenposten. Bland norska konsumenter
kom Ericsson som etta för kriteriet kvati-

noden är så bra att vi tar med oss den
till Linköping, för fortsatta systemprov
inför leveransen till första kunden under första kvartalet nästa år. Vi hoppas
att de följande två noderna också kommer i tid framöver och att det därefter
kommer att bli en jämn ström av noder
till våra kunder.
Tage Modin sken ikapp med den
jämtländska solen när han efter handslaget med Lars Ölmén tackade alla
medarbetare.
- Ni har alla gjort en fantastisk insats
för att få fram materialet till de här noderna, det gäller alla här i Östersund
och i Älvsjö. Det har varit ett engagemang som jag aldrig varit med om tidigare. Ett stort tack till er alla.
Med ett par veckors försening har
mastodontprojektet kallat Lincoln/
APZ P5 lyckats med det som få trodde
var möjligt.
Dagen till ära bjöds alla medarbetare
i Östersund på tårta och cider för att fira den första nodleveransen.
GUN LENNMALM

Ericsson
Stadium
på bilen
• Ericsson i USA sponsrar arenan i
C h a r l o t t e , N o r t h Carolina, som är
i i rof MM h e m m a p l a n f ö r The NFL
M M É H Carolina
Panthers.
A r e n a n döptes o m t i l l Ericsson
Stadium och det har g i v i t mycket
god publicitet.
Nu börjar logotypen f ö r arenan
att användas f ö r registreringsskyltar på bilar och snart kommer
Ericsson i USA att t a f r a m en rad ytterligare PR-grejer för personalen
och andra.
Säsongens återstående matcher
f ö r The NFL Carolina Panthers är:
30711 mot New Orleans Saints,
14/12 m o t Green Bay Packers och
den 20/12 m o t St. Louis Rams.

Ericsson runt
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Ericsson skaffar
japansk webbsajt
De tre Ericssonbolagen i Japan har
gått samman och skapat Ericssons
första webbsajt på japanska.
Sajten är ett tecken på att Ericsson
har kommit till Japan för att stanna.
- Hade detta varit för 50 eller 100 år seL————^— dan skulle vi rest en staty
I över vår bolagschef Morgan
Bengtsson. Idag öppnar vi en
webbsajt istället. Men symbolvärdet är
det samma. Ericsson är i Japan för att
stanna, säger Morten Grauballe, projektledare, då sajten öppnades i början av oktober.

Webbsajten kommer bland annat att
användas för att få in frågor och reaktioner från slutanvändarna. Den kommer
att vara ett viktigt verktyg för Ericsson i

Japan.
Morgan Bengtsson, bolagschef i Japan,
invigde sajten under högtidliga former
genom att slå på strömmen till servern.
Webbsajten kommer att följas av den
första TV-reklamfilmen för Ericsson på
japanska. Ericsson kommer också att
släppa sin första mobiltelefon för den japanska standarden PDC under början av
nästa år.
Du hittar webbsajten på adress:
http://www.ericsson.co.jp

Frukostmöte

Nya operatörer i fokus ' S u n d b y b e r g
När avdelningen System Supply &
Support, inom Ericsson Telecom
Operations, invigdes den 15 oktober höll man öppet hus på
Telefonplan. Denna enhet, med
runt 120 personer, producerar och
levererar nätlösninger till nya och
globala teleoperatörer över hela
världen.
Mest kretsar verksamheten kring leveranser av AXE-applikationer. I allt större
utsträckning ingår totala nät med INtjänster, accessprodukter och integreringar
av
olika
systemlösningar.
Infokomchefen Anders Igel var gästtalare
när portarna slogs upp i det så kallade
Drivhuset.
- Ett överordnat mål för oss alla är

snabbhet i allt vad vi företar oss, sade
Anders Igel.
Med skärpa underströk han hur viktigt
det är att affärsområde Infokomsystem
måste förbättra lönsamheten. Det handlar inte bara om att sälja mera, utan framför allt att se till att snabbt leverera till
kunderna. Här har Supply Centre-funktionen en avgörande betydelse, kanske
den viktigaste just nu för att kunna ge god
service till alla Ericssons nya kunder.
- Nya operatörer växer som svampar
ur
jorden,
sade
Anders
Igel.
Avregleringar sker på löpande band runt
om i världen. Just nu är fokus inställt på
Europa. Alla EU-länder får avreglerad
telefoni från den 1 januari 1998.
THORD ANDERSSON

Anders Igel poängterar
vikten av att vara snabb.
Ledtiderna ska minskas
så långt som möjligt.
Kundens önskemål ska
alltid prioriteras.
Foto: THORD ANDERSSON

Norska
Ericsson går
på plankan

Foto: JEAN NERVA

En tidig oktobermorgon samlades
närmare 180 av de medarbetare
på affärsenheten för mobilsystem
GSM, NMT, TACS som arbetar i
Sundbyberg till ett frukostmöte.
Medan frukost intogs i den vackra matsalen i Marabouhuset informerade affärsenhetens chef Mats
Dahlin bland annat
om affärsläget, den strategiska planeringen fram till 2001 samt resultatet av affärsenhetens mål för 1997.
Gunnar Sandegren, chef för den ny-

^nniiininri

startade enheten New Systems, var inbjuden gästtalare. Han informerade om
det pågående arbetet med att specificera
UMTS, tredje generationens mobilsystem som bygger på GSM.
- Det kändes väldigt värdefullt att få
den här direkta informationen från ledningen, säger Göran Hellman, logistiker
på marknadsenheten Asia Pacific.
Initiativet är speciellt värdefullt för oss
som numera arbetar i Sundbyberg och
har hamnat lite längre ifrån huvudkontoret.
EVA ENGSTRÖM-DRAY

Mobiltelefon! även
i Nordtomta
Lars Magnus Ericsson har anledning att vara nöjd i sin himmel. Nu
går det även att ringa med GSMtelefon från företagsgrundarens
fädernegård Nordtomta i
Värmland.
Som ett ödets ironi har Vegerbols by och
gården Nordtomta varit bland de sista
[IMUnirTTTil P ' a t s e r n a i MellansveriU m U i U i L J ge som inte haft GSMtäckning. En 60 meter hög mast i Karsbol
ser nu till att signaler går fram även till

företagsgrundarens barndomshem - 151
år efter Lars Magnus Ericssons födelse.
- Det har fungerat lite från och till tidigare eftersom en mast i närheten legat
precis på gränsen. Nu fungerar det perfekt, säger Karl Göran Morén, ansvarig
för Telias mastutbyggnad i Värmland,
Dalarna och Närke.
NMT-täckning har funnits på platsen
sedan många år och sedan i maj har
Nordtomta och Värmskog socken även
AXE.
NILS SUNDSTRÖM

• Ericsson i Norge har valt att ingå ett
sponsorsamarbete
med
Norges
Snowboardförbund. Samtal har förts
sedan försommaren för att hitta de
rätta formerna. Ericssons syften med
FTjyT"r^™ sponsringen är att den ska
É M ^ ^ I hjälpa till att bygga upp
varumärket och skapa en intern och
extern mötesplats. För att till exempel
kunna ta med kunder eller återförsäljare till evenemang i backen. Inte
minst ska samarbetet användas till aktiviteter för den egna organisationen.
Att det blev just Snowboard beror
på att norska Ericsson ville ha samarbetet med en idrottsgren på framväxt
och som har potential att bli en folksport.
Den första synliga effekten av samarbetet blir lanseringen av den nya
mobiltelefonen GF768.
GSM - nu även i Nordtomta, Lars Magnus Ericssons barndomshem.
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Ladda hem Bond
Ericssons affärsområde
Mobiltelefoner och Terminaler har
gjort en webbsajt för James Bond.
Du hittar den på adressen:
http://bond.ericsson.com.
På sajten kommer att finnas spel med
hörbara
kommentarer
från
Q,
Bond/Ericsson skarmsläckare, intervjuer med Pierce Brosnan,
Desmond
Lewellyn (Q), instruktion för hur du
programmerar din telefon så den låter
som Bondsignaturen med mera.
- Målet för arbetet med sajten har varit
att förvalta James Bond på ett sätt som
stämmer överens med hur han uppfattas
globalt, det vill säga "high tech", väldigt
modern och självständig, och så har vi
parat det med en tydlig Ericssonkänsla,
säger Karin Sundin, webbredaktör.
I
filmen
spelar
Ericssons
Koncepttelefon med ett knippe kreativa

egenskaper en stor roll. D e t är med extra
stolthet alla Ericssonanställda kan se hur
James Bond bland annat fjärrstyr sin bil
från baksätet med telefonen.
På Bondsajten beskriver Q telefonen
med alla dess finesser, och Mats Lindoff
från Ericsson i Lund berättar om arbetet
bakom kulisserna med att få fram filmrekvisita till en av världens mest kända
filmer.
- Internet är ett ypperligt medel för
oss på Ericsson att ta vara på den möjlighet samarbetet mellan Bond och
Ericsson ger. Bond är känd överallt och
internet är ett globalt medium. Vi räknar
med många besök, säger Mats Lindhoff.
Filmen har premiär i olika delar av
världen mellan december 1997 och mars
1998. Under denna tid kommer delar av
sajten att utvecklas vidare i takt med de
olika
Ericsson/Bondaktiviteter som
kommer att äga rum över hela världen.

Utbildningscenter för
japanska
PDC invigt

^

Vi på Ericsson Quality Management Institute kan hjälpa till med
att förbättra Er verksamhet.

Ericsson Quality Management
Institute erbjuder följande utbildningar:
•

Våra konsulter med stor erfarenhet av verksamhetsutveckling
hjälper er med att:
• analysera er verksamhet
• identifiera förbättringsmöjligheter
• utarbeta en handlingsplan
• leda förbättringsarbetet
(projektet)

Business Process
Management
- översiktskurs
- seminarium för ledningsgrupper
- fördjupningskurs för processägare och team
• Offensivt kvalitetsarbete
• Förbättringsarbete med 7
Management Tools
• Utmärkelsen Svensk Kvalitet
• ISO 9000 -krav och implementering

ERICSSON

Nätverkskonsulter

Så var det dock för någon dryg
vecka sedan då Mats Köhlmark,
chef för Japanenheten på Ericsson
Radi
Sys ms

som ger dig försprång!

£

MMMMaMÉÉMil invigde affärsenheten PDC:s utbildningscenter
i Marievik, Stockholm.
Japan är idag världens snabbast
växande marknad för mobikelefoni med över 5,2 miljoner nya
abonnenter under det första halvåret i år. Idag finns det över 24 miljoner abonnenter i landet. På bara
tre år har Ericssons japanska kunder fatt över 2,7 miljoner användare i sina nät. G S M är världens
största digitala mobiltelefonistandard och P D C det näst största.
De japanska kunderna ställer
mycket höga krav på sina leverantörer och det är viktigt att
Japanenhetens medarbetare har
sådana kunskaper att de uppfyller
kundernas krav. Möjligheterna till
det har nu förbättrats betydligt i
och med det nya interna utbildningscentret.
- Här i Ericsson Telecoms utbildningslokaler i Marievik har vi
fått ett eget våningsplan, där vi installerat en komplett CMS30-utrustning för PDC-systemet, berättar Jan-Olov Bengtsson, chef
för Japanenhetens internutbildning. Från att tidigare endast haft
teoretisk utbildning kan man nu
erbjuda praktiska kurser med
samma utrustning som finns ute
hos kunderna. Både vad gäller
maskinvara och programvara
kommer det allra senaste att finnas.
GUNILLA TAMM

Ericsson är idag marknadsledande inom sitt område. Vi vet att konkurrensen kommer att hårdna. Därför behöver vi förbättra oss i stort som
smått för att kunna behålla vår position.

Kontakta oss för mer information.
Anna Lena Westergren +46 8 726 25 20.
E-mail: Annalena. westergren@eqmi.ericsson.se

Orkester som spelade och
band som klipptes, så brukar det vara vid invigningar
men att ceremonin startar
med ett samtal från mobiltelefon är inte så vanligt och
att samtalet går genom det
japanska systmet PDC är
nog unikt.

HTjTJMiTnffil

Ericsson Quality
Management Institute
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Med sin långa och
omfattande erfarenhet
av tjänster och produkter
kring nätverk kan Upnet
erbjuda konsulttjänster
med unik kompetens inom
områden som:
• Utredningar

• Internet
• Förstudier
• Kommunikation
• Serverteknologier
Kontakta oss
för våra konsult
profiler!

^UPINET
Ett företag i Merkantildatakoncernen

www.upnet.se • info@upnet.se
•• Stockholm
Tel 08-566 230 00

i

• • Malmö
Tel 040-14 36 00

• • Göteborg
Tel 031-748 40 00

• • Sundsvall
Tel 060-15 14 80

^

Fibre Chan ne
lOOMB/s till disk

Fibre Channel vinner på alla punkter!
Fibre Channel

SCSI

lOOMB/s
4 tråd koppar eller fiber
500 meter kabellängd
126 enheter per loop

20 eller 40MB/s
68 tråd kopparkabel
25 meter kabellängd
15 enheter per "buss"

V i har Fibre C h a n n e l - p r o d u k t e r
för leverans idag!

Mer information finner du på

CLARiiON
ADVANCED STORAGE SOLUTIONS

www.skyhawk.se
Jag är intresserad, skicka mer information om Fibre Channel

SKYHAWKS
N O N

Namn:

Företag:

Adress:

Postadress:.

Telefon:

Fax:

S T O P
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Arets uppfinnare belönade
Mot slutet av oktober kunde koncernchef Lars Ramqvist för tredje
gången dela ut det årliga priset
Årets uppfinnare (Inventor of the
Year) till anställda som på ett avgörande sätt bidragit med uppfinningar och patentverksamhet
inom radiokommunikation.

• Ericsson i Indonesien har invigt ett tekniskt utbildningscenter för anställda och
kunder.
Utbildningscentret är 1 000 kvadratmeter stort och ligger i närheten av
Ericssons kontor i Ponduk Indah i Jakarta.

inaonesien
Lars-Göran
Petersen till
vänster och Greg
Bottomley till
höger mottar priset Inventor of
the Year ur Lars
Ramqvists hand.
Den tredje pristagaren Jaap
Haartsen, infälld,
kunde inte medverka vid ceremonin.

Årets pris gick till tre forskare med olika
teknisk och geografisk bakgrund. Greg
Bottomley USA inom mobiltelefoni, Jaap
Haartsen Nederländerna inom mobilterminaler samt Lars-Göran Petersen
Sverige inom växelteknik.
- Spridningen visar på hur patentverksamheten växer inom Ericsson, men den
är också ett tecken på att radiotekniken
nu genomsyrar hela koncernen, säger
Göran Nordlundh, ansvarig för immaterialrättsfrågor på affärsområde Mobilsystem.
Två egenskaper
De som belönas ska de senaste två åren
dels ha bidragit med ett flertal egna viktiga patent dels på ett avgörande sätt ha arbetat för att stödja patentverksamheten i
stort.
Så har Greg Bottomley på forskningscentret Research Triangle Park i
USA givit Ericsson åtskilliga värdefulla
patent inom områdena demodulering
och avkodning för mobiltelefonsystem,
men också lagt ner stort arbete på att
stödja sina kollegers uppfinningar.
Likaså har Jaap Hartsen, som bland an-

Foto: ANDERS ANJOU

nat tillbringat sex år vid mobiltelefoncentret i Lund, gjort en rad uppfinningar
av betydelse för mobilterminaler men
också ägnat sig åt den viktiga utformningen av patentansökningar.
Lars-Göran Petersen, som arbetar med
mobiltelefonsystem japansk standard, har
fått ett flertal viktiga patent inom växelområdet, i synnerhet den digitala överföringstekniken ATM, vilka kan bli
mycket värdefulla i kommande standardiseringsarbete för det nya widebandsystemet.
Priset består, förutom av ett diplom, av
ett vackert glaskonstverk och Ericsson-

aktier till ett värde av SO 000 kronor.
- Vi får en allt bredare spridning på nominerade kandidater, säger Göran
Nordlundh och tillägger att patentverksamheten inom Ericsson befinner sig i ett
kraftigt uppsving, bland annat som resultat av starkt stöd från högsta ledningen.
- Som exempel kan jag nämna att antalet inlämnade patentansökningar idag är
25 gånger så stort som för tio år sen.
Ericsson ligger också nuförtiden i toppen
på de patentbarometrar som brukar redovisas i dagspressen.
LARS CEDERQUIST

FN-dagen firades på Nosradar
För en tid sedan firades FN-dagen
och runt om i världen uppmärksammades Förenta Nationernas
arbete. Men på Ericsson
Microwave i Mölndal har FNdagen en något annorlunda innebörd. För andra året i rad uppmärksammades dagen av medarbetarna på Flygradar, eller FN som
divisionens förkortning lyder.
Det var förra året som Lars Karlen, chef
för divisionen för Flygradar på Ericsson
Microwave, fick idén att låta FN-dagen
liiTlinTiFlB I ^ e n ^ oktober bli diMÉÉÉÉÉriMH visionens egen dag. En
dag för alla medarbetare att träffas för
att umgås och lyssna till intressanta föredrag som på ett eller annat sätt berör
verksamheten på divisionen.
I år firade FN sin dag på Chalmers
tekniska högskola. Efter lunch samlades
medarbetarna för att höra Torbjörn
Hammarberg från Ericsson Microwaves
personalenhet tala på temat Hur man
skapar motivation och arbetsglädje i ett
team. Torbjörn slog fast vikten av att
kommunicera och ge varandra uppmuntran och han lockade till igenkännande skratt när han talade om hur fel
det kan bli när ett ökat ansvar inte motsvaras av ökade befogenheter.

Center för
utbildning
i Jakarta

Lokalerna invigdes i m i t t e n av september av Jonathan Parapak, generalsekreterare för Indonesiens turism-, post- och
telekommunikationsministerium.
De planerade kurserna ska öka kundernas kunskap o m de Ericssonlevererade
systemen och hur de bäst används.
Kapaciteten är 35 000 studentdagar per
år.
Det nya utbildningscentret ska fungera
som filial för Ericsson Academy i Malaysia
vad gäller u t b i l d n i n g inom Accessnätsprodukter.
Ericsson i Indonesien har också inlett
ett samarbete och tecknat sponsringsavtal med flera universitet och teknikinstit u t i landet. Det gäller bland annat
University of Indonesia (IPMI) Institute of
Technology i Bandung (ITB) och Surabaya
(ITS) samt STT Telkorn i Bandung.

Ericsson
expanderar
i Montreal
• I början av oktober öppnades Ericssons
tredje utvecklingscenter i Montrealområdet på Décarie Boulevard. Här finns

I ' f ' l i M i F I p ' ats ^°r
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" P ersoner som

U U M L B I ska arbeta med utveckling
och testning. Ericsson Research Canada
har vuxit snabbt. 1986 fanns det färre än
50 personer anställda. Idag är det över
1 000 personer. Montreals borgmästare,
Pierre Bourque, talade vid invigningen
och välkomnade internationella f ö r e t a g
så som Ericsson till M o n t r e a l .
Totalt arbetar cirka 1 350 personer för
Ericsson i Kanada.

Pensionärsföreningen
FN/K-medarbetarna Lars Svensson, Magnus Karlsson och Stig Agner iförda sina
Dilbertslipsar.

-Jag har träffat pojektledare som lett
projekt med en budget på tiotals miljoner kronor. Men samme person har inte
befogenheter att attestera wienerbröd
till sina medarbetare. För det måste man
ha den närmaste chefens tillstånd och
underskrift.
Medarbetarna
på enheten
för
Utvecklingsmiljöer, FN/K, hade sitt
eget sätt att uppmärksamma FN-dagen.

Samtliga av enhetens medarbetare hade
klätt sig i vit skjorta och slips som förstärkts med ståltråd och böjts till en båge.
- V i vill likna seriefiguren Dilbert
som blivit något av enhetens maskot,
berättade Lars Svensson som själv kommit med idén till utstyrseln.
TEXT OCH FOTO:
NICLAS HENNINGSSON

Datorstrul kostar tre veckor varje år
• Tre veckors arbetstid per år försvinner på att d a t o r n strular
enligt en studie bland 400 Europeiska storföretag som programvaruföretaget SCO har gjort.
Det betyder att en och en halv arbetstimme i veckan går åt
till att d a t o r n inte fungerar som den ska. Studien har inget d i rekt med Ericsson att göra men det kan ändå vara intressant

a t t fundera på påståendets g i l t i g h e t inom Encssonkoncer
SCO gör också i undersökningen antagandet att cirka en halvtimmes arbetstid i veckan går åt t i l l privat användande av datorn.
Då är det är j u t u r ändå att datorn sparar så mycket t i d åt oss
att vi hinner m e d allt detta.

Onsd 19/11 Rörstrands slott.
Kl 0 9 . 5 5
Från år 1635. Samling
Rörstrandsgatan
5-7 vid Filadelfiakyrkan. T-stn S:t Eriksplan.
Kostnad 35:- inkl kaffe med bröd.
Begränsat
antal
deltagare.
Anmälan senast 11/11. Ansvarig
Bibbi.
Onsd 2 6 / 1 1 Strindbergsmuseet.
Kl 0 9 . 5 5
Drottningatan
85.
Samling i p o r t e n . Kostnad 35:- inkl
g u i d n i n g . Begränsat antal deltagare. A n m ä l a n senast 18/11. Ansvarig
Bibbi.
Ring och anmäl deltagande innan inbetalning sker.
Eventuella ändringar och tillägg
meddelas på samkvämen. Kansliet är
ö p p e t tisd och torsd 09.00-12.00,
Rum 2207. Tornet Södra gatan 2A,
2tr. Postgiro 72 24 24-9, bankgiro
5745-9539, telefon 08-719 1877.
Postadress:
Ericsson
Pensionärsförening,
Rum
2207,
126
25
Stockholm.

Visst kan du använda en vanlig PC-server till enklare uppgifter i
nätverket Men vill du köra tunga tillämpningar med
hundratals användare, då är en Sun-server det givna valet.
Suns nya Enterprise 450 passar utmärkt som både webbserver,
e-postserver och databasserver. Du kan också använda den
som applikationsserver för Lotus Domino eller en stabil
plattform för affärssystem som SAP
Självfallet får du en robust operativmiljö med mycket
hög driftsäkerhet. Du kan byta ut alla vitala komponenter och
enkelt addera nya systemresurser, t ex mer minne eller flera
processorer - samtidigt som servem
arbetar som vanligt. Behöver du extrem
tillgänglighet finns helt färdiga
klusterlösningar för NFS, Netscape,
Oracle, Informix och Sybase.
Och det bästa av allt, du behöver
SUN
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inte göra några som helst ändringar ute på klienterna, oavsett
om det gäller Windows, Netware, Macintosh, NC eller
terminaler. All installation och konfigurering utförs enkelt
med ett nytt Java-baserat verktyg, som körs via Netscape
Navigator.
Jämför du sedan prestandan hos en Enterprise 450 med
en typisk PC-server (som t ex Compaq ProLiant 6000) så är
skillnaden uppenbar: 42% bättre SPECintgs, 28% bättre OLTP,
150% snabbare minnesaccess och över 275% snabbare PCI I/O.
Priset får bli en angenäm överraskning, för alla utom våra kära
PC-vänner.
Vill du veta mer om fördelarna
med Suns nya serverlösningar är du
välkommen att besöka Sun Nordic
Roadshow, som du kan läsa mer om
microsystems
på www.sun.se.
THE NETWORK IS THE COMPUTER"

wSun

STOCKHOLM: Box 51.164 94 Kista. Tel 08-623 90 00. • GÖTEBORG: Vikingsgatan 1, 41104 Göteborg. Tel 031-700 19 00. • SUNOSVALL: Box 791. 85122 Sundsvall. Tel 060-13 48 00. • MALMÖ: Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö. Tel 040-32 6170.
Kontakta dm närmaste San-partner: CMA Open System • Dimension • ICL Svensko • Information Highway • ProAct Datasystem • IMC • IMS • Atfoskop • X/Comp • Systech • Exodata • Förenade X • SMS eller se

http://www.sun.se/partner
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Daniel Boestad från Saab testar nya
tekniken Virtual Retinal Display.

Bilder direkt
på näthinnan

Ericsson fanns representerat när Näringslivets Ledarskapsakademi höll ett seminarie i oktober. Stiftelsens syfte är att främja
g o t t ledarskap i framtiden. Från vänster; Jan-Mikael von Schanz, personalchef Telia AB, Britta Kronekvist vice försäljningschef inom Ericsson Telecom Sverige, Antonia Ax:son Johnson, styrelseordförande i Näringslivets Ledareskapsakademi och
Anna Thulin, projektledare Telia AB.
Foto: PETER NORDAHL

Unga ledare ställer krav
De är unga, de är ambitiösa och de
ställer krav på sin arbetssituation
- de är 2000-talets ledare. När
Näringslivets Ledarskapsakademi
planerade att genomföra ett
projekt för att fokusera på ledarskap i framtiden tänkte man först
att det skulle handla om skillnaden mellan könen. De fann istället
att den stora skillnaden i sättet att
leda finns mellan generationerna.
De nya ledarna är födda på 60- och 70-talen och har erfarenheter som skiljer sig
från dagens ledare, 40-talisterna. Det
gäller för företagen att våga släppa fram
de unga och använda den kraft och kunskap de har, menar Britta Kronekvist,
som var en av Ericssons fyra deltagare i
Ledarskapsakademins projekt, "2000talets ledare".
Karriär och fritid
- När vi redovisade projektets avslutande
grupparbete var det framför allt två saker
som kom fram, balans i livet och individuella lösningar. Vi vill både kunna göra
karriär på jobbet och ha en fungerande
fritid. Alla har olika intressen och behov
och därför måste det vara möjligt att anpassa arbetssituationen efter individen.
Britta Kronekvist, född 1965, arbetar
inom Ericsson Telecom Sverige som vice

försäljningschef gentemot två Teliaföretag. Hon tycker att det finns stora
skillnader i värderingar mellan 40- och
60-talister.
-Vi är individualister och ser mer till
kvalitet än till kvantitet. Det är inte hur
många timmar vi
tillbringar på jobbet
som är det viktiga,
utan vad vi åstadkommer. Vi vill ha
både makt och fri- Britta Kronekvist,
het. Ge oss tydliga vice försäljningsmål, givna ramar chef på en enhet
och befogenhet att inom Ericsson
Telecom, tillhör
bestämma själva in- den yngre geneom dem så blir vi rationen ledare.
engagerade
och
motiverade ledare som också kan engagera och motivera andra.

Stora valmöjligheter

- Vi har växt upp med mycket stora valmöjligheter och är vana att ha personliga
mål och att vara tvungna att fatta beslut.
Samtidigt är vi redan från dagis vana vid
att arbeta i grupp.
Ericsson ligger långt framme bland
svenska storföretag när det gäller att möta
den unga generationens krav på liv, arbete
och ledarskap, tycker Britta Kronekvist,
men det finns mycket kvar att göra.
- Våga ta konsekvensen av alla fina tankar och policys. Släpp fram oss 60- och
70-talister och skörda sedan frukten av en
snabb, flexibel organisation som möter
kunden och marknaden där den är.
LENA GRANSTRÖM

Stiftelse för att främja gott ledarskap
• Näringslivets Ledarskapsakademi är en stiftelse grundad av Sören Gyll, Volvo,
A n t o n i a Ax:son Johnson, Axel Johnson AB och Arne Mårtensson, Handelsbanken. I
styrelsen sitter representanter f ö r flera av Sveriges ledande företag, bland andra
Ericssons koncernchef, Lars Ramqvist. Stiftelsens syfte är att befrämja g o t t ledarskap
i f r a m t i d e n . Ett led i det arbetet är projektet "2000-talets ledare" där f e m t i o unga
representanter, hälften kvinnor - hälften män, f r å n sexton f ö r e t a g deltagit i seminarier och grupparbeten.

Ericsson lanserar ny fickdator
• I m i t t e n av november börjar försäljningen av Ericssons första fickdator,
MC12. Trots sin begränsade storlek med
en vikt på mindre än e t t halvt kilo kan
MC12 användas t i l l a t t surfa på
Internet, skriva brev, skicka e-post och
skapa kalkylblad. Tillsammans med någ o n av Ericssons senaste telefoner ger
MC12 användaren full f r i h e t a t t k o m municera var och när som helst.
Ericsson MC12 är utrustad med Micro-

Det speciella de unga ledarna kan bidra
med tror Britta Kronekvist är en följd av
deras träning i att hantera en stor mängd
information, att se möjligheterna och fatta beslut.

softs operativsystem f ö r fickdatorer,
W i n d o w s CE 2.0, och pocketversioner av
välkända p r o g r a m som W o r d , Excel och
Internet Explorer. Till våren kommer en
version av W i n d o w s CE m e d stöd f ö r
svenska.
NICLAS HENNINGSSON

Ericssons första fickdator, MC12.

En elektronisk bild projicerad
direkt på näthinnan. Nya tekniken VRD, Virtual Retinal
Display, gör det möjligt att via
ett hjälmvisir eller glasögon
spegla text och bild direkt in i
ögat. Ericsson Saab Avionics
testar nu ett prototypsystem
för både civila och militära
tillämpningar.
Ericsson Saab Avionics i Kista har sedan i början av sjuttiotalet arbetat
med att studera och utforma olika
huvudburna presentationssystem för
användning i stridsflygplan. Tekniken gör att piloten kan se flyglägesoch siktesinformation utan att behöva titta ner på displayerna i cockpit
och därigenom mista ögonkontakten
med ett mål i omgivningen.
- Det som hittills begränsat prestanda för dessa hjälmsystem är att
det krävs katodstrålerör, CRTbildrör, för att få tillräckligt bra
bildpresentation. Det är en miniatyriserad variant av de bildrör som används i till exempel TV-apparater.
Nackdelen med tekniken är att den
blir förhållandevis tung för att ha inbyggd i hjälmen, berättar Nicklas
Friberg som nu utvärderar en ny teknik på Ericsson Saab Avionics.
Sedan i maj 1997 samarbetar
Ericsson Saab Avionics och Saab
med företaget Microvision i Seattle,
USA för att presentera bildinformation direkt på näthinnan med hjälp av
nya tekniken VRD.
- Principen består i att leda en fokuserad ljuskälla via scannande speglar och ett optiksystem direkt in i
ögat. Tekniken har sitt ursprung från
diagnostik av ögonsjukdomar genom
att fotografera ögonbotten, förklarar
Nicklas Friberg.
VRD-tekniken ger hög bildkvalitet och möjligheten att miniatyrisera
tekniken ger både låg vikt och liten
volym. Ericsson Saab Avionics undersöker nu om den nya tekniken
uppfyller de militära kraven som
ställs för exempelvis stridsflygplan
som JAS39 Gripen. Även olika civila
användningsområden ska utvärderas.
- Tekniken skulle till exempel kunna lämpa sig för olika portabla
system för övervakningsfunktioner
eller inom tillverkningsindustrin, säger Nicklas Friberg.
Microvision ska leverera två provsystem under 1997. Det första VRDsystemet är monokulärt, för ett öga,
och monokromt, med en färg, och
provas just nu i EPSIM-simulatorn
på Ericsson Saab Avionics i Kista.
Det andra provsystemet, ett fullfärgssystem med 800 gånger 600
punkters upplösning, levereras innan
jul och ska utvärderas under 1998.

1W HF-TRANSISTOR
GER VERKLIG ENKELMATNING
MED3V
Generera 1W vid 900MHz med 58% verkningsgrad utan drainswitch och negativ förspänning
HF-transistorerna MAX2601/MAX2602 är optimerade för bärbara trådlösa utrustningar som drivs med
tre NiCd/NiMH-celler eller en litiumcell. Deras bipolära utförande eliminerar behovet av drainswitchar,
negativ förspänning och effektsekvensering. Med 11,5dB förstärkning vid 900MHz är MAX2601/MAX2602
idealiska som slutsteg i diskreta eller moduluppbyggda HF-förstärkare av klass C eller klass AB.
Kretsarna finns som termiskt förbättrade 8-bens SO-kapslar som medger kontinuerlig drift. Förutom
effekttransistorn innehåller MAX2602 en termiskt och processmässigt anpassad diod som ger enkel och
noggrann förspänning med endast ett motstånd.

3-CELLIG BATTERI£
PACK!

4-CELLIG BATTERIPACK

RFOUT

RF,„/r\y
ACCURATE
BIAS-i

•-A/VH
SHUTDOWN

PA DERAS SATT

MAX2602

k

RFoUT
(1W FRÅN 3 CELLER
VID 58% VERKNINGSGRAD)

* _ .

PA M A X I M S S A T T !
MAX2601/MAX2602 eliminerar behovet av drainswitch,
negativ förspänning och effektsekvensering i en 1 W,
900MHz HF-förstärkare.

• 58% verkningsgrad med 3,6V matning
• 11,5dB förstärkning vid 900MHz
• Termiskt förbättrad kapsel

• Uteffekt:
+30dBm (3.6V)
+29dBm (3,0V)
• Verklig enkelmatning med 3V

GRA TIS! Wireless Design Guide - inom 24 timmar!
Innehåller datablad och kort för gratisprover
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Lennart Hallberg, Lars Erhage, Lars Karlen och Jonas Branzell på divisionen för
Flygradar har all anledning att vara nöjda. Nyligen gjordes ett viktigt genombrott
i försöken med AESA-tekniken när testutrustningens cirka 100 sändar/mottagarmoduler samverkade och bildade en gemensam lob.
Foto: MAGNUS GOTANDER/KAMERAREPORTAGE

Framtidens radar
byggs på Ericsson
Microwave
Framtidens flygradar byggs med
så kallad AESA-teknik. Det gör
radarsystemen effektivare; de får
större täckning; kan följa fler mål
och bli mindre känsliga för störning. Ericsson Microwave satsar
på den nya tekniken i utvecklingen av nästa generation radar till
Gripen och nu söker företaget en
utländsk partner för det viktiga
projektet.
Under det gångna halvåret tecknades avtal mellan Försvarets materielverk och
Industrigruppen JAS om leverans av delserie tre av Gripen. Avtalet innebär bland
annat klartecken för Ericsson Microwave
att fortsätta arbetet med att utveckla nästa generation av flygplanets nosradar som
ska bygga på AESA-teknik, där AESA
står för Aktiv Elektriskt Styrd Antenn.
Arbetet på Ericsson Microwave och divisionen för Flygradar är redan i gång.

En försöksutrustning har tagits fram och
enligt avtalet med Försvarets materielverk ska en första funktionsmodell av
AESA-radarn vara färdig att flygprovas
år 2000.
En AESA-radar är uppbyggd av en
mängd små sändar/mottagarmoduler
som alla fungerar som en liten radar i sig.
AESA-radarn som utvecklas till Gripen
kommer att bestå av 1000 till 1500 sådana moduler sammanfogade på en rund
skiva som monteras i flygplanets nos.
Till skillnad från en konventionell radar, där ett område söks av genom att radarns antenn mekaniskt roterar fram och
tillbaka, är AESA-radarn fast monterad
och hela tiden riktad rakt fram. Svepen
åstadkoms istället genom en avancerad
styrning av alla sändar/mottagarmoduler
som samverkar för att bygga upp och bestämma riktningen på en puls.
Den stora fördelen med en radar byggd
på AESA-teknik är att man slipper de

Principen bakom AESA-tekniken
• En radar som bygger på AESA-teknik
(Aktiv Elektriskt Styrd Antenn) söker av
ett område utan någon mekanisk rörelse hos radarns antenn. Principen bygger
på att alla AESA-radarns sändar/mottagarmoduler styrs var för sig. Genom att
tidsmässigt förskjuta pulserna från varje
modul ändrar man riktningen på den
sammansatta pulsen.
Följande bild ger en bra illustration
till AESA-teknikens princip:
Tre stenar släpps med några centimeters mellanrum i en vattenyta. Stenarna
släpps samtidigt och när ringarna på
vattenytan möts bildas en sammansatt

• Österrike blev den första
marknaden för den nya multifunktionsväxeln
MPX
från
affärsenheten Företagsnät. Två
stora företag, RWA, en livsmedelstillverkare, och Felten &
Guillaume, en industri som tillverkar elektriska reläer, satsar

vågfront som breder ut sig parallellt
med en tänkt linje mellan stenarnas
nedslagsplatser.
Om man släpper samma stenar, på
samma avstånd från varandra, men med
någon sekunds tidsdifferens mellan varje nedslag kommer den gemensamma
vågfronten att breda ut sig i vinkel mot
den tänkta linjen mellan stenarnas
nedslagsplatser. Ju längre tid mellan
nedslagen desto större vinkel.
Genom att ändra tiden mellan nedslagen kan man alltså ändra vinkeln på den
sammansatta "pulsen" från de tre stenarna.

En AESA-radar består av en mängd små sändar/mottagarmoduler som alla är en liten radar i sig. Modulerna samverkar för att alstra radarns lob.

mekaniska antennrörelserna. Riktningen
på AESA-radarns pulser kan ändras momentant och därmed kan målföljningen
uppdateras oftare. Man får bättre överblick över planets omgivning och radarn
kan dessutom styra flera robotar samtidigt.
Den försöksutrustning som tagits fram
på divisionen för Flygradar består av ett
hundratal moduler sammanfogade till en
AESA-radar i miniatyr. Modulerna fungerar väl var för sig och nyligen gjordes
ett viktig genombrott i försöken; medarbetarna på Nosradar har nu lyckats få
modulerna att verka tillsammans och forma en lob vars riktning kan ändras.
De moduler som hittills tagits fram är
alltför långa för att kunna användas i en
fungerande nosradar men ett första exemplar av andra generationens moduler
är redan framtaget på Ericsson
Microwaves kärnenhet för Mikrovågsdesign.
- Det är viktigt att vi får ner storleken
på modulerna, berättar Lars Karlen, chef
för divisionen för Flygradar. Den AESAradar som ska vara klar 2000 får inte vara
större än Griens nuvarande radar och vi
måste därför avsevärt minska storleken
på modulerna. Andra generationen har
en längd på cirka åtta centimeter men redan i dag kan vi komma ner i fyra centimeter och då börjar vi närma oss målet.
I framtiden, när storleken på

sändar/mottagarmodulerna
reducerats
till en längd av bara några millimeter,
skulle en radar till ett stridsflygplan kunna placeras var som helst på flygplanskroppen berättar Lars Karlen vidare.
- En riktigt tunn radar blir som ett aktivt skinn som man kan sätta på planets
stjärtfena eller kanske på vingarna. Flera
sådana aktiva skinn, på olika ställen på planet, skulle ge runt-omkring-sikt. Men användandet av en radar av denna typ ligger
långt fram i tiden, kanske 20 år från i dag.
När nu nästa fas i utvecklingen av
AESA-radarn inleds söker Ericsson
Microwave en utländsk partner att driva
projektet tillsammans med. Inledande
kontakter har tagits med tre företag och
konsortier av intresse: ett europeiskt samarbetsprojekt mellan företagen GECMarconi, Thomson och Dåsa, samt amerikanska Northrop Grumman och Huges
Aircraft.
Det är kunden, Försvarets materielverk och i förlängningen den svenska regeringen, som är intresserade av att
Ericsson Microwave hittar en partner.
Anledningen är att det kostar för mycket att på egen hand ta fram ett så avancerat system. I tider av minskade försvarsanslag måste man hitta kostnadseffektiva lösningar, och samarbete kring utvecklingen av ny teknik är en sådan lösning.

Premiär på multifunktionsväxeln MPX
nu på MPX för att hantera sina
kommunikationer.
Det som
bland annat lockar är det kostnadsbesparande sättet att bygga ett gemensamt nät för både

tal och data. Dessutom utnyttjar
man WAN-nätet bättre (WAN =
Wide Area Network). MPX lanserades på CeBIT-mässan och
blev där mycket uppmärksam-

mad. Den kan närmast beskrivas
som en MD110 hopbyggd med
en dataväxel ur Eripaxfamiljen.
Ett nät baserat på MPX är i grunden ett Wide Area Network för

NICLAS HENNINGSSON

datatrafik, av samma typ som
kan byggas av de Eripaxprodukter som utgör ena halvan
i den nya lösningen. Tilldelning
av bandbredd, nätövervakning
samt själva telefonin hanteras av
nodens andra halva MD110.
THORD ANDERSSON

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

Tyskt "Nobelpris"
till GSM-profil
Något Nobelpris för ingenjörer finns inte men att betrakta det prestigefyllda tyska
Eduard Rhein Foundation
Technology Award som ett
sådant är inte fel. Priset, som
delades ut för några veckor
sedan, tilldelades i år tre
personer som haft stor betydelse för framgångarna med
GSM. En av dem är Jan
Uddenfeldt, teknisk direktör
på Ericsson Radio Systems.
De andra två är Thomas
Haug på Telia
och Heikki
Huttunen på
Nokia.
ag ser priset som en
bekräftelse på en betydelsefull nordisk industriframgång. Det
är också en utmärkelse för alla som arbetat
med
GSM-utvecklingen på Ericsson,
säger Jan Uddenfeldt.
Eduard
Rhein
Foundation Technology
Award grundades för 21 år sedan av
den tyske vetenskapmannen, ingenjören och uppfinnaren professor Eduard
Rhein i Hamburg. Framgångsrika
kommersiella produkter som tidigare
fått utmärkelsen är bland andra mikrodatorn och smart card.
- Det är roligt att telekomindustrin
nu uppmärksammats och speciellt roligt att nordiska framgångar lyfts fram,
säger Jan. Hans insatser inom GSM
gäller främst systemsidan medan
Thomas Haug fått utmärkelsen för sitt
arbete inom standardiseringskommittén och Heikki Huttunen för arbetet med GSM-telefonen.
Mobiltelefon! sedan 70-talet
Som nybliven teknisk doktor från
KTH kom Jan 1978 till dåvarande
Svenska Radio AB, SRA, nuvarande
Ericsson Radio Systems. Det var då, i
slutet av 70-talet, som Sven-Olof Öhrvik, SRA:s utvecklingschef så smått
började arbetet med digital mobiltelefon!.
- Det var mycket inspirerande att
jobba tillsammans med honom och det
var många idéer som testades innan vi
hade det första testsystemet färdigt
1984, berättar Jan.
Att han är "pappa" till GSMsystemet håller han inte riktigt med om.
- Vi var ett gäng som jobbade ihop
och gjorde allt själva, säger han och
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Historien
upprepar sig

u har det hänt igen. Precis
som förra gången. Knappt hade anmälningstiden för de anställda i Ericsson att teckna
sig för konvertibla skuldebrev i företaget gått
ut och så rasar börserna. 1987 var det likadant. Och precis som då, är det många av dem
som sagt sig vara beredda att satsa en slant för
att kunna vara med och ta del av företagets
fortsätta tillväxt och en förväntad värdeökning på aktien som nu frågar sig: Vad h:ar
jag nu gett mig in i?
Lugn, säger minnesgoda kollegor.
Det såg lika mörkt ut på börsen "den svarta
måndagen" i november 1987, men fem år senare - när det årets konvertibler kunde bytas
till aktier - hade värdet på den satsade slanten
mångdubblats. Även om ingen ännu kan se i
tebladen eller kaffesumpen huruvida utvecklingen blir lika positiv för aktiemarknaden
den här gången, så talar väl fortfarande det
mesta för att konverribelerbjudandet verkligen var ett erbjudande och inte en "fälla" som
en och annnan pessimist muttrat om de
senaste dagarna.
Se bara på Ericssons resultatutveckling!
Det går rekordbra för det här företaget. När
fortfarande det fjärde kvartalet återstår - det
som traditionellt brukar vara telekombranschens starkaste - är vinsten för 1997 redan
uppe nära nog i nivå med vinsten för hela föregående år! En så'n osis för Ericsson att börsen i Hongkong skulle rasa samma dag som
vårt kvartalsbokslut publicerades! Istället för
en välförtjänt klapp på ryggen från aktiemarknades sida, fick företaget istället sin del
av den allmänna nervositet och förlorade
framtidstro som just för tillfället präglar aktörerna på världens börsgolv.

minns den allra första testen 1984.
Detta fungerade inte så bra och det
krävdes framtagning av fundamentalt
nya principer för att TDMA-systemet,
Time Division Multiple Access, skulle
fungera.
Eduard Rhein-priset uppmärksammar GSM men faktum är att Jan
Uddenfeldt och hans medarbetare varit lika aktiva i utvecklingen av de två
övriga digitala mobiltelestanderna
D-AMPS och PDC. Ericsson är också
det enda företag som utvecklat system
för dessa tre världsstandarder.
Kreativt klimat
Den kreativa atmosfär som fanns då
Jan började sin anställning, existerar
den idag? Han behöver inte fundera
länge innan han nickar och svarar.
- Trots att företaget är så otroligt
mycket större nu så tycker jag nog att
vi har ett kreativt klimat. Men, vi måste vara på vår vakt så inte byråkratin
breder ut sig i onödan och kväver skaparkraften. Ett bra exempel på att vi
inte sitter fast i vår organisation är den
ändrade teknikorganisationen i början
av året. På mycket kort rid och med

Roligt jobb. Som
på Ericsson Radio
Jan Uddelfeldt att han har ett
mycket intressant arbete.
Speciellt de manga kundkontakterna är både stimulerande och
nödvändiga för att kunna se
framåt.
Foto: ANDERS ANJOL

stor framgång omorganiserade vi radiobasutvecklingen, något som berörde ungefär 1 500 medarbetare. För
många har det inneburit nya och utvecklande uppgifter.
Enligt Jan tycks utvecklingen gå i
tioårscykler. 1981 gjorde NMTsystemet entré, 1991 var det dags för
GSM och 2001 vad händer då?
- Gränsen mellan fast och mobil
telefoni suddas ut. Nästa generations
mobilsystem ska klara Internet, multimedia och video. Vi är redan på väg dit
med det testsystem som ska levereras
till japanska operatören
NTT
DoCoMo i början av nästa år. Det är
livsviktigt att vi hela tiden ligger långt
framme med vår forsning och utveckling, betonar han.
Det är inte svårt att förstå att för Jan
och hans medarbetare är tiden efter år
2001 redan här.
GUNILLA TAMM

Vi är nog många amatörer på det här
med aktiehandel som frågar oss varför inte
den så kallade marknaden har lite mer is i magen. Inte känns det särskilt muntert att den
ekonomiska utvecklingen i världen ska vara så
starkt beroende av hur dessa lättskrämda och
osäkra akriehandlare reagerar för dagen.
Sedan det inledande raset har nyhetsutsändningarna i TV de senaste dagarna innan detta skrivs ena dagen förmedlat stående
ovationer på Wall Street för att nästa dag bara visa hängande huvuden och i förtvivlan slitet hår. Mitt råd blir: Skicka aktiemarknaden
på psykoanalys - jag tror att den behöver psykisk förstärkning!
Konstateras kan dock, att börsernas datasystem - på många håll i världen levererade av
Ericsson - håller måttet, trots att antalet
transkationer är rekordartat stort. Det är tur
för aktiemäklarna, som tjänar en slant på varje affär. Kanske har vi missat att informera
dem om att utan telekommunikation och datanät från Ericsson hade det blivit väsentligt
mindre klirr i kassakistan. Så att de sedan
kunde visa oss lite tacksamhet och låta vår aktie stiga av bergoch dalbanan! Fast å
andra sidan är bergoch dalbana ett
ganska kittlande nöje, så länge man
känner sig säker på
att vara helskinnad
när turen är över.
LARS-GÖRAN HEDIN
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Ericsson Radio Access AB

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 transmissionssystem 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 servermil-

j°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 är van att arbeta i högt tempo och kan ta
eget ansvar.
Kontakta: Roger Lindeli, tel 08-404 5710 eller
Per-Gunnar Nyström, personal, tel 08-764 1539.

HELPDESK TILL TEKNIKENHETEN

• 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.
Vi söker en självgående person som kan strukturera sitt arbete, är stresstålig och har god
hand om interna kunder.

• Arbetet innebär att i vår Helpdesk ge support
till ca 1200 användare. Supporten kan bestå av
allt från enkla instruktioner till avancerad felsökning. Registrering av inkommande ärenden
sker i vårt helpdesksystem Remedy ARS. Du kommer även att vara ansvarig för ett visst administrativt arbete såsom inköps och beställningshantering.
Du har gymnasiekompetens eller motsvarande samt god kunskap i MS Office, MS Windows
NT/95, MS Wfw 3.11, Netscape och nätverk.
Tidigare erfarenhet av arbete med helpdesk
är önskvärt samt telefonvana. Kunskaper inom
HPUX, Sun OS och Solaris, nätverk baserat på
TCP/IP, MS SMS är meriterade men inget krav.
Som person är Du noggrann, stresstålig, utåtriktad och serviceinriktad.

WEBMASTER TILL TEKNIKENHETEN
• Som webmaster ansvarar Du för drift och utveckling av den tekniska infrastrukturen i RSAs
Intranet/Internet.
Vi söker Dig som har tekniskt gymnasium
samt kurser i UNIX, NT och Intranet/Internet. Du
bör ha praktisk erfarenhet av att driva och utveckla WEB-site i UNIX och NT miljö.
Som person är Du självständig och har god initiativförmåga samt har lätt för att samarbeta.
Kontakta: Roger Lindeli, tel 08-404 5710,
Fredrik Schedwin, tel 08-757 1094, Per-Gunnar
Nyström, personal tel 08-764 1539.
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PC-SUPPORT TILL TEKNIKENHETEN

Kontakta: Annelie Pettersson, tel 08-404 5018
eller Per-Gunnar Nyström, personal tel 08-764
1539.

• 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-brevlädan

Kontakta: Annelie Pettersson, tel 08-404 5018
Fredrik Schedwin, tel 08-757 1094 Per-Gunnar
Nyström, personal tel 08-764 1539. Ansökan:
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Pia
Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM.

lansvar för MCAD-verktyget (mekanisk konstruktion) avseende på CAD-support, arbetsmetodik,
utbildning och allmän problemlösning. Personen
skall vara service inriktad och var van med att
sätta sig in i komplexa problem.
Önskvärda kvalifikationer är ingenjörsexamen
med erfarenhet inom mekanisk konstruktion,
med goda kunskaper i MCAD och UNIGRAPHICS.
Kunskaper inom Ericssons beskrivningssätt är
meriterande. Engelska behärskar du flytande i
tal och skrift.
Kontakta: Bertil Johansson, telefon 08-721
6882, memo EKA.EKABJOH eller la-Pia
Emanuelsson (personal), telefon 08 - 721 7461,
memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 971125:
Ericsson Components AB Energy Systems Division
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81 KISTA STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

INFOMASTER

• Vi behöver dig som kan hjälpa oss att sköta
våra hemsidor på intranet. Vi använder intranet
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
för informationsspridning, produktleveranser
Kungens Kurva
samt kursbokning. Vi vill att du som söker skall
hjälpa oss med att nå ut med vårt budskap samt
hjälpa oss hitta rätt I tekniken och föreslå nya
APPLIKATIONSFÖRVALTARE MCAD
möjligheter med mediet.
Enheten tillhör RMOG, Customer Services
Energy Systems utvecklar, producerar och markTraining och vi ansvarar för att Ericssons GSMnadsför strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för te- kunder får den utbildning de behöver för att
kunna driva det system Ericsson levererat till
lekommunikation.
dem. Totalt består vi idag av ca 90 personer. Du
O Enheten Sourcing & Support söker en applikakommer att tillhöra en grupp om 10 personer
tionsförvaltare MCAD. Tjänsten innefattar desom bland annat ansvarar för supporten av AXE

For our SW-designers, half the job is expertise.
The other half is initiative and imagination."
Ericsson Mobile Communications AB is looking for new members.
Product development for the world's
fastest growing market
Ericsson Mobile Communications AB intends
to maintain leadership in the global market
for mobile phones and terminals. Product
development is one of the keys to achieving
this goal. Server Systems is a unit where
we develop systems and functions to support
better wireless utilization of the Internet.
The focus is on maximizing benefits for
end-users, so Server Systems needs engineers
with the right combination of expertise,
initiative and imagination. We work in
small, independent teams, where each team
member has a chance to make maximum
use of his/her talents.

expanding company that operates globally.
A chance to use your imagination as well as
your skills. Also a chance to benefit from
Ericsson's development program.
The technology we work with:
Windows NT, UNIX, C/C+ + , Internet and
Client Server technologies.
Your background
You need to have a university degree in
engineering and at least two years of
experiance within dacacom.
Server Systems is looking for.
Systems designers - Servers to develop

A rewarding future is waiting for you

mail and browser support for wireless mobile
phones and terminals.

We can offer you long-term career opportunities in a high-growth market with a strong and

Please contact: Lars Jonasson,
tfn 08-404 55 85

Ericsson's 100,000 employees are active in more than 130 countries. Their combined expertise infixed
and mobile networks, mobile phones and infocom systems makes Ericsson the world-leading supplier in
telecommunications. You can get more information about us on our homepage WWW.ericsson.se/SE/

QA engineers - Servers to verify developed
and integrated S W
Please contact: Claes-Göran Hörnqvist,
tfn 08-404 65 24
You can find more information about our
positions at:
http://www.ericsson.se/SE/rekryt

Mark your application with the position
you are interested in and send it to:
E-mail: mia.hjerten@ecs.ericsson.se or:
Ericsson Mobile Communications AB
HKS Mia Hjertén
164 80 Stockholm

ERICSSON
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och IS/IT. Förutom training centret i Kista finns
utbildnings enheter på ytterligare 25 ställen
runt om i världen.
Vi söker dig som kan kombinera teknikkunnande med information och layout. Du behöver
kunna engelska i såväl tal som skrift.
Kontakta: Christina Weckman ERA/LY/UTC. 087573337 Ansökan senast 971101: Anna Strignert
ERA/LY/US Ericsson Radio Systems AB S-164 80
Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PC TEKNIKER FRAMTIDA TEKNOLOGI
• Vi söker en PC tekniker som vill arbeta med
PC teknologi och våra framtida produkter.
Vi utgör den centrala IT-staben för RMOG
som utvecklar, marknadsför och säljer
Mobiltelefonisystem för GSM, NMT och TACS. Vi
arbetar med Web-baserade lösningar såsom aktiva agenter och kopplingar till databaser inom
Intranet/Extranet samt med SQL dabaser, SMS
och mobila lösningar för datorbaserad kommunikation.
Vi söker en medarbetare som vill arbeta med
support och framtida IT-lösningar i anslutning
till våra produkter. Detta sker dels vid den centrala IT-staben för RMOG och dels vid enheten
som utvecklar framtida mobilsystem.
Du kommer även att vara med i olika förbättringsprojekt där IT är en central del. Du behöver
kunskaper inom Windows 95, NT och andra
Microsoft back-office produkter. Ytterligare krav
är kunskaper i datakommunikation.
Tempot är högt, så du bör vara stresstålig! Vi
ställer dessutom krav på systematik och ordningssinne. God samarbetsförmåga och serviceanda år ett måste.
Senaste ansökningsdag är 7 november 1997.
Kontakta: Tony Petersson, tel 08-757 19 32,
070-594 89 45, e-mail: tony.petersson©era.ericsson.se eller Jesper Neve, tel 08-757 26 29, 070594 24 73, e-mail: jesper.neve©era.ericsson.se
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LH/S
Jaana Norén 164 80 STOCKHOLM e-mail:
jaana.noren6era.ericsson.se
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB
"Are you challenged by Telecommunications
and Market Solutions."

PROGRAM MANAGER
Telecom operators are investing in operation
and maintenance systems in order to survive in
an increasingly competitive market place. To
further enhance the effectiveness of their organisation they need to open up access to the telecom network for all parts of the organisation
Packard Telecommunications can supply the
Telecom Operators with strong solutions to
open up the access towards other Network
Elements. Old and New network elements can
be monitored from one management system.
• We are looking for a Program Manager to
manage our Multi Vendor solutions and our
Performance Management solutions from a
Service point of view. We can offer you a job
where you work with international companies,
with the front edge of technology and for telecom operators all over the world.
As Program Manager you will be responsible
for: Define and create related services. Lead the
development of the service. Promote the service
related to our sales organisations. You will also
work in close collaboration with Product
Management and the Implementation unit at
Ericsson Hewlett Packard Telecommunications.
We think you hold a university degree in
Engineering or Computer Science and have experience from work in the following areas:" NT,
UNIX, Project Management.
You are expected to have: a good business
mind/experience. Telecom and/or Computer
knowledge. Experience in telecom Inerfaces.
Knowlegde in Product development process.
Experience in working directly with customers.
Interest in working in an international environment. Service minded attitud. Fluent english.
Contact: Christer Grahn, tel. + 46 31 - 746 2252.
ehschg©aom.ericsson.se or Patrick
Allainguillaume tel. + 46 31 - 746 2005 . ehspaal©aom.ericsson.se Application marked
"Prog. Mgr" no later than 971107: Ericsson
Hewlett-Packard Telecommunications AB, Anna
Lexe n Larsen, Box 333, 431 24 Mölndal

JOBBNYTT
Som web-koordinator kommer Du att arbeta i
den centrala driftsgruppen som idag består av 8
personer. Denna grupp ingår i IS/IT organisationen och arbetar på bred front med NT, UNIX och
kommunikation. Du kommer att ansvara för
web-servrar i NT och UNIX, proxy/gateway-funktionalitet samt standardisering av browsers.
Din bakgrund är en eftergymnasial utbildning
inom området med erfarenhet av liknande arbete. Du har ett strukturerat arbetssätt, är serviceinriktad och trivs i högt tempo.
Kontakta: Mercedes Vidal Lobato, 046-19 34 26
eller Michael Bronzini, tfn 046-1941 08
Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB,
221 83 LUND
L M Ericsson Data AB, Älvsjö
• Vi söker fler som vill stödja Ericsson i webboch Internetteknikens utveckling.

• Sektionen Web and Internet Services ansvarar
för flera av de centrala system som ger
Ericssonkoncernen åtkomst till information, både från Intranet och Internet. Vi erbjuder dessutom konsulttjänster och paketerade lösningar
inom området webb- och internetteknik.
Vi är en grupp människor med varierande
bakgrund. Vår samlade, mångfasetterade kompetens i kombination med kunskap och intresse
för såväl beprövad teknik som den snabba utvecklingen inom området säkerställer att vi kan
erbjuda våra kunder den bästa lösningen.
Du skall i första hand utveckla applikationer
med webbgränssnitt. Du kommer dessutom vara
delaktig i hela processen från att analysera kundens behov, föreslå en teknisk lösning och till
att leverera ett fungerande, färdigdokumenterat system.
Du kan HTML, DB-teknik och kan programmera i Perl samt Javascript. Du behärskar därutöver några av teknikerna C, CGI, C++, ASP,
Microsoft-IIS, UNIX, Active-X, TCP/IP, Java, NT
och Netscape SuiteSpot.
Du har god allmänteknisk kunskap som gör
att du kan arbeta över plattformsgrånser och
vet hur du designar ett system så att det blir
skalbart. Du är en god lyssnare som kan arbeta i
projektform. Vi ser helst att du har arbetslivserfarenhet och gärna en akademisk bakgrund.
Kontakta: Sektionschef: Jens Magnell, tel: 08726 27 53, e-post: jens.magnell©edt.ericsson.se.
eller Personalavdelning: Johanna Karling, tel 08726 28 09, e-post: johanna.karling©edt.ericsson.se Ansökan senast 971107: L M Ericsson Data
AB Global Service Provider ÄL/EDT/NH Johanna
Karling 125 82 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Gävlefabriken

IT-SUPPORT I GÄVLE SÖKER 3 NYA
MEDARBETARE
Vi söker 3 nya medarbetare för tills vidare anställning.
• För att förbättra service mot våra användare
behöver vi förstärka vår IT-support. Vi arbetar
med service och support av IT-verktyg som används inom Gåvlefabriken. I arbetsuppgifterna
ingår bla. Ge support på olika IT-verktyg som
tex, PC-applikationer i Windowsmiljö, Windows
NT, PC, skrivare, terminaler, lösenordshantering
mm Ingå i vår ServiceDesk för telefonsupport
Registrering av olika supportärenden och behörighetsansökningar. Att förse vår WEB hemsida
med nyheter, artiklar, driftsinformation och lättbegripliga användarinstruktioner
Vi ser helst att du har någon form av eftergymnasial IT-utbildning (eller liknannde). Du bör
även ha god kompetens inom områdena PC-teknik, nätverk ,MS Windows, MS Office, Windows
applikationer samt Windows NT.
För tjänsterna gäller att Du måste vara serviceinriktad och ha en utpräglad känsla för kvalitet. Du ska vara stresstålig och både kunna samarbeta med andra och lösa uppgifter självständigt samt kunna uttrycka dig på ett enkelt och
lättförståeligt sätt - både i tal och skrift. Du ska
också ha viljan av att utveckla dig själv inom ITområdet.
Kontakta: Staffan Johnson, Tel 158875 , Memo
: ERASTJS Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
PG/HS Lena Ericsson, Box 6206, 800 06 Gävle
Ericsson Mobile Communications AB, Kista

Ericsson Mobile Communications AB, Lund

"TEKNISK WEB-KOORDINATOR"
• År Du intresserad att ta web-tekniken bortom
är 2000? Vi söker en dynamisk person nyfiken på
möjligheterna inom web-tekniken. Ditt intresse
för teknik är en självklarhet. Lika viktigt är att
Du år en strukturerad person med vana att arbeta både individuellt och i grupp.

dor, organisera programstruktur och relaterade
uppgifter. Du kommer att få goda möjligheter
till vidareutbildning och ständigt möta nya uppgifter och utmaningar.
Du har erfarenhet av systemering och projektarbete. Gärna systemvetare eller liknande utbildning. Kunskaper i engelska är ett måste då
nästan alla våra IT projekt har global anknytning. Programeringskunskaper och praktisk erfarenhet av NT, Visual Basic och MS Office är en
merit.
Du är öppen och utåtriktad, har gott sinne för
ordning, mycket tålamod och drar dig inte för
att sätta dig in i nya uppgifter.
Kontakta: I Stockholm: Richard Zembron, tfn
08-76 41718 I Lund: Richard Ohlin, tfn 046181496 Ansökan: Ericsson Mobile
Communications AB Personalenheten, 221 83
LUND
H H H

PROGRAMMERARE/APPLIKATIONSUTVECKLARE WEBB- & INTERNET

IS/IT PROJEKTLEDARE
• Vi söker en driftig person till vår inköpsverksamhet inom affärsområdet Mobiltelefoner och
Terminaler med placering i Lund.
Du kommer att delta i inköpsorganisationens
IS/IT verksamhet. I dina arbetsuppgifter ingår att
bedriva projektuppföljning och agera projektledare, skriva systemspecifikationer, göra websi-
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7190798 Ansökan: LM Ericsson Fastigheter AB
HF/REM/HS 126 25 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SECRETARY - PRODUCT
MANAGEMENT CMS 8800
A We are looking for a qualified secretary to
the unit Product Management CMS 8800. Your
tasks include administrative work to support
staff members, making travel arrangements,
preparing meetings and general support to the
managers.
For this position you need to have several
years of experience as a secretary, good knowledge of the MS-office program and some years
of work at Ericsson. We are working in an international environment and it is essential to be
fluent in Swedish and English, verbally and written.
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Ericsson Radio Systems AB, Personalenheten,
Sundbyberg

PERSONALSEKRETERARE
• som självständigt kan arbeta med personaladministrativa uppgifter, bl a administrationen
kring anställningsärenden, sammanställa och utforma platsannonser, utskrift av betyg/intyg
samt sedvanliga sekreteraruppgifter.
Arbete ställer höga krav på god administrativ
förmåga, social kompetens, flexibilitet och ordningssinne. Vi ser gärna att du har Ericsson-erfarenhet och att du behärskar MS off ice-paketet.
Då vi arbetar i en internationell miljö måste du
behärska engelska i tal och skrift.
Kontakta: Mats Ulfgren, 08-764 1349 eller
Agneta Hjertén, 08-757 2902 Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, SG/ERA/LZ/HSTowa Raak, 164
80 STOCKHOLM
LM Ericsson Fastigheter AB, Kista

HYRESGASTANSVARIG, VIKARIAT
• Till förvaltningsområde Kista Södra söker vi
nu en hyresgästansvarig, vikariat ca 1 år med
tillträde den 1 december i år.
Uppgiften som hyresgästansvarig innebår att
vara kundens naturliga kontaktperson i de flesta frågor som rör förhållandet mellan kunderna
och LM Ericsson Fastigheter AB. Område Kista
Södra är idag uppdelat på två hyresgästansvariga.
I arbetet ingår bl a att administrera och följa
upp kunddialoger, vilka sker husvis. Det innebär
planering av möten, inbjudan, protokollskrivning samt uppföljning av de synpunkter och
önskemål som framkommit. Utöver dessa regelbundna möten ska hyresgästansvarig hålla kontakt med kunderna, fastighetsägarna och den
personal som arbetar ute i husen, i en mängd
frågor. Att kontinuerligt utveckla och förbättra
de tjänster LM Ericsson Fastigheter AB tillhandahåller är också en viktig del av arbetet.
Du bör vara mycket serviceinriktad, kunna arbeta självständigt, ha god social kompetens men
också ha visst intresse för teknik och god erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.
Ericsson-erfarenhet är värdefullt för tjänsten.
Branschkunskaper kan du få hjälp med hos oss.
Kontakta: Susanna Nyborg, 08-4048342,
REM.REMSUNY Agneta Cornelius, 08-585 307
62, REM.REMCORN eller Christina Höglund, 08757 00 85, EXTR.QEMCHRI Ansökan: KI/REM/H
Christina Höglund
LM Ericsson Fastigheter AB, Guest Support,
Marievik

BOKARE
Inom Guest Support i Marievik finns ett ungt
trevligt team som ansvarar för att boka hotellrum åt anställda och kunder som kommer till
Stockholm.

Contact Håkan Olsson, 08-757 01 59, memo
ERA.ERAHKO or Louise Lamberthz-Holm, 08-404
45 56, memo ERA.ERALOLA Application:
Ericsson Radio Systems AB, AH/H Anette
Spångberg, 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Access AB, Kista

ORDERADMINISTRATÖR TILL ANP
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products har affärsansvar för sitt produktområde som
omfattar delsystem i radiobasstationer till samtliga mobiltelefonistandarder, exempelvis GSM,
DAMPS, 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 en orderadministratör som tidigare
har arbetat med orderadministration, leveransplanering, spedition och reklamations-hantering. Kunskap om exportkontroll är meriterande.
Din bakgrund är tekniskt eller ekonomiskt
gymnasium. Du har PC-vana samt behärskar
engelska i tal och skrift.
Som person är Du självgående, kundorienterad och noggrann.
Vi ser gärna manliga sökanden.
Kontakta: Kari Lempiäinen, tel 08-757 1553,
Inger Johansson, tel 08-757 1645, 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
The product unit Base Station Systems (BSS) provides competitive Base Station Controls (BSC)
and Operational Systems and Support (OSS) for
Mobile System GSM. The new Project Office at
the System Department is responsible for System
Management and Design of the BSS product.
We are looking for both technically experienced
and novice colleagues to join this very interesting and demanding environment.

SYSTEM PROJECT
ADMINISTRATOR-GSM
• Your responsibility is to assist the System
Project in the administrative matters. You have
fully developed social skills and rises to responsibility. Fluent English, both spoken and written,
is a prerequisite. Experience from GSM or AXE is
not essential but highly desirable.
Contact: Magnus Bergström, tel 08-757 1915 or
Kristina Johnsson, Personal, tel 08-757 1449
Application: Ericsson Radio Systems AB LV/HS
Kerstin Almblad 164 80 Stockholm
Ericsson Telecom AB, Stockholm, TN Public
Networks, Switching Systems Roll-Out

PROJEKTADMINISTRATÖR

• Vi söker nu en ersättare för en av vår bokare
av hotellrum.
Arbetet innebär att Du självständigt skall ta
emot bokningar per telefon, memo och fax.
Boka hotellrum och bekräfta beställningarna.
Hantera ombeställningar, uppdatera hotellförteckningarna i memosystemet, felrapportering,
besvara hotellfrågor, göra hotellutvårderingar.
Du skall ha lämplig gymnasieutbildning samt
kunna tala och skriva engelska obehindrat. Du
bör även ha PC-vana. Har Du erfarenhet av liknande arbete, är det en fördel. Arbetet kräver
att Du har god servicekänsla, är utåtriktad, har
lätt för att samarbeta och för att knyta nya kontakter. Din erfarenhet inom området gör också
att Du utan problem kan arbeta under tidspress.

• Vi på Systems Roll-Out (SRO) behöver 2 st projektadministratörer till våra integrationsprojekt.
Var med oss och starta upp det nya sättet att
strukturera projekt på med Product
Development Projects på PUna och Integration
Projects här på SRO.
Du blir en viktig informations länk i dessa
projekt.
Du behärskar: Web. DELTA systemadministration. MS Office paketet + MS Project. Memo for
Windows. Du år utåtriktat ansvarsfull och gillar
att jobba i team. Intresserad?

Kontakta: Cathrine Lundgren. REMCALU
08/6813584 eller Gunilla Hjelte, REMHJEL, 08-

Kontakta: Petra Granlund Manager, Project
Administration ETXT.ETXPG tel: 719 2397

Vill du jobba inom New Switching?

JOBBNYTT
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SEKRETERARE
• Vi på Network Applications Services, växer
med stormsteg (drygt 110 personer idag) och
behöver därför hjälp med att hålla i allt och alla
tillsammans med den administratör som redan
finns.
Vår avdelning består av 8 olika sektioner och
de produkter vi representerar är bl.a EDI, Mail,
Web & Internet Services, Groupware Notes,
Domain and Software distribution. Security
Partners, Teknikkonsult & Projektledning.
I arbetet ingår bl.a: Kontering av leverantörsfakturor. Assistera kollegor med alla typer av

frågor, reseräkningar, utlägg m.m. Kontrollera
tidrapporter. Boka konferenser m.m. Sedvanliga
sekreteraruppgifter.
OCH För att du ska kunna göra allt detta är
det bra om du känner till hur Ericsson fungerar,
t ex hantering av Memo samt Officepaketet.
Engelska i både tal och skrift är ett krav då vi
tillhör Global Service Provider och skall kunna
kommunicera med vår omvärld.
Bra egenskaper att ha med på vägen är:
Humor. Noggrannhet. Tålamod. Envishet. Sunt
förnuft. Arbetslivserfarenhet. Inte vara rädd att
säga ifrån om så behövs.
Kontakta: Suzanne Hellberg på tel 08-726 25
29, e-mail Suzanne.hellberg®edt.ericsson.se

Ansökan: Johanna Karling ÄL/EDT/NH Human
Resources 125 82 Stockholm e-mail johanna.karling@edt.ericsson.se

ducts, including Service Solutions, Operations
Support Systems (OSS), HLR/SCP and IN Services,
Wireless Office Systems (WOS) and others.

• Our newly formed Product Unit Wireless
Applications & Services has an open position for
an experienced assistant/secretary. The successASSISTANT/SECRETARY
ful candidate shall provide administrative and
Ericsson Radio Systems AB - American Standards, secretarial support and assistance to the Vice
President responsible for the Product Unit.
has recently re-organised its Product
The administrative responsibilities include
Provisioning with the creation of two Product
handling of correspondence, travel arrangeUnits. Product Unit Wireless Applications &
ment, preparation of expense reports, co-ordiServices has responsibilities for Profit and Loss,
nation of conferences, minutes of management
Systems Management Product Management,
meetings, etc. You shall also often act as first
Integration & Certification, Product Marketing
point of contact for the Vice President, and
and Technical Sales Support for a range of proEricsson Radio System AB, Kista

"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 Stockholm, and in Mölndal.
We need to build up development teams willing to take responsibility for
the success of the new business line. We want a flexible organization with

Project Managers - Stockholm.
A project manager in BL OSS is also
manager of the unit that develops the
product and has full personnel
responsibility.
You have:
• Experience from project or line manager
work.
• Strong drive and high energy level.
For more information contact:
Lars Ericsson, tel 031-746 2680,
e-mail:ehslsen@aom.ericsson.se

Chief Designers - Mölndal and
Stockholm.
A Chief Designer is the leading technical
person in the development project and
guides the project team members
technically.
You have:
H Experience from most of the following
areas: design, implementation, test
and maintenance.
H Willingness to work with new processes
and tools.
For more information contact:
Ulf Stein, tel 08-685 2482,
e-mail: ehsuste@egs.ericsson.se
Lars Eriksson, tel 031-746 26 80,
e-mail: ehslsen@ehs.ericsson.se

Developers - Stockholm.
Developers participate in all phases of
development from analysis of customer
requirements through to testing and
packaging. In this position you will work

clear career paths, and we want people willing to take on broad
responsibilities. As a developer in BL OSS, you are not only a programmer.
You participate in evaluation of customer requirements, in design, and test,
and in education of channel partners and customers. Customer satisfaction
is everyone's responsibility.
We now want to fill the following positions:

in projects in the Performance Measurement
product area.
You have:
• Experience from most of the following,
preferably under U N I X or N T
environments: product definition,
design, implementation (C or C++),
testing, customer support and
maintenance.
For more information contact:
Ulf Stein, tel 08-685 2482,
e-mail: ehsuste@ehs.ericsson.se or
Staffan Strömbäck, tel 08-685 2028,
e-mail: ehsstst@ehs.ericsson.se

Software Process Consultants Mölndal and Stockholm.
Your main role is to be a focal point for
software engineering within th
organisation. As these are part time position
you will also participate in regular
development work.
I You are responsible for re-engineering
processes and steps as necessary to meet
changing business needs.
• You will support the projects in their
work to customize their software process.
H You will keep current with leading edge
technologies, processes and tools which
would have a positive impact on our
organisation's software development
productivity.
• You will be responsible for establishing
development standards and guidelines
and tracking performance against goals.

For more information contact:
Maria Boza, tel 08-685 2158,
e-mail: ehsboza@ehs.ericsson.se

Information Developer - Mölndal
and Stockholm.
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.
For more information contact:
Olov Pettersson, tel 08-685 2193,
e-mail: ehsolov@ehs.ericsson.se

For all positions you need to have an
academic degree in computer science or
corresponding experience.

Send your applications not later than
971120 to:
Ericsson Hewlett-Packard
Telecommunications AB
Att: Britt-Marie Olsson
Human Resources
126 25 Stockholm
or for positions in Mölndal to:
Ericsson Hewlett-Packard
Telecommunications AB
Att: Ewa Eriksson
Human Resources
Box 333
431 24 Mölndal

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 ERICSSON
us to supply our customers with local sales, service and support, almost anywhere in the world.
HEWLETT
Combined and enhanced strengths - this is the added value that we, the more than 650 people of Ericsson
PACKARD
Hewlett-Packard Telecommunications in Mölndal and Stockholm, Sweden and Grenoble, France will always
extend to our customers.
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should be able to communicate in a professional
way with the most senior management levels
both within and outside the company.
The successful candidate shall have a strong
experience in a senior assistant/secretary role
and be employed by Ericsson for 10 years or more. You should be able to confidently use a computer and work effectively with standard office
software programs. Fluency in Swedish and
English, both verbally and written is required as
daily contact with Swedish and international
markets will be required.
The successful candidate shall be a strong
teamplayer and enjoy communicating with different people. Your initiatives and ability to
identify improvement areas and generate practical solutions are appreciated. You are willing
to take on responsibility and ensure high level
of quality and accuracy in your work.
We are a dynamic organisation in the exciting
world of cellular telephony, and although the
work pressure is sometimes high, we all contribute to ensure that we keep a good atmosphere
at work. If this challenge interests you and if
you think you have the competencies and experience required;
Contact: Marianne Molin, phone +46 8 404
4778, facsimile +46 8 404 77 33 or by memo
ERA.ERAMM Application: Ericsson Radio Systems
AB AH/H Marianne Molin 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg
Affärsenhet Enterprise Networks finns i Nacka
Strand, Sundbyberg/Järfälla och Karlskorna med
internationell verksamhet i bortåt 100 länder. Vi
säljer och utvecklar kommunikationslösningar
bland annat under varumärket Consono.
Consono erbjuder skräddarsydda lösningar till
ett brett spektra av kunder, frän mindre företag
på en ort tilll multinationella företag med kontor sammanbundna i ett internationellt nätverk.
Vi säljer allt från telefoni till avancerade lösningar inom datakommunikation. Inom affärsgruppen Dedicated Networks hjälper vi våra kunder
med turnkey projekt där ett flertal produkter
från olika Ericssonenheter ingår i ett internationella projekt för totallösningar.
Vi söker nu till en ny befattning inom HUMAN RESOURCES, Sundbyberg

PERSONALADMINISTRATION
• Vi år ett team som ansvarar för H R frågorna
inom vår affärsenhet. I Nacka Strand arbetar vi
med nya arbetsformer i ett flexibelt kontor och i
en teamorganisation som innebär nya utmaningar även för Human Resources. Inom vår
verksamhet som servar Sundbyberg och Järfälla
finns en självständig personalfunktion, tillhörande H R teamet inom affärsenhet Enterprise.
Till Sundbyberg söker vi en erfaren administratör som är intresserad av att ansvara för följ
arbetsuppgifter: Förbättringsprojekt för administrativa rutiner och ITstöd. Databas för personalinformation om våra anställda för exportprojekt. Uppföljning av åtgärder och projekt.
Information till medarbetare och chefer om HR
frågor. Administration av rekrytering och introduktion av nyanställda. Medverkan i personalfrågor typ övertidsfrågor, betygsskrivning, attitydundersökningar, befattningsvärderingar,
kompetenskartläggningar.
Rätt person är van att organisera sitt eget arbete och har engelska som arbetsspråk i tal och
skrift. Du gillar att ha en serviceroll och år van
att ge information internt och externt. Du är intresserad av att utvecklas inom området Human
Resources och har gärna erfarenhet av aktuella
frågor, ev som sekreterare el administratör.
Vidareutbildning inom området kan erbjudas.
Kontakta: Per Svahn, tel 08/764 04 20
(EBC.EBCPSVA) el Kurt Trogen, tel 08/764 08 11
(EBC.EBCKUTR) i Sundbyberg, Human resources
professionals eller Cathrine Vincenti, tel 08/422
03 75 (EBC.EBCCVIN), Human resources manager, BU Enterprise i Nacka.
Ericsson Radio System AB. Kista

SECRETARY, SALES & MARKET - USA
AMINM Sales & Market USA is looking for a qualified secretary to work within a young and dynamic team to support the regional and area
managers. You should have several years of experience as a secretary and be familiar with MS
Word, Excel and PowerPoint.
• We are working towards other units both in
Sweden and in the USA so we need a person
who has good knowledge in English, both spoken and written and with the ability to create
good relations.
Other duties besides normal routine work involve: handle correspondence, take minutes,
participate in internal meetings, make travel arrangements and arrange customer visits.
You should be a team player but must also be
able to work independently, possess initiative
and have the ability to work under pressure.

JOBBNYTT
Contact Bengt Waxberg, phone: 404 78 38,
memoid: ERA.ERAWAX or Ann-Christin Öberg,
phone: 404 78 39, memoid: ERA.ERAAAXN
Application: Ericsson Radio Systems AB, AH/H
Birgitta Stavenow, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SECRETARY, ASIA & EUROPE
- AM/A CUSTOMER ACCOUNTS
The unit AMIAA seeks a qualified secretary to
work within a young and dynamic team to support the regional and area managers, in co-ordination with the department secretary.
• You should have several years experience as a
secretary and be familiar with MS Word, Excel
and Powerpoint. We are working in an international environment and it is essential to have a
good knowledge of English. A plus is if you speak Spanish and/or Portuguese.
Other duties besides normal routine work:
handle correspondence, prepare reports, participate in internal meetings, take minutes, make
travel arrangements and arrange customer visits. You should be a team player but must also
be able to work independently, possess initiative
and have the ability to work under pressure.
Contact: Cecilia Tiney, phone 08 757 57 72 or
Ulf Engberg, phone 08 404 66 21 Application:
Ericsson Radio Systems AB AH/H Annelie
Gustafsson, 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PATENTADMINISTRATÖR
-SEKRETERARE
• Vi behöver förstärka vår Business
Development enhet med en administratör som
skall administrera affärsenhetens patent, ansvara för uppdatering och nyupplägg av patent i
vår databas, skriva ut patentrapporter mm. I arbetsuppgifterna ingår åven att skriva brev och
protokoll, utskrift av rapporter, sammanställa
statstik, telefonpassning, rese- och konferensbokning samt kopiering och distribution av dokument. Arbetet innehåller en hel del internationella kontakter med korrespondens på engelska så du bör ha mycket goda språkkunskaper.
Det är ett intressant och omväxlande arbete
som ställer krav på ordningssinne, flexibilitet
och samarbetsförmåga. Du skall vara van vid ett
relativt högt arbetstempo.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och
några års sekreterarerfarenhet.
Kontakta: Kasim Alfalahi, telefon 08-404 4548,
memo ERA.ERAKALF Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB. AH/H Anette Spångberg 164 80
STOCKHOLM
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distinctive features on this rapidly growing market. RBS is a decision making, result focused
unit characterised by flexibility in an international environment.
Our R&D organisation RSAIBIU (app. 100 people) which successfully has developed high quality, cost effective radio base stations since the
mid 1980:ies, is now taking a new step into tomorrows technology.
New radio design technique such as wideband, multi channel and multi standard techniques, using fast DSP's, will very soon change the
architecture of the RBS making it more generic
and more cost effective. Filters, digital beamforming algorithms and air interface (analog or digital) etc are implemented in DSP's. This change
in architecture will create great advantages in
terms of functional design and sales, flexibility,
capacity, cost and applications. We are now looking into future applications for high capacity
wireless solutions in existing mobile networks,
very often close together with our experienced
customers.

MANAGER PROJECT OFFICE - RBS

CHEF FÖR PRODUKTLEDNING

New radio design technique such as wideband,
multi channel and multi standard techniques,
using fast DSP's, will very soon change the architecture of the RBS making it more generic and
more cost effective. We are now looking into future applications for high capacity wireless solutions in existing mobile networks, very often close together with our experienced customers.
We are looking for a new manager responsible for the Project Office, today around 7 people.
You will report to the R&D manager and be part
of the R&D managing team. You should have
long experience of mobile systems, project management, integration or sw/hw radio design.
You should be a good leader of the unit, enjoy
fast results with high quality and good in written and spoken English. Your should have a
Master Degree or similar education.

• Arbetet innebär att leda planeringen av vår
generiska produkter utfrån samarbete med produktledningarna på affärsenheterna.
Produktledningen ansvarar för MSR Road Map
och kravdokumentation. Lönsamhetskalkyler är
en viktig del av verksamheten. Marknadsföring
av MSR- konceptet ligger inom ansvarsområdet.
Arbetet som är mycket utåtriktat, ger möjlighet
till bred kontaktyta och god insikt i verksamheten inom BR. Du kommer att rapportera direkt
till chefen för MSR.
Vi söker nu dig som har en god kännedom om
mobiltelefonisystem samt är drivande och resultatinriktad. Du får en unik möjlighet att vara
med från börjarn och bidra med din kompetens
i detta utmanande utvecklingsprojekt. Du får
även ett unikt tillfälle att få en överblick av olika produktområden inom mobiltelefoni. Vi ser
att du har några års erfarenhet av arbete i ledande befattning. Utvecklingen kommer att ske
i nära samarbete med affärsenheterna varför vi
värderar samarbetsförmåga samt flexibilitet
högt.

Contact: Eric Sandberg, R&D Manager, 087571730, e-mail: eric.sandberg@rsa.ericsson.se
or Björn Dellås, Marketing Manager, 084048144, e-mail: bjorn.dellas®rsa.ericsson.se
Application: Ericsson Radio Access AB RSA/HPS
Cicki Mattsson Box 11, SE-164 93 STOCKHOLM

ENHETSCHEF INKÖPSSUPPORT

FÖRSÄLJNINGSCHEF TILL
RBS-ENHETEN

Kontakta: Jan Andersson, tel. 08-757 35 79
Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB
KI/ECS/HKS Mia Hjertén 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Access AB, Kista

MANAGER SYSTEMS DESIGN - RBS
The business segment RBS - Radio Base Stations develops and manufactures various types of base station products for a number of different
cellular mobile telephony systems. High performance and cost effective design are some of our

CHEF FÖR ENHETEN RADIO

Contact: Eric Sandberg, R&D Manager, 087571730, e-mail: eric.sandberg®rsa.ericsson.se
or Håkan Einarsson present Systems Design
Manager, 08-7572136, e-mail: hakan.einarsson©rsa.ericsson.se

• We are looking for a new manager responsible for the Systems Design unit, today around 15
people. You will report to the R8iD manager and
be part of the R&D managing team. You should
have long experience of mobile systems, project
management, integration or sw/hw radio design. You should be a good leader of the unit,
enjoy fast results with high quality and good in
written and spoken English. You should have a
Master Degree or similar education.

Ericsson Radio Access AB, Kista

• Du kommer att planera, leda och utveckla
Projektkontorets arbete i Kista. Här ingår att ansvara för "Material Supply Projects", administrativa rutiner, systemansvar (CAP, APT etc), orderhantering samt andra supportaktiviteter inom
inköp. Du kommer också att ansvara för finansiell-, kvalitets- samt processutvärdering av nya
samt befintliga leverantörer. I kvalitetsarbetet
ingår också framtagning av zerodefect program
samt arbete med långsiktiga kvalitetsförbättringar. Du kommer att agera interface mellan
inköp och teknik i såväl projekt- som arbetsmetodikfrågor.
Du är ingenjör och/eller ekonom med erfarenhet av inköpsverksamhet eller av projektledararbete. Du år en van ledare med helhetssyn,
en god kommunikatör och du har ett analytiskt
tankesätt. Du är starkt resultatinriktad och gillar
att arbeta i ett högt tempo. Engelska behärskar
du i tal och skrift.

Systems. Vårt uppdrag är att utveckla teknologier och generiska produkter för de olika affärsenheterna.
Inom Multi Standard Radio programmet
(MSR) startar vi nu ett utvecklingsprogram som
innebär att utveckla generiska produkter till
nästa generations basstationer, baserade på senaste teknologier inom signalbehandling och
mikroelektronik. Till detta söker vi chefer till
några nyckelpositioner.
MSR konceptet består även "bygglåda " med
generiska produkter, som skall användas i affärsenheternas långsiktiga basstationsutveckling.
Vår vision är en gemensam basstationsplattform
för de olika mobiltelefonstandarderna. Idag arbetar ca 100 personer med MSR.
ERA/X är en relativt liten organisation, ca 200
personer, vilket gör att det finns goda möjligheter att få en helhetsbild av vår verksamhet.

• Inom enheten utvecklar vi bredbandsradio för
multi carrier och multi-standard dår tekniken
ställer höga krav på dynamik, miniatyrisering
och flexibilitet. Enheten ansvarar även för mekaniska byggsätt. Du kommer att rapportera direkt till chefen för MSR och ansvara för delsystem Radio. Enheten består idag av ca 25 personer och vi planerar att växa ytterligare. CHEF
FÖR ENHETEN KONTROLL/BASBAND
Enheten har totalansvar för delsystem
Kontroll/Basband. Vårt mål är att skapa generella plattformar för olika basstationssystem. Vi
jobbar med senaste teknik inom elektronikkonstruktion, ASIC-utveckling och programvaruutveckling.
Du kommer att rapportera direkt till chefen
för MSR. Enheten består idag av ca 20 personer
och vi planerar att växa ytterligare.

Ericsson Mobile Communications AB, Kista

Ericsson Mobile Communications AB utvecklar,
marknadsför och säljer mobiltelefoner över hela
världen. Vi växer så det knakar och söker en enhetschef till vår inköpsenhet för datatelefoniprodukter i Kista.
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Affärssegmentet för RBS - Radio Base Stations utvecklar och marknadsför radiobasstationer för
ett flertal cellulära mobiltelefonisystem. Vi arbetar med det senaste inom radiotekniken och
marknaden för våra produkter expanderar
snabbt. RBS är en egen resultatenhet inom koncernens styrka. Vår verksamhet präglas av korta
beslutsvägar, flexibilitet och internationella kontakter. Vi söker nu Dig som vill vara med i denna
dynamiska miljö. Inom marknadsenheten arbetar vi framförallt med radiobasstationer för
NMT- systemet.
• Som försäljningschef kommer du att ansvara
för vårt såljteam, som idag är tre personer samt
ingå I marknadsenhetens ledning. Du kommer
åven att ansvara för vår försäljning mot kunder
på olika håll i världen. I de flesta fall samarbetar
vi med lokala dotterbolag ute i världen och med
olika enheter inom Ericsson Radio Systems.
Vi söker dig som har några års erfarenhet
från liknande uppgifter och god kunskap om
hur våra kunder (mobiloperatörer) fungerar. Du
skall ha bred erfarenhet av att arbeta med kunder. Du skall åven kunna motivera och leda både
försäljningsteamet på hemmaplan och våra samarbetspartners i försäljningsarbetet.
Kontakta: Björn Dellås, tel 08-404 81 44 eller
Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
Mattsson, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB. Kista
Multi-Standard Radio, ett nytt produktkoncept
för basstationer i mobiltelefonsystem. Generic
Radio Network Products, ERA/X. är en gemensam produktenhet inom affärsområde Mobile

Kontakta: Rolf Ahlin, tfn: 08-757 09 92 e-post:
rolf.ahlineera.ericsson.se Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, ERA/X/HS Anne-Marie Ahrsjö,
164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

BUSINESS DEVELOPMENT
WESTERN EUROPE
Our mission is to identify new business opportunities and to develop total communications solutions based on QSM-products from Ericsson for
existing and potential customers. This involves
making end-user studies on industry segments
and their communication needs, focusing both
on specific segments and on general business
strategies. To successfully achieve our objectives
we are working in a co-operative, creative and
highly productive team environment with a
flexible organisation that includes job rotation.
We are now looking for a:

SECTION MANAGER
• Your role is to identify new business opportunities within different industry segments.
Together with your team you will develop total
business and communications solutions for specific segments. Furthermore, you will be responsible for developing both the organisation of
work within your section, including responsibility for the budget and competence development.
Your personal record includes a good theoretical background, preferably at university level
or equivalent. Line management experience is
required. The position also requires very good
mobile/telecom knowledge together with
technical and marketing experience. As a person
you demonstrate excellent social skills, a good
analytical ability and an open leadership style.
Documented business/commercial understanding, presentation skills and highly developed
skills in English both spoken and written are a
prerequisite.

JOBBNYTT
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Contact: Staffan Holmer, tfn +46 8 757 33 65
memoid ERAC.ERASNHR E-Mail: staffan.holmer©era.ericsson.se Application at latest
971114: Ericsson Radio Systems AB, LFHS Ingela
Vikenfalk, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

CHEF FÖRSÄLJ-OCH
VERKSAMHETSPLANERING
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm aren
tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 370 anställda och tillverkar mobilsystem produkter som ingår i affärsområdets produktsortiment. Katrineholm är en
av två enheter inom affärsområdet som ansvarar
för att nästa generations mobiltelesystem blir
industrialiserat. Systemen bygger på bredbandig
CDMA (W-CDMA) radioteknologi och ATM
transmission.
• Genom kontakter med våra affärsenheter
(RMOA, RMOJ, RMOG) skall du analysera och
koordinera marknadsbehov i form av order och
prognoser samt skapa förutsättningar för att
detta kan verkställas i fabriken.
Ansvarsområdet omfattar även logistikutveckling utifrån de krav som kunden ställer på
vår verksamhet.
Du bör ha en formell och praktisk bakgrund
kring logistik, material- och produktionsstyrning
samt besitta en helhetssyn kring administrativa
processer och produktionsprocesser. Erfarenhet
av IS/IT-frågor och process management är meriterande.
Kontakta: Urban Eriksson, Personalchef, tel
,0150/58129 eller Peder Davidsson, fabrikschef,
tel 0150/58112. Ansökan: KH/ERA/PK/H
AnnaCarin Gynt. Ericsson Radio Systems AB Box
193 641 22 Katrineholm

Ericsson Radio Access AB, Kista

CHEF TILL REPAIR CENTER
Ericsson Radio Access AB (RSA), 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.
Som chef kommer Du att ansvara för arbetsledningen av en dynamisk grupp på ca 11 personer inom Repair Center som arbetar med reparation och reklamationer av RSAs samtliga
elektronik- och filterprodukter. Du kommer att
ansvara för medarbetarnas och verksamhetens
utveckling, uppföljning av leveranser, produktivitet, kvalitetsläge, budget, personalfrågor och
förbättringsaktiviteter. Arbetet innebär direktkontakter med kunder till Repair Center, i
Sverige och utomlands.
Vi söker Dig som är mellan- eller civilingenjör
med erfarenhet av ledarskap. Som person är Du
utåtriktad och har lätt för att kommunicera, både svenska och engelska, i tal och skrift. Du har
ett drivande arbetssätt och kan motivera och entusiasmera.
Kontakta: Göran Larsson, tel 08-757 1555 eller
Per-Gunnar Nyström, personal tel 08-764 1539.
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
Christina Mattsson, Box 11, 164 93 STOCKHOLM.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
RMOG HW Services is responsible for provisioning of spare parts and repair services for all
RMOG products. This include product management as well as supply. In order to meet future
demands we need to strengthen the organisation. For that reason we have established a new
unit for SUPPLY MANAGEMENT from Nov. 1.

MANAGER-HW SERVICES
SUPPLY MANAGEMENT
• Responsibilities: Co-ordination of the global
supply organisation including Regional Logistic
Centres and Repair Centres. Develop and maintain process management for Hardware Services
Supply. Establish and follow up targets for quality, lead-times and costs. Maintain the spare
parts assortment. Optimise spare parts stores.
Administration of spare part orders. Forecast repair volumes and the need of spare parts.
The unit will consist of around 12 persons.
Requirements: Knowledge in and working experience from logistics. Managerial skills.
Working experience from Customer services is
preferable.
Contact: Göran Kördel, tel. +46 8 757 5708, memo-id ERAC.ERAGK or Jan Strömberg, tel. +46 8
757 0677, memo-id ERAC.ERAJASG Application:
Ericsson Radio Systems AB, LY/HA Karolina
Lunning, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB, Kista

CHEF FÖR RADIOKONSTRUKTION
Affärsenheten ANP - Antenna Near Products har affärsansvar för sitt produktområde som
omfattar delsystem i radiobasstationer till samtliga mobiltelefon/standarder, 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.
Affärsenheten är kompetenscenter för
mikrovågsfilter, combiners, lågbrusförstärkare,
radiotestloopar o d.
Enheten består idag av ca 75 personer som arbetar inom områdena radio-, filter-, combiner-

och digitalkonstruktion på frekvenser mellan
500-2000 Mhz.
Vi använder moderna verktyg för simulering
och framtagning av konstruktioner.
Produkterna tillverkas i stora serier i huvudsak i
vår fabrik i Kista men till viss del även i Visby och
i USA.
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som personalansvarig för radiokonstruktion består av
resursplanering mot projekten, metoder och
verktyg samt att ansvara för de kreativa delarna
genom att vara bollplank för nya idéer.
Vi söker Dig som är civilingenjör med 5-10 års
yrkeserfarenhet inom konstruktion, radio
och/eller mikrovåg. Du som söker är utåtriktad,
kommunikativ, initiativrik, resultatinriktad samt
har förmåga att entusiasmera och motivera
Dina medarbetare. Du har erfarenhet av ledarskap.
Kontakta: Jan Bohult, tel 08-757 3563 eller
Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404 3865
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Pia
Bolmgren, Box 11,164 93 STOCKHOLM
L M Ericsson Data AB

SEKTIONSCHEF
Ericsson Data är ett globalt dataföretag med
kompetens inom såväl stordatorer som web-teknologi. Vi har drygt 2 500 anställda med kontor
och dotterbolag i Kina, USA Spanien, Holland,
Storbritannien, Australien, Österrike och Sverige
(Norrköping, Göteborg, Östersund och huvudkontor i Stockholm).
Vårt arbete bygger på tre delar: Att vara strategisk partner i Ericssons kärnverksamhet. Att
erbjuda lösningar globalt till hela
Ericssonkoncernen. Att skapa en infrastruktur i
världsklass åt Ericsson. Ericson Data är ett kunskapsföretag med stark fokus på kontinuerlig

"Vi kombinerar IT och telecom till världsledande
drift- och affärsstödsystem. Låter det intressant?"
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-

Systemutvecklare
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.

Produktledare
Som en länk mellan våra samarbetsbetspartners
och utvecklingsprojekten säkerställer Du att vi
gör rätt saker - det marknaden vill ha. Du

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.

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.

Projektledare
Som projektledare driver Du självständigt
och strukturerat ett utvecklingsprojekt från
start till mål. Du svarar inför styrgruppen för
projektets budget och tidplan.
I vår värld av allt kortare ledtider och
föränderliga förutsättningar krävs såväl att
Du är lyhörd för kundernas behov som att
Du försvarar projektets möjligheter att nå
målet. För att bli framgångsrik krävs

praktisk erfarenhet av programvaruutveckling. Därtill måste Du vara mycket
drivande, ha hög integritet och vara en
naturlig ledare.
Är Du intresserad av någon av dessa tjänster i
Västberga - kontakta:
Lars-Erik Svantesson, tel 08-685 23 79,
e-mail: ehstess@ehs.ericsson.se,
Helena Olsson, tel 08-685 25 58,
e-mail: ehsheon@ehs.ericsson.se,
Valdemar Langlet, tel 08- 685 29 56,
e-mail: ehsvala@ehs.ericsson.se eller Inger
Agdahl, Human Resources, tel 08-685 26 61.
Skriftlig ansökan skickas senast 971120 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 690 anställda hos Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications i Mölndal,
Stockholm, Malaysia och Grenoble, Frankrike.
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att uppfylla höga krav på radioprestanda och
We are looking for a person that has good lekompetensutveckling av medarbetarna för att
LM Ericsson Data AB, Divison Business
låg kostnad för hårdvara, är algoritmer och
adership capabilities and initiative, is people oriligga i framkant i en IT-värld i ständig förändSupport/Östersund (ÖS)
hårdvara state of the art och lite till.
ented, and result and customer focused.
ring.
Mjukvaran utvecklas i assembler, C och C++.
Experience from telecommunication or from daSektionen arbetar idag huvudsakligen inom Vi har under en tid arbetat med att ta fram ett
Målmiljön är digitala signalprocessorer(DSP. För
ta communication is required.
området ärendehantering. Arbetet gir ut pi att ny organisation för våra fyra enheter i Ösatt säkerställa funktionalitet och kvalitet antersundf idag 87 pers.)Vi söker nu därav
utveckla och förvalta koncernövergripande
vänds avancerade simulerings- och verifieringsContact: Lars Hagberg, phone +46 8 757 58 98,
system för bl.a. felrapportering. Teknikerna som
verktyg.
memoid: ERA.ERALHAG Application: Ericsson
används spänner från stordatormiljö till senaste 1 PLATSCHEF
Radio Systems AB, AH/H Anette Spångberg, 164
WBB-teknik. Området har stora möjligheter till
4 SEKTIONSCHEFER
80 Stockholm
• Vi tror att Du är en lagledare som kan föra
expansion.
sektionens redan framgångsrika arbete till nya
Organisationen kommer att bestå av följande
höjder. Vi tror också att Du har ett brett kunnanområden: Infrastruktur: Infrastrukturen arbetar Ericsson Radio Access AB, Kista
• Vi söker dig som tycker om att anta utmade inom mobiltelefoni, men kanske framför allt
med support av lokal datordrift, lokala nätverk,
ningar. Vi sätter stort värde på initiativ- och
erfarenhet av industriell mjukvarukonstruktion.
datakommunikation, telefonväxeln, utveckling GRUPPCHEF TILL PRODUKTVERKSTAD
handlingskraft men anser att din förmåga att
Vi erbjuder dig ett mycket krävande, men
och stöd inom området systemarkitektur samt
stimulera och "coacha" dina medarbetare är lika
Helpdesk för de företag som är verksamma in- Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och också mycket stimulerande arbete, och ser fram
viktig. Eftersom vi arbetar med att sälja tjänster
bred kompetens inom trådlös kommunikation. emot din ansökan redan idag.
om Ericssons anläggning i Östersund.
och produkter inom och utanför Ericsson är du
en person som sätter kunden i fokus och är reProduktion/Distribution: Sektionen kommer Vi är verksamma inom radioaccess system för
Kontakta: Ralph Löfdahl, tfn 08-757 56 74 eller
sultatorienterad.
att arbeta med olika stöd för TTC-processen in- trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem för analoga ochJan-Olof Segerfeldt, Personal, tfn 08-757 57 54
Som sektionschef arbetar du i en platt, dynaom Ericsson, och då främst delprocesserna
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, AH/H Janmisk organisation där du rapporterar direkt till
Distribution och Produktion.
finns i Kista och vi är idag cirka 1200 anställda. Olof Segerfeldt, 164 80 STOCKHOLM jan.olof.senågon av våra tre divisionschefer. Du ingår i nåProduktionformation(PI):
gerfeldt@era.ericsson.se
gon av divisionens ledningsgrupper, där du finHuvudverksamheten är baserad på genomföran• Som gruppchef kommer du att ansvara för arner kollegor att samverka och rådgöra med.
desvar inom området Produktinformation.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Vår organisationsform bygger på ansvar och
Sektionen kommer att utreda behov av, utvecklabetsledningen av en dynamisk grupp på ca 20
tillit. Som chef får du ansvar för att enheten geoch förvalta client och server applikationer (in- personer som arbetar med produktion av
nererar ett positivt resultat, har nöjda medarbeom alla miljöer) som stöder Ericssons produktin- elektronikprodukter inom en avvara produktMANAGER SUPPLY PLANNING
verkstäder. Du ansvarar även för medarbetarnas
tare och kunder. Resten år upp till dig och dina
formation och dokumenthantering.
Supply Management is a function within
medarbetare.
Generell konsulting: Sektionen kommer att och verksamhetens utveckling, uppföljning av
Ericsson Mobile Systems, Cellular Systems bestå av projektledare, verksamhetsutvecklare leveranser, produktivitet, kvalitetsläge, budget,
American Standards (RMOA), with the responsiKontakta: Rönnaug Melbye, tfn 08-726 30 62,
samt utvecklingskonsulter med generell kompe- personalfrågor och förbättringsaktiviteter.
bility for all supplier relations.
Vi söker dig som har teknisk utbildning inom
e-mail: ronnaug.melbye@edt.ericsson.se eller
tens. Detta för att kunna ge övriga sektioner
RMOA Supply Management is establishing a
elektronik på minst gymnasienivå och har erfaPeter Ewers, tfn 08-726 23 60, e-mail:
stöd i uppdragsverksamheten.
new function Supply Planning and we are now
renhet av ledarskap från tillverkningsindustri.
peter.ewerseedt.ericsson.se Ansökan: L M
looking for a manager.
Som person är du utåtriktad och har lätt för att
Ericsson Data AB Eva Almung (VH/EDT/BR) 125
• Till ovanstående sektioner söker vi SEK
kommunicera. Du har ett drivande arbetssätt
82 STOCKHOLM
TIONSCHEFER. Du kommer att ha eget resultaoch kan motivera och entusiasmera.
• Together with your co-workers your challenge
tansvar, personalansvar och verksamhetsansvar
will be to ensure RMOA first line suppliers fulfilEricsson Radio Access AB, Kista
för sektionen. Även säljansvar för egen lönsamKontakta: Thommy Ek, tel 08-757 16 19 eller
ment of the committed hardware delivery-precihet ingår. Du som söker dessa befattningar bör
Madeleine Koch, personal, tel 08-757 17 49
sion, lead-time and quality. Together with
gärna ha erfarenhet området vara duktig på att
CHEF FÖR NETWORK PLANNING
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
RMOA first line suppliers and RMOA
leda, organisera och utveckla en verksamhet.
Cicki Mattsson, Box 11, 164 93 STOCKHOLM
Procurement your team will develop and secure
Cellular Transmission system (CTS) år ett afVi söker även en PLATSCHEF med följande anthe logistic processes from order entry to agreed
färssegment inom Ericsson Radio Access AB. Visvarsområde: Du kommer bl a att vara ansvarig
delivery address. Your responsibility will also be
erbjuder kompletta transmissionssystem för alla för den övergripande lönsamheten i Östersund,
Ericsson Radio Systems AB, Kista
to improve the first line suppliers delivery-permobila tillämpningar. Systemen ökar utnyttjan- ha ett övergripande kundansvar, ansvara för
formance regarding capacity, flexibility, lead-tidegrad av infrastruktur och ger ökad kontroll,
nyförsäljning internt/externt på Östersunds(ÖS)
CHEF PROJEKTKONTOR
me and delivery-precision. Our strategy is:
flexibilitet och tillförlitlighet.
nivå. Vidare kommer Du att vara informationBSS SYSTEMVERIFIERING
To introduce partnership and trust between
För att kunna möta kundernas krav på snabba sansvarig för ÖS samt ha personalansvar för seklösningar krävs självständiga och kunniga me- tionscheferna . Platschefen kommer att vara diPå Produktenheten för GSMIBSS drivs i totalpro- the Business Unit and its suppliers. To develop
jekt med ansvar från och med förstudier till pro- the Preferred Suppliers to System Production
darbetare. CTS består för närvarande av 70 per- rekt underställd divisionschefen för Business
duktintroduktion av kompletta system hos
Centres or First Tier Suppliers.
soner och nu behöver vi utöka vår personalstyr- Support.
kund. Inom ramarna för den verksamheten drika med ytterligare personal.
Till denna befattning söker vi Dig som är kunWe think You who have a deep experience in
ver enheten för GSMIBSS Systemverifiering pro- supplier development, main planning and also
Vi söker en chef för Network Planning.
nig, erfaren i marknadsföring/försäljning.
jekt där vi ansvarar för integration och verif ier- an understanding for the ideas in supply chain
Enheten består idag av 7 personer som arbetar Viktiga egenskaper år god social kompetens,
ing av den nya GSM releasen. Vi behöver nu för- management and logistics management. You
med nätverksplanering av transmissionsnät för god samarbetsförmåga, kreativitet samt att Du
stärka organisationen med en chef för varat
cellulära operatörer. Arbetet sker delvis i Kista är drivande.
have previous experiences of management posiprojektkontor.
men också hos våra kunder världen över.
tion including team-building, competence deveFör samtliga chefstjänster gäller att Du belopment. It is also important that you are busihärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• I ansvarsområdet ingår att hantera inkomness oriented and used to commercial relations
• Vi söker Dig som har kunskap om transmismande assignments för verif iering, estimering &
and negotiations.
sionsplanering med tyngdpunkt på användande
Kontakta: Divisionschef Leif Eriksson tel 08-726
budgetering för pågående och framtida verifierav mikrovågslånkar. Du bör även ha viss erfaren20 36 e-mail: leif .ericsson@edt.ericsson.se eller
Contact:ERA/APC Ann Bäckman, 08-404 5601
ingsprojekt samt att förbättra och underhålla
het av cellulära nät. Du måste också ha ett inbiträdande divisionschef Rönnaug Melbye tel
Application: KI/ERA/AH/H Britt Bosrup, Ericsson
LVN/Ts projektmodell. Som ansvarig för projekttresse för att vidareutveckla organisationen och
08-726 30 62 e-mail: rönnaug.melbye@edt.ericsRadio Systems AB, 164 80 STOCKHOLM
ledarna blir din uppgift att säkerställa att verifidess medarbetare inom detta område.
son.se. Ansökan: VH/EDT/BRC Siv Sacklén.
eringsprojekten drivs enligt modellen för integDu som söker är utåtriktad, kommunikativ, reEricsson Radio Systems AB, Kista
rationsdriven systemutveckling.
sultatinriktad samt har förmåga att entusiasmeArbetet bedrivs i en internationell designorra och motivera Dina medarbetare. Du har en
^T
ganisation och innebär täta kontakter med sateknisk examen eller motsvarande och Du har
MANAGER - CMS8800 PRODUCT MANAGEmarbetande enheter.
erfarenhet av ledarskap.
MENT. NETWORKING AND DATA PRODUCTS
Du bör vara civilingnjör eller motsvarande
Kontakta: Ulf Sundström, tel 08-404 2847 eller
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Cellular Systems - American Standards is one of med erfarenhet av projektledning och därtill höLars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404 3865
rande ekonomiskt ansvar. Mobiltelefoni- och vethe fastest growing business units within
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Pia
Ericsson Radio Systems. We are the market lea- rifieringserfarenhet är meriterande.
FINANCIAL PROCESS &
Bolmgren, Box 11,164 93 STOCKHOLM
der for cellular telephone systems and services
CONFIGURATION MANAGER
based on D- AMPS/AMPS. Today, over 50% of Kontakta: Peter Högberg, tel 08-764 1578 eller
Within Ericsson Radio Systems, the Business and
Ericsson Radio Systems AB, Kista
the of the world's cellular subscribers are served Kristina Johnsson, Personal, tel 08-757 1449
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB LV/HS
Financial Control department of the Product
by D- AMPS/AMPS systems.
Kerstin Almblad 164 80 Stockholm
Unit DSA "Digital (GSM) Switching Systems and
CHEF PROJEKTKONTOR
Applications" supports management with re• Would you like to drive the exciting merger
BSS SYSTEMVERIFIERING
ports, analysis and control.
of Internet and wireless communication technoEricsson Radio Systems AB, Kista
På Produktenheten för GSMIBSS drivs totalpro- logies? Wireless Internet and Intranet access are
• Your main task will be: to be responsible for
jekt med ansvar från och med förstudier till pro- expected to be the next major steps in the evoCHEF - SUPPLY MANAGEMENT
the DSA legal and operational business and filution of wireless services. Wireless industry anaduktintroduktion av kompletta system hos
& FORECASTING, AXE-10
nancial data flows, prepare and present the DSA
kund. Inom ramarna för den verksamheten dri- lysts suggest that soon every digital wireless
financial requirements and operational needs,
ver enheten för GSMIBSS Systemverifiering pro- phone will provide both PSTN and web access.
Enheten har det övergripande ansvaret för
RMOGs AXE-prognoser, produktsubstitutions- to evaluate suggested financial flow improvejekt där vi ansvarar för integration och verif ierIn the Cellular Systems - American Standards
planersamt för utveckling och förbättring av vå- ments together with other Product Units, to deing av den nya GSM releasen. Vi behöver nu för-Business Unit, we have recently launched a prora leverantörer och dess gränssnitt emot oss.
cide on which improvements to implement, to
stärka organisationen med en chef för varat
duct for wireless IP. It is based on the Cellular
support ongoing work for a DSA Data
projektkontor.
Digital Packet Data standard for packet switWarehouse to gather plant planning volumes,
• Tjänsten innebår för närvarande ett personached radio access and is integrated in our D-AMlansvar för sex personer.
delivered volumes, prices per major Sales Object
• I ansvarsområdet ingår att hantera inkomPS/AMPS products. We are currently working to
and design resource planning, prepare DSA for
mande assignments för verif iering, estimering S
provide wireless IP services on circuit switched
Personen vi söker skall ha en erfarenhet av
the SAP R/3 needs, to be able to read out the toprognosarbete, inköp och förbättringsarbeten,
budgetering för pågående och framtida verifieconnections. To be successful we need to have
vara van att ha många och internationella kontal DSA view as reported by BRUD.
riongsprojeirt samt att förbättra och underhålla
good knowledge also in end-user applications
takter. Du skall ha god teknisk grund och kunLVN/Ts projektmodell.
and total solutions. Not only to be able to unWe are looking for a person with theoretical
skap om AXE samt lätt för att samarbeta och
Som ansvarig för projektledarna blir din uppderstand how our products will be used, but aleconomical and accounting knowledge and
kommunicera.
gift att säkerställa att verif ieringsprojekten drivs
so to be able to respond to customer requirepractical experience from introducing a process
enligt modellen för integrationsdriven systemutments for guidance on how to provide attractive
oriented accounting system similar to SAP R/3.
veckling.
end-user solutions.
Kontakta: Karin Fårenmark, tel 08-757 2237 elExperience from financial processes and SAP R/3
ler Ann Nordenstam, Personal, tel 757 2287
within Ericsson is desirable.
Arbetet bedrivs i en internationell designorThe unit consists of around 8 persons and are
Ansökan: Ericsson Radio Systems LV/HS Kerstin
You are a skilled user of Microsoft Excel and
ganisation och innebär täta kontakter med saresponsible to assure that we have a competitive
Almblad 164 80 Stockholm
have an IS/IT background. You are fluent in spomarbetande enheter.
and profitable product portfolio. The unit will
ken and written English as you will be working
Du bör vara civilingenjör eller motsvarande
consolidate market requirements, define proin an international environment.
med erfarenhet av projektledning och därtill hö- duct strategies, product plans and main product
Ericsson Radio Systems AB, Kista
rande ekonomiskt ansvar.
requirements.
Mobiltelefoni- och verifieringserfarenhet år
You will also be responsible for technical sales
Inom enheten Radio Base Station Development
för amerikansk och japansk standard, söker vi
meriterande.
support for our products. The sales support role
PRICE CONTROL MANAGER
nu:
implies customer presentations and preparation
of proposals, all in close team-work with our
• Your tasks as price control manager will incluKontakta: LV/TC Peter Högberg tel:(76)41578
CHEF DIGITAL RADIO SW DESIGN
global marketing and sales organization.
de: to compile and report actual contracted voeller LV/H Kristina Johnsson tel:(75)71449
In this position you will have extensive interEnheten består av i det närmaste 30 personer,
lumes and prices for the most important DSA
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB LV/HS
national contacts with many opportunities to
som konstruerar styr- och signalbehandlings- markets and products, to use this knowledge of
Kerstin Almblad 164 80 Stockholm
travel.
mjukvara till radioenheterna i basstationen. För trends to extrapolate future profitability, to pro-
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vide profitability data for the total DSA business
plan and board meetings, to check data reported by the markets, to take an active part in the
Price Control Processes within and outside DSA.
We are looking for a person with a university
degree in business administration, extensive experiences from marketing, pricing or strategic
planning and of Ericsson mobile products. You
are also a skilled user of Microsoft Excel and preferably a database.
The position calls for flexibility, self-initiative,
an above-average involvement in the job as well
as a high ability to get acquainted with other
people, mostly technicians. You are fluent in
spoken and written English as you will be working in an international environment.

BUSINESS CONTROLLER
• Your responsibilities will be: to maintain an
effective business control of DSA. to write the
DSA Business Plan, to foresee, extrapolate, predict, observe and/or review our Business Plans,
Strategic Plan and Budget in order to propose
action, to encourage design decisions based on
operator profit and business cases, to assist the
Price Control Manager when comparing actual
prices and volumes with required levels, all to
guarantee management decisions securing our
profit.
We are looking for a person with a university
degree in business administration and a solid
work experience, being a skilled user of
Microsoft Excel and preferably a database and
having a technical interest for our products.
The position calls for flexibility, self-initiative,
an above-average involvement in the job as well
as a high ability to get acquainted with other
people. You are fluent in spoken and written
English as you will be working in an international environment.
Contact: Per Alexanderson, phone 08-757 39 33
Application: Ericsson Radio Systems AB LK/HS
Anya Brännström 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

FINANCIAL ANALYST
The finance & control department of the product unit Wireless Networks provides reporting
and analysis of product profitability, research
and development expenses, line expenses and
personnel.
• We are looking for two financial analysts to
report the research & development expenses,
the line expenses and personnel figures at book
closings, budgets and forecasts. In addition to financial reporting and analysis, your task will be
to support the line managers and project managers in financial matters, provide templates and
guidance, set up effective processes for purchasing of development and other services, accounting of invoices, forecasts of personnel etc.
This is an excellent opportunity to learn the
financial reporting, systems and processes of
Ericsson Radio Systems and other Ericsson companies we work with. You will interact with people of different professions and use pedagogical
skills to show the financial consequences of our
R&D project and line activities.
We believe that you have a university degree
in Business Administration and a few years similar work experience (for the r&d work even
longer). A good command of written and spoken English is required. You should be analytical, structured, able to take initiative and interact with different people. A good knowledge
of Microsoft Office products is highly useful.
Previous Ericsson experience is a merit.
Contact: Anders Beckius, 08-757 17 41, e-mail
anders.beckius era.ericsson.se. Application:
Ericsson Radio Systems AB, AH/H Anette
Spångberg, 164 80 Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
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JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 17 1997

ning enheten bedriver mot den övriga organisationen.
Du är en redovisningsinriktad ekonom, gärna
med ett par års erfarenhet av ekonomiarbete inom Ericsson. Du är utåtriktad, har lätt för att samarbeta med andra och är drivande samt uthållig.
Du kommer att tillhöra stabsenheten
Financial control och därigenom ha ett mycket
nära samarbete med övriga ekonomer inom divisionen. I det dagliga arbetet kommer du primärt att arbeta med marknadsavdelningens personal.
Kontakta: Bo Persson, tel. 08-757 1034, memoid ERA.ERABP eller Birgitta Albertsson, tel. 08757 3429, memoid ERA.ERABAT Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, J/HS Ann Beer 64 80
STOCKHOLM

fektivisera befintliga rutiner samt skapa nya rutiner i och med att vi ökar andelen fakturor via
EDI. Du kommer också att ansvara för avstämning av leverantörsskulden gentemot några
koncernbolag. Arbetet innebär ett stort antal
kontakter inom ETX, med andra Ericssonbolag
och externa leverantörer, såväl svenska som utlänska. Du bör därför behärska koncernspråket
engelska i tal och skrift.
För dig som är en glad och positiv person, tillika gymnasieekonom med några års erfarenhet
inom redovisning, erbjuder denna befattning
ett intressant och omväxlande arbete med goda
möjligheter till utveckling. Välkommen med din
ansökan!
Kontakta: Öystein Andersen HF/ETX/FE/RP Tel.
08-719 2330 Memo:ETX:ETXTEIN eller AnnaKarin Berry HF/ETX/FE/P 08-719 0066 Memo:
ETX:ETXANBY

Ericsson Radio Systems AB, Kista

REGION CONTROLLER
TEMPORARY POST FOR ONE YEAR
The Business Unit Private Radio Systems provides
land mobile radio solutions - EDACS and MRS,
(RPRS). Within the Business Unit me develop,
manufacture, market and install systems for
land mobile radio users. Our systems are today
in service with more than 350 customers worldwide.
• The responsibility of the business for the region, Europe and Middle East, was moved from
EUS in Lynchburg, Virginia to ERA in Kista in the
beginning of August this year. We can offer you
a stimulating job involving a wide area of tasks
and responsibilities as the region controller for
Europe and Middle East. You will be the local
company's financial interface and follow up the
consolidated result for the region, which involves some travelling. You will be involved in bids
and proposals with pricing and financing support. Transfer pricing, distribution agreements,
and market profitability analysis are also tasks
for the controller. You will be responsible for
closings, estimate and budget activities for the
RPRS organisation at ERA.
We are looking for a person with a university
degree in business administration. Being the only controller for RPRS at ERA, you must be able
to take own initiatives and to work independently. Previous Ericsson experience is an advantage.
Contact: Heléne Wiorek, phone 08-585 307 46
Application: Ericsson Radio Systems AB, F/H
Liljana Sundberg, 164 80 Stockholm
Ericsson Mobile Communications AB, Lund

ACCOUNTANT
Global Customer Services is responsible for developing strategies and guidelines for service and
support for Ericsson mobile telephones and terminals, to be implemented by the local sales organisations around the world. The unit is responsible for the consolidated results for all
customer services activities globally.
• As an accountant within Global Customer
Services you will handle closing of the books
each month for our unit and make several different kinds of warranty reports. The reports contain income statement, key ratios and analyses
from an internal controlling perspective, i.e. no
external focus on taxes etc.
The position requires good knowledge in
Access and Excel, and interest in developing our
reporting further. Other duties will be reviewing
reports from other parts of Customer Services
and solving of different accounting problems
that might occur. You have to be able to work
individually, handle a lot of information, to be
structured and well organised.
You have a couple of years work experience
and a Master or Bachelor of Science Degree in
Business Administration, with accounting as
your main subject. We assume that you have a
good command of both written and spoken
English.

Affärsenheten RMOJ utvecklar, tillverkar och säljer det digitala mobiltelefonsystemet PDC samt
Contact: Anders Stenberg, tfn 046-19 30 25
tjänster till framför allt Japan. RMOJ ansvarar
Application: Ericcson Mobile Communications
även för utvecklingen av tredje generationens
AB, Personalenheten, 221 83 LUND
mobiltelefonisystem, WCS.
Ericsson Telecom AB, Ekonomienheten
• Till enheten Financial control, som består av
15 personer, söker vi snarast en ekonom som
EKONOM
skall arbeta med controlling inom en av marknadsavdelningarna. Huvudsakligen innebär detLeverantörsreskontran inom ETX Stockholm
ta att operativt arbeta med marknadsavdelninkommer att centraliseras. Det innebär att en ny
gens bokslut, budget och estimat, d.v.s. allt arsektion bildas. Vi söker därför en ny medarbetabete från planering och sammanställning till
re som vill vara med och förverkliga vår vision
analys och rapportering.
om en papperslös leverantörsfakturahantering.
Våra system finns i stordatormiljö, men vi arbeLöpande kommer du också att ansvara för betar även med PC (Word/Excel).
arbetning och analyjav avdelningens orderingång, fakturering, bruftomarginaler samt försälj• Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i,
ningsomkostnader.
I arbetet ingår även att driva ekonomiska pro- förutom traditionell fakturaregistrering och
uppföljning, att vara med och utveckla och efjekt samt att medverka i den ekonomiska utbild-

Ericsson Telecom Ab, Public Networks Middle East
& South Asia

MARKNADSCONTROLLER
Vi har det övergripande marknads- och resultatansvaret inom Ericsson Telecom Public
Networks för länder i mellanöstern och
Sydasien. Vi arbetar nära Poduct Line Units och
Operations för att möta våra kunders förvänt-

ningar på Ericsson. Vi är ett internationellt team
på 60 personer i Sverige med representanter på
våra lokala kontor.
• Vi söker en kvalificerad controller till Sydasien
som rapporterar direkt till regionchefen. Dina
arbetsuppgifter: Bolagscontrolling för våra bolag i regionen. Projektcontrolling. Vi driver flera
projekt i regionen där du är ekonomiskt ansvarig och ingår i våra internationella styrgrupper.
Ledning och styrning av förbättringsprojekt och
verka proaktivt för att optimera Ericssons finansiella situatiion. Arbete med finansiereingsfrågor (biståndsorgan, exportkrediter och banker).
Vi erbjuder Dig en möjlighet att få arbeta i en
stimulerande miljö med kontakter över hela
världen där möjligheterna att kunna påverka
endast begränsas av Dig själv.
Vi vill att du är Civilekonom eller motsvarande och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna med internationell inriktning. Tempot
kan periodvis vara högt varför Du behöver vara
flexibel med möjlighet att hantera flera bollar i
luften samtidigt.
Kontakta: Per Sandström tel.08/ 719 0935.
Mikael Kruhsberg tel. 08/719 4171 eller till vår
personalchef Mikael Kruhsberg tel. 08/719 4191
Ansökan senast 971031: Mikael Kruhsberg memoid ETX.ETXMKRU

PRESS OFFICER
TILL

KONCERNLEDNINGSFUNKTION INFORMATION
Ericsson, Koncernledningsfunktion Information, söker en Press
Officer till avdelningen Externa Relationer.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete med massmedia
såväl i Sverige som internationellt. Din målgrupp är såväl dagspress
som fackpress, svensk press och internationell press. Detta förutsätter
att din engelska — och med fördel ett ytterligare språk - fungerar
utmärkt. Du är beredd på tidvis mycket högt tempo och har förmåga
att samarbeta och koordinera frågor i en föränderlig miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Att arbeta med dagliga presskontakter i samarbete med vår
Informationschef och där samarbeta kring såväl kort - som långsiktiga
mediafrågor
Att hantera dagliga pressreleaser i samarbete med koncernens övriga
pressansvariga, hantera frågor från media och hitta rätt personer, fakta
och talesmän inom Ericsson
Att i nära samarbete med Ericsson Communications ansvara för koncernens press releaser samt att se på utvecklingen av dessa:
• Ta emot och ansvara för besök från media i samarbete med pressassistenten
• Hantera basfakta till media
• Ansvara för pressfrågor på vissa mässor. Samordning av pressmaterial.
•

Övriga dagliga pressfrågor

Din ansökan vill vi ha skickad till följande adress snarast:
Personalavdelningen
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
HF/LME/P
126 25 Stockholm
För ytterligare information kontakta:
Lars A. Stålberg, Informationsdirektör
Tel. 08-719 3162, 070-555 60 66
Rebecca Redling Rosenvinge, Press Officer
Tel. 08-719 3829, 070-519 3829
Mats Bjerlöv, Personalchef
. Tel. 08-719 9253

ERICSSON
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Ericsson Telecom AB, FINANCE AND ACCOUNTING

ERFAREN EKONOM
77// sektionen Financial reporting söker vi en erfaren ekonom. Sektionen ansvarar för ekonomisk rapportering
för Ericsson Telecom AB, skatter, deklarationer
och
Datavaruhuset.
• Dina arbetsuppgifter k o m m e r att innebära:
r a p p o r t e r i n g - u t f a l l , b u d g e t och estimat. analyser och utredningar, att u p p r ä t t a och k o m m u n i cera regelverk, a t t vara support f ö r b u d g e t och
estimatsystemet. f r a m t a g a n d e av analysmodeller.
Vi söker Dig som är civilekonom med redovisningsinriktning och har erfarenhet av redovisningsoch/eller controllerarbete. Som person är
Du drivande och resultatorienterad, analytisk
samt har en f ö r m å g a att se och t a ett helhetsperspektiv.

JOBBNYTT
Vidare k o m m e r d u att ansvara f ö r inköpen m o t
dessa vilket innebär f ö r h a n d l i n g a r och avtalsskrivande.
Du bör ha h ö g s k o l e u t b i l d n i n g med i n r i k t n i n g
m o t teknik och/eller e k o n o m i eller motsvarande
samt k ä n n e d o m o m elektronikkomponenter.
Det är önskvärt o m d u har erfarenhet f r å n inköps- eller logistikarbete samt arbete med MPSsystem. Du bör ha goda kunskaper i engelska, i
skriftlig och m u n t l i g f o r m . Vi söker en person
som är resultatinriktad, har känsla f ö r e k o n o m i
samt har en g o d f ö r m å g a a t t skapa och utveckla
g o d a relationer.
K o n t a k t a : Lennart Lundgren (chef
Leverantörsutveckling), tel 0150/58438 alt
070/5898438 eller AnnaCarin Gynt (Personal), tel
0150/58389. Ansökan: KH/ERA/PK/H AnnaCarin
Gynt. Ericsson Radio Systems AB Box 193 641 22
Katrineholm
Ericsson Radio Access AB, Kista

K o n t a k t a : Göran Ekström VH/ETX/FE/EY Tel. 08719 5353 M e m o : ETX.ETXGAE eller Anna-Karin
Berry, personal VH/ETX/FE/P Tel. 08-719 0066
M e m o : ETX.ETXANBY

rmTtnr
Ericsson Mobile Communications AB, Kista
Ericsson Mobile Communications
AB utvecklar,
marknadsför och säljer mobiltelefoner
över hela
världen. Till vår inköpsenhet i Kista söker vi en
komponentingenjör.

KOMPONENTINGENJÖR
• Som k o m p o n e n t i n g e n j ö r k o m m e r d u att arbeta med k o m p o n e n t f r å g o r i n o m r a m e n föt
M o b i l Data Produkter. Du kommer att agera
gränssnitt mellan inköp och vår utvecklingsavd e l n i n g i d o k u m e n t a t i o n s - och tekniska frågor. I
dina arbetsuppgifter ingår att u p p r ä t t a k o m p o nent- och förpacknings specifikationer, p r o d u k t n u m m e r h a n t e r i n g samt initiera och handha
godkännandeprocesser i enskilt p r o j e k t .
Du k o m m e r a t t ha många interna samt externa k o n t a k t y t o r vilket kräver samarbetsförmåga,
i n i t i a t i v k r a f t och social f ö r m å g a samt a t t d u kan
arbeta i ett h ö g t t e m p o . Din b a k g r u n d är minst
tekniskt gymnasium (elteknisk), helst mellaningenjör. Du bör ha g o d k o m p o n e n t känned o m samt behärska engelska i t a l och skrift.
Erfarenheter i n o m i n k ö p eller k o n s t r u k t i o n år
också meriterande.
K o n t a k t a : Jan Andersson, t e l . 08-757 35 79 eller
Håkan Olsson t e l 08- 757 32 32 Ansökan:
Ericsson M o b i l e Communications AB KI/ECS/HKS
M i a Hjertén 164 80 Stockholm
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Kungens Kurva

LEVERANTÖRSUPPFÖUNING
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem
för telekommunikation.
• Enheten Sourcing & Support söker en visstidsanstålld medarbetare f ö r leverantörsuppföljn i n g . A r b e t e t i n n e f a t t a r i n m a t n i n g av m ä t d a t a ,
sammanställning av statistik samt k o m m u n i k a t i o n av resultatet m e d interna intressenter samt
leverantörer.
Önskvärda kvalifikationer är gymnasieutbildn i n g med datorvana främst inom MSO f f icepaketet m e d t o n v i k t på Excel. Engelska
behärskar d u f l y t a n d e i t a l och skrift. Som person är du n o g g r a n n och har g o d samarbetsförmåga.
K o n t a k t a : Dag Hassler, t e l e f o n 0 8 - 7 2 1 6390,
m e m o EKA.EKADAG eller la-Pia Emanuelsson
(personal), t e l e f o n 08 - 721 7461, m e m o
EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 971111: Ericsson
Components AB Energy Systems Division
KK/EKA/K/P G u d r u n Söderberg 164 81 KISTA STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

LEVARANTÖRSUTVECKLARE
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är en
tillverkande enhet inom
affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 370 anställda och tillverkar mobilsystem produkter som ingår i affärsområdets produktsortiment.
Katrineholm är en
av två enheter inom affärsområdet
som ansvarar
för att nästa generations mobiltelesystem
blir
industrialiserat.
Systemen bygger på
bredbandig
CDMA (W<DMA) radioteknologi
och ATM
transmission.
• Du k o m m e r a t t arbeta med a t t skapa, bibehålla och utveckla k o n t a k t e r m e d leverantörer

INKÖPSBEREDARE TILL ANP
Affärsenheten
ANP - Antenna Near Products har affärsansvar för sitt produktområde
som
omfattar delsystem i radiobasstationer
till samtliga mobiltelefonistandarder,
exempelvis GSM,
DAMPS, 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 en inköpsberedare t i l l strategiskt ink ö p f ö r arbete i anskaffningsteam (enligt GAPmodellen). Du har goda kunskaper i kvalitets-,
och/eller processteknisk u t b i l d n i n g mekanik,
gärna f r å n högskola. Du har g o d a språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Du bör ha några års erfarenhet f r å n inköpsberedning eller motsvarande. Du är initiativrik,
d r i f t i g och har g o d samarbetsförmåga.
K o n t a k t a : 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 Radio Systems AB, Katrineholmsfabriken

LEVERANTÖRSUTVECKLARE
• Du k o m m e r a t t arbeta m e d a t t skapa, bibehålla och utveckla k o n t a k t e r m e d leverantörer.
Vidare k o m m e r du a t t ansvara f ö r inköpen m o t
dessa vilket innebär f ö r h a n d l i n g a r och avtalsskrivande.
Du bör ha h ö g s k o l e u t b i l d n i n g m e d i n r i k t n i n g
m o t t e k n i k och/eller e k o n o m i eller motsvarande
samt k ä n n e d o m o m elektronikkomponenter.
Det är önskvärt o m d u har erfarenhet f r å n i n köps- eller logistikarbete samt arbete med MPSsystem. Du bör ha g o d a kunskaper i engelska, i
skriftlig och m u n t l i g f o r m . Vi söker en person
som är resultatinriktad, har känsla f ö r e k o n o m i
samt har en g o d f ö r m å g a a t t skapa och utveckla
goda relationer.
K o n t a k t a : Lennart Lundgren (chef
Leverantörsutveckling), tel 0150/58438 alt
070/5898438 eller AnnaCarin Gynt (Personal), tel
0150/58389. Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB, PK/H AnnaCarin Gynt, Box 193, 641 22
Katrineholm
Ericsson Telecom AB. Telefonplan

SOURCING COMPETENCE
Within Public Networks our Sourcing Unit is responsible for purchasing and vendor
relations
for externally sourced products in the area of
OEM and software.
We work in a network with other sourcing
units within Ericsson. To improve our
operation
within Infocom Systems it has been decided that
we shall build strong sourcing
organizations
that work close with the internal Ericsson customers.
Today we are a small team within Public
Networks that need to grow to be able to meet
the demands of our customers and future operations.
• W e need personnel w i t h experience f r o m diff e r e n t areas. Your background could be f r o m
d i f f e r e n t competence fields like legal, purchasing or selling.
It is of a d d i t i o n a l value if y o u have a backg r o u n d f r o m t h e c o m p u t e r industry and are
aware of some o f t h e specifics regarding SW
Purchasing and SW Licensing.
K o n t a k t a : Ingvar Persson +46 8 7191587
ETXT.ETXIEREeMESMTPSE.ERICSSON.SE
Ansökan m ä r k t Sourcing: Ericsson Telecom AB
TN/ETX/PN/XO 125 25 Stockholm
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KH/ERA/PK/H AnnaCarin Gynt. Ericsson Radio
Systems AB Box 193 641 22 Katrineholm
Ericsson Microwave Systems AB, Mölndal

Ericsson Mobile Communications AB, Kista

PROJEKTKVALITETSINGENJÖR

KVALITETSINGENJÖR (PMQA)

Divisionen för Flygradar
nadsför flygradarsystem
och JaktViggen.

Ericsson Mobile Communications
AB utvecklar,
marknadsför och säljer mobiltelefoner
över hela
världen. Vi växer så det knakar och söker en kvalitetsingenjör
till vår inköpsenhet för
datatelefoniprodukter
i Kista.
• Du k o m m e r a t t arbeta m e d kvalitetssäkring
/styrning av leverantörer, produktionsprocesser
och p r o d u k t e r i n n e f a t t a n d e såväl kvalitetsteknik CTQM, ISO 9000, riskanalys, kapabilitetsstudier, processtyrning) som b e d ö m n i n g av logistik,
finansiell status, m i l j ö p l a n e r i n g och p r o d u k t i o n skapacitet. A r b e t e t är i n r i k t a t på helhetssyn och
långsiktighet g e n t e m o t leverantörerna.
Samtliga våra leverantörer, som finns över hela världen och har olika storlek och t e k n i k n i v å ,
ska kvalitetsäkras. Detta k o m m e r att ställa stora
personliga krav på dig som medarbetare i v å r t
team.
A r b e t e t innebär a t t du k o m m e r a t t resa mycket i tjänsten, främst i Europa, Asien och i USA. Vi
vill a t t d u har civilingenjörsexamen ( e k o n o m i e l ler teknik) m e d i n r i k t n i n g m o t kvalitetsteknik.
Du behärskar engelska i t a l och skrift och har du
ytterligare språkkunskaper är detta m e r i t e r a n de. Du är strukturerad, drivande, d u k t i g på a t t
samarbeta och är f l e x i b e l .
K o n t a k t a : Jan Andersson, t e l . 08-757 35 79 eller
Håkan Olsson tel 08- 757 32 32 Ansökan:
Ericsson M o b i l e Communications AB KI/ECS/HKS
Mia Hjertén 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

QUALITY COORDINATOR - QUALITY
ASSURANCE TOTAL PROJECTS
Mobile Systems - American Standards is one of
the fastest growing business units within
Ericsson Radio Systems. We are expanding
rapidly and many challenges await us.
To secure good quality within the total projects for development
of the wireless
network
products a project independent
quality
function
is needed. This job will involve many
international contacts.
• The q u a l i t y coordinators role is t o : s u p p o r t
t h e project managers in quality questions a n d
methods, lead TG assessments, p e r f o r m quality
audits o f t h e projects.
You should have experience f r o m m o d e r n q u ality w o r k , project m a n a g e m e n t . Experience
f r o m t h e d i f f e r e n t f u n c t i o n a l areas w i t h i n product d e v e l o p m e n t w o u l d be highly advantageous.
You should also have an analytic and creative
m i n d and also a customer oriented w a y o f t h i n king. Fluency in English is required. You w i l l be
placed in t h e Operational Development u n i t
w i t h i n Product Unit Wireless Networks.
Contact: Eva M a l m b e r g , p h o n e +46 8 757 0180,
m e m o i d ERA.ERAEM A p p l i c a t i o n : Ericsson Radio
Systems AB, ERA/AH/H A n e t t e Spångberg, 164
80 STOCKHOLM

utvecklar och marktill bl a JAS39 Gripen

• Vi söker en projektkvalitetsingenjör som i h u vudsak skall arbeta i n o m projektet JURA (radarn
t i l l JAS delserie 3). Du k o m m e r a t t ingå i ledningen f ö r ett p r o j e k t med avancerad ny teknik
och ha t i l l u p p g i f t a t t planera och f ö l j a u p p kvalitetssäkrings- arbetet i n o m projektet. Du k o m mer också a t t samverka med delprojektledarna
f ö r samtliga delprojekt i n o m JURA samt vår
k u n d FMV.
Du skall ha teknisk u t b i l d n i n g på lägst gymnasienivå och gärna ha erfarenhet av utveckl i n g / k o n s t r u k t i o n av programvara. Som person
bör d u vara drivande, samarbetsvillig och ordningsam.
K o n t a k t a : Lars-Göran Pettersson t e l 031-747
1239 E-mail: Lars-Goran.Pettersson®emw.ericsson.se eller Personalansvarig Maria W i k s t r ö m tel
031-747 3615 E-mail:
Maria.Wikstrom@emw.ericsson.se Ansökan
m ä r k t ref nr 97-298: Ericsson Microwave Systems
AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kungens Kurva

KVALITETS- OCH
MIUÖSAMORDNARE
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem
för telekommunikation.
• Enheten OEM Power söker en samordnare f ö r
kvalitet och miljö. A r b e t s u p p g i f t e r n a innefattar
kvalitetsledning, -planering, -säkring samt - styrning.
önskvärda kvalifikationer år högskoleexamen
med några års erfarenhet f r å n kvalitets- och milj ö arbete. Engelska behärskar d u f l y t a n d e i tal
och skrift.
K o n t a k t a : Tomas Isaksson, t e l e f o n 08 - 721
6262, m e m o EKA.EKATOIS eller la-Pia
Emanuelsson (personal), t e l e f o n 08 - 721 7461,
m e m o EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 971111:
Ericsson Components AB Energy Systems
Division KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81
KISTA - STOCKHOLM
Ericsson Telecom AB, Public Networks Switching,
Systems Roll Out, Performance Improvements

PROJECT QUALITY MANAGER
The unit Systems Roll Out is running a number
of big multinational
development projects aimed at generating new products for Public
Networks applications. Our aim is to be No 1 in
our area. Within Systems Roll Out the unit
Performance Improvements(PI) is responsible for
Quality Management(QM),
as well as Process
Improvements and Software Metrics. We are 19
persons in the unit PI, whereof 9 are in charge
for QM.

Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

KVALITETSINGENJÖR
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är en
tillverkande enhet inom
affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 370 anställda och tillverkar mobilsystem produkter som ingår i affärsområdets produktsortiment.
Katrineholm är en
av två enheter inom affärsområdet
som ansvarar
för att nästa generations mobiltelesystem
blir
industrialiserat.
Systemen bygger på
bredbandig
CDMA (W-CDMA) radioteknologi
och ATM
transmission.
• Dina arbetsuppgifter k o m m e r huvudsakligen
att o m f a t t a g e n o m f ö r a n d e av interna kvalitetsrevisioner, leverantörsbedömningar, koordinering/utveckling av verksamhetssystemet. Vidare
k o m m e r d u a t t delta i u p p l ä g g n i n g av verksamhetssystemet på WEB, handha frågor o m p r o duktsäkerhet, delta i/leda interna kvalitetsproj e k t samt g e n o m f ö r a u t b i l d n i n g a r i n o m Q - o m rådet.
Du bör ha teknisk gymnasieutbildning eller
motsvarande kunskaper. Det år önskvärt m e d erf a r e n h e t f r å n revisionsarbete samt kunskaper i
w e b - h a n t e r i n g . Vidare bör d u ha kunskaper i
Off icepaketet samt behärska engelska i tal och
skrift. De personliga egenskaper vi värdesätter
år struktur, i n i t i a t i v f ö r m å g a , resultatinriktad
samt ö p p e n h e t m o t andra människor.
K o n t a k t a : Carl-Oscar Runesson, Kvalitetschef,
tel 0150/58277 eller AnnaCarin Gynt,
Personalenheten, tel 0150/58389. Ansökan:

• W e are n o w l o o k i n g f o r persons t o j o i n the
Q M f u n c t i o n as Project Quality Manager.
The main objective o f t h e Q M f u n c t i o n is t o
ensure t h a t t h e right quality is achieved w i t h i n
our t o t a l projects. You w i l l be part o f a g r o u p
w o r k i n g actively in t o t a l projects t o set n e w and
higher standards f o r t h e quality.
Your tasks w i l l be t o : plan, manage and f o l l o w u p quality activities in the project, e.g. prepare t h e Quality Plan, conduct audits, prepare
quality predictions based on measurements
(PQT a n d others) etc. realise t h e O p p o r t u n i t y For
Improvements (OFI) process w i t h i n t h e project,
plan and p e r f o r m risk analyses in t h e project,
improve our way o f w o r k i n g .
You are expected t o be a Master o f Science
(or similar) in CS/EE, w i t h k n o w l e d g e o f Statistics
and/or Quality Practices, as well as o f Ericsson
SW methods. You have 3-5 years o f experience
in Project M a n a g e m e n t w i t h i n t h e Ericsson organisation as w e l l as experience w i t h , international work.
Furthermore, y o u should have g o o d c o m m u nication skills and have natural abilities f o r team
work.
W e offer you a challenging w o r k in an international environment w i t h opportunities t o get
f u t u r e engagement w i t h i n t h e improvement
and project m a n a g e m e n t area. We are located
at Telefonplan (TN building) in t h e b e a u t i f u l
Stockholm. We invite b o t h ETX internal applicants a n d applicants f r o m Ericsson a b r o a d .
C o n t a c t / A p p l i c a t i o n : Stig Leitner +46 8 719 20
77 ETXT.ETXSLR Q M t e a m , Nils-Johnny
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Kina med allt från offert till leverans och acceptans. Andra uppgifter är medverkan i förbättBUSINESS DEVELOPMENT WESTERN EUROPE ringsprojekt kring exempelvis logistik, produktintroduktioner, lönsamhetsuppföljningar och
Our mission is to identify new business opportusäljstöd. Arbetet innebär en del resor till Kina.
nities and to develop total communications soluDu kan gärna ha en bakgrund inom t ex protions based on GSM-products from Ericsson for
duktledning, teknisk utveckling, nätplanering,
existing and potential customers. This involves
installation, produktion eller logistik. Vi ser helst
making end-user studies on industry segments
att du har civ.ing.utbildning eller motsvarande
and their communication needs, focusing both
praktisk erfarenhet. Alla kontakter sker på
on specific segments and on general business
strategies. To successfully achieve our objectives Engelska. Ring oss så berättar vi mer.
we are working in a co-operative, creative and
highly productive team environment with a
Kontakta: Anders Moberg, tel 08-404 2715 eller
flexible organisation that includes job rotation.
Hans Falk, tel 08-757 1402 Ansökan: Ericsson
We are now looking for a number of:
Radio Systems AB LDH Britt Gustafsson, 164 80
STOCKHOLM Memoid ERAC.ERABGUS

Kristensson +46 8 719 32 14 ETXT.ETXNJK Pl
Manager, Susanne Norström +46 8 719 06 59
ETXT.ETXSUNO Human Resources, Göran
Lönnqvist +46 8 719 56 75 ETXT.ETXGLQ CF representative, Miguel Romero +46 8 719 13 45
ETXT.ETXMAR SIF representative.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

CMUMT
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUKT MARKNADSFÖRING
GSM DATA

BUSINESS DEVELOPERS - GSM

Vi är en enhet inom Ericson Radio Systems som
arbetar med teknisk marknadsföring av switching produkter för GSM. I samarbete med
andra enheter arbetar vi med GSM standardlösningar som High Speed Data och Packet
Radio samt med andra tredjeparts applikationer
som Email över SMS.

• Your role is to identify new business opportunities within a set of defined industry segments
and to develop appropriate business and communications solutions for the chosen segments
bases on GSM and complemented with other
technologies in contacts with customers, industry representatives, etc. You will represent
the Ericsson view of the segment in question.
Your personal record includes a good theoretical background preferably at university level or
equivalent plus at least 3-5 years of experience.
You have experience from the areas of business
development, datacom/IT, telecom, or applications from these areas, as well as from marketing and product management. As a person you
demonstrate co-operative ability, result orientation, initiative, drive, creativeness and analytical
ability. A prerequisite for the position is presentation skills as well as highly developed skills in
English, both spoken and written.

• För att aktivt kunna hjälpa våra dotterbolag
runtom i världen i försäljningen av nya produkter söker vi nu nya medarbetare.
GSM data skapar helt nya affärsmöjligheter
för mobil operatörerna. Detta snabbt expanderande område kräver att vi förstärker våra marknadsinsatser inom vår enhet. Är du redo att ta
dig an utmaningen att bygga upp strategier,
sprida marknadsbudskap samt hjälpa våra dotterbolag att marknadsföra och sälja avancerade
data lösningar ?
Du som söker är civilingenjör från Data eller
Elektro kompletterat med marknadsföring/ekonomi och med en gedigen bakgrund inom IT
världen. Du är entreprenör och kan skapa och
genomföra nya affärer. Du har drivkraft och är
tillräckligt initiativrik samt stresstålig för att
kunna förmedla till våra kunder potentialen
bakom våra produkter.
Mycket goda kunskaper i engelska förutssätts
och ytteligare språkkunskaper är
meriterande.Arbetet innebär en hel del kundmöten samt en del internationella resor.

Contact: Thomas Ryberg, tfn +46 8 404 93 50
memoid ERAC.ERATHRY E-Mail: thomas.ryberg@era.ericsson.se or Per Sjödén, tfn +46 8
764 16 13, memoid ERAC.ERAPJS E-Mail: per.sjoden@era.ericsson.se Application at last 971114:
Ericsson Radio Systems AB LFHS Ingela
Vikenfalk, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Kontakta: Fadi Pharaon, tel 08 - 757 56 07, memoid ERAC.ERAFADI, Email
fadi.pharaon®era.ericsson.se Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB LK/HS Anya Brännström 164
80 STOCKHOLM

HEMMAPROJEKTLEDARE
- MARKET OPERATION CHINA
• Vi söker kundansvarig hemmaprojektledare
som på hemmaplan skall stödja våra kontor i

civilingenjör med erfarenhet från marknadsföring och försäljning och har bra kunskaper I engelska såväl muntligt som skriftligt
Kontakta: Henrik Östergaard, 070/556 37 85
memoid ERAC.:ERAHERK Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, Att: LFHS Ingela Vikenfalk
164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SENIOR AREA MANAGER
- USA, THE PLACE FOR THE BEST

Cellular Systems - American Standards one of
the fastest growing business units within
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Ericsson Radio Systems. We are the market leader for cellular telephone systems based on
American Standards D- AMPS/AMPS. Today, alACCOUNT MANAGER,
most 60% of the world's subscribers are served
MOBILTELEFONI
by D-AMPS systems.
Mobiltelefoni befinner sig i stark expansion i
The US market for cellular systems is the most
Sverige. Till vår marknadsförings- och försäljcompetitive and challenging in the world. All of
ningsenhet på Ericsson Radio Systems I Kista sö- our competitors are American companies, so
ker vi en Account Manager på vårt Telia
why not join us beating them on their home
Account.
turf. Ericsson is the market leader in the US and
Vi arbetar i en dynamisk miljö och kan erbjuwe need to strengthen our sales support to the
da ett utvecklande arbete. Vi är team orienterat
US market.
och vi arbetar och proaktivt och nära tillsammans med vår kund. Vi har fokus på förändring,
• We are now looking for 3 Area Managers in
personlig utveckling och personlig ansvar.
the Sales Support unit that can take on the challenge of further develop our business in the US.
• Jobbet: Du kommer att ansvara för marknads- We can offer an interesting job in an expanding
förings- och säljinsatserna mot Telia för våra
business.
produkter, helhetslösningar och tjänster för moYour main responsibilities and tasks are:
biltelefonsystem. Du är Telia's samarbetspartner
Work together with our local offices securing
på alla beslutningsnivåer, där du får möjlighet
sales to existing and new customers.
att skapa goda kundrelationer. Du blir en del av
Marketing and Sales activities towards the reett välfungerande team som värdesätter ditt inigions and Dallas.
tiativ och dina resultat.
Support EUS in vendor financing issues.
Dina förutsättningar: Du har I tidigare arbete
Frequently visit customers, prospects and regihaft framgång med marknadsföring och försäljons.
ning av telekommunikationssystem eller ITEstablish and update Tactical Market Plans for
system och är en god representant för företathe markets.
get. Du förstår vikten av att agera professionell I
You have completed university degree
alla situationer. Du tar egna initiativ har "drive"
(B.Sc.,M.Sc. or similar) and you have at least 5
samt fattar egna beslut. Du år utåtriktad och
years of working experience from sales and marbra på att bygga upp relationer. Du är lyhörd
keting, preferably within telecommunications.
och kan fokusera på kundens behov samt förYou are fluent in English and have excellent inmår att sätta dig in I tekniken när det krävs. Du
terpersonal and communication skills enabling
trivs med att jobba i en organisation med en
you to build good relations.
hög förändringstakt. Vi förväntar oss att du år
You will be working in a team of experienced

"För vara Programmerare innebär hälften av jobbet att vara expert.
Den andra hälften bestar av drivkraft och fantasi. Har du den
kombinationen kan vi erbjuda dig en fascinerande framtid."
Ericsson Mobile Communications AB i Kista söker dig som vill ha nya utmaningar!
/ den hårdnande

konkurrensen

är ett starkt varumärke
lyckas. Ericsson är i färd
starkaste

varumärket

för

med att utveckla
Ericsson

AB utvecklar,

och säljer mobiltelefoner

konsumenten

inom den globala

naden för mobiltelefoner.
Communications

om

en forutsättning

Data Phones som utvecklar

Mobile
världen.

till vår

enhet

avancerade

för tal- och datakommunikation

det
mark-

marknadsför

över hela

Nu söker vi nya medarbetare

att

telefoner

i GSM och

Programmerare

För att få veta mer kontaktar

Vi har ett antal spännande arbeten att erbjuda dig

Olof Pehrsson, tfn 08-757 1 9 2 3 ,

inom programmering och programvarukonstruk-

email: olof.pehrsson@ecs.ericsson.se

tion. D u har möjlighet att inrikta dig på GSM-

Jan Tryggveson, tfn 08-757 37 2 1 ,

signallering, GSM-användargränssnitt, PC-driv-

email: jan.tryggveson@ecs.ericsson.se

du:

rutiner, mjukvarutester, ansvar för operativsystem,
metodutveckling, hårdvaruprogrammering och
Incernetprotokoll. Vi använder de senaste utveck-

Läs mer om dessa och andra tjänster på WWW

lingsplattformarna och programmerar i JAVA

Du kan läsa mer om av alla våra lediga tjänster

och C/C påverkan på våra produkter.

på internet adress:

http://www.ericsson.se/SE/rekryt,

Internet.
Vad kräver vi av dig?

Du behövs för att utveckla marknadens
bästa mobiltelefoner

drivande och duktig på att samarbeta. Du gillar

För att trivas hos oss måste du vara målinriktad,

Vi bygger nu u p p ett nytt utvecklingscentra för

att arbeta i ett högt tempo och du är intresserad

GSM mobiltelefoner i Kista. Hos oss får du använda

av att utvecklas i en snabb och dynamisk värld.

all din kreativitet och fantasi till att utveckla ett

Vi arbetar i en internationell miljö med många

antal nya kategorier av nya telefoner som förenar

externa kontakter varför vi värdesätter att du

med sök profil, företag: Ericsson Mobile
Communications AB, ort: Kista och kompetensområde: Teknik.

Du skickar din ansökan till:
E-mail: mia.hjerten@ecs.ericsson.se eller till

mobiltelefoner och Internet i nya och spännande

kommunicerar på engelska i tal och skrift.

Ericsson Mobile Communications AB

produkter. Produkter som ingen överhuvudtaget

Vi söker dig som är erfaren eller nyutexaminerad

H K S Mia Hjertén

har tänkt på idag. Här har du chansen att använda

civilingenjör inom data-, elektro-, tele- eller

1 6 4 8 0 Stockholm

din kompetens i en stark och global organisation

teknisk fysik eller har motsvarande bakgrund.

som ger dig mycket goda karriär- och utvecklings-

Vi söker konstruktörer och specialister men även

möjligheter.

dig som vill utvecklas i en ledarbefattning.

Ericssons 100.000 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/

ERICSSON
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Arbetsuppgifterna består bl a i att: Bygga
upp en prognos och prioriteringsprocess på LP i
samverkan med LPs övriga funktioner och i enlighet med RMOGs övergripande målsättning.
Vidareutveckla metodik och rutin för LPs proContact: Göran Finnman, Phone +46 8 4047381
gnosarbete tillsammans med RMOGs centrala
Memo id: ERA.ERAGFIN
Ericsson Mobile Communications AB, Lund
huvudplanering LU och aktivt deltaga i utveckEmail:goran.finnman©era.ericsson.se
lingen av nya prognosverktyg. Säkerställa att avBUSINESS DEVELOPMENT ANALYST
lämnade prognosuppgifter är kompletta med
Ericsson Radio Systems AB, Kista
korrekt innehåll och avstämt mot tidigare lämGlobal Customer Services is responsible for developing strategies and guidelines for service and nade uppgifter samt att kvaliteten på materialet
PRODUCT MANAGER
support for Ericsson mobile telephones and ter- är gott. Aktivt arbeta med att underlätta/be-SALES SUPPORT WIN
minals, to be implemented by the local sales or- gränsa ifyllandet av data från uppgiftslämnare
(landansvariga m fl) inom LP-enheten.
D-AMPSIAMPS systems today serve over 50% ofganisations around the world. The unit is rethe world's subscribers. Our mobile telephone sponsible for the consolidated results for all
Önskvärd profil: Du har mycket energi och ett
system, CMS 8800, is the world's most sold
dataintresse som Du vill använda till att stödja
customer services activities globally.
system, all standards considered. The successs of
ERA:s Produktionsplanering, fånga upp nya tanCMS 8800 Wireless Intelligent Network (WIN)
kar och idéer vad gäller fortsatt utveckling av
• As Business Development Analyst within
has been overhelming. Demand for market sup- Global Customer Services you will be performing
prognosarbetet och omsätta dessa i praktiken.
port is increasing and we need more people to competitor analyses and bench marking from a
Du som söker skall vara noggrann, drivande,
help us making this a continued success.
målinriktad och ha en mycket god samarbetsförtactical as well as financial perspective, in order
måga. Du bör ha tidigare erfarenhet från likto map and understand the business environnande befattning eller från
• We are now looking for a Product Manager
ment. You will develop and analyse concepts for
Projektledning/Marknadsföring. Du har en tekSales Support WIN within the Product Unit
different key components within customer servinisk/kommersiell högskoleutbildning och goda
HLR/SCP & IN Services.You will in this position be
ces such as warranty, service and logistic from a
språkkunskapet i engelska.
involved in: Developing the business for CMS
financial and commercial perspective.
8800 WIN together with the MLCs/LCs.
Furthermore you will monitor and follow up leResponding to RFQs/RFPs from customers for
gal aspects which possibly have impact on
Kontakta: Bo Nordberg, tel: 08-757 36 69.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB
CMS8800 WIN. Supporting the customers and
Customer services issues.
SG/ERA/LP/HA Siw-Britt Johansson 164 80
the MLCs/LCs on marketing and technical issues
You should have a Master or Bachelor of
STOCKHOLM
related to CMS 88000 WIN. Making proposals
Science in Business Administration with a few
for applications and product improvements in
years experience, preferably from the consumer
the CMS8800 area. Make product presentations
electronics industry. You have an interest in and
Ericsson Radio Systems, INTERNATIONELL
and participate in customer meetings.
feeling for the business environment and have
MARKNADSFÖRING - MOBILTELEFONI
analytic skills. You have experience in working
The required skills and experience for this powith Excel models. We anticipate that you have
sition are: Business oriented. At least two years
KUNDPROJEKTLEDARE
a sound knowledge in spoken and written
of experience with Ericsson. Good knowledge of
English. As a person you are able to take initiatitelecommunications. Knowledge of AXE 10
Vår enhet arbetar med marknadsföring, försäljves and are capable and enjoy to work individu(preferable). Strong communication and presenning och implementering av mobiltelefonsystem
ally as well as part of a team.
tations skills. An academic degree. Knowledge
- europeisk standard. Vi bearbetar Central- och
of Spanish or Portugeese (preferable).
Östeuropa, och vi har en mycket stark markMARKET
ASSISTANT
The position will require extensive internationadsställning. På grund av den mycket snabba
nal travelling.
• As Market assistant you will perform market
expansionen på våra marknader söker vi nu ytsurveys on what our competitors and companies
terligare en erfaren kundprojektledare.
in related industries are offering in terms of
Contact: Charlotta Sund + 46 8 404 3558, mecustomer services from a customer perspective.
• Du kommer att arbeta med våra mobiltelemoid ERA.ERACSUN Application: Ericsson Radio
Further you will co-ordinate business cases for
fonsystem GSM och NMT mot ett stort antal
Systems AB, AH/H Anette Spångberg, 164 80
new products and be responsible to develop the
marknader och dotterbolag inom regionen.
Stockholm
market and information material from
Detta innebär att Din uppgift blir bred.
Customer Services which shall be included in our
Du kommer att ansvara för implementeringsEricsson Radio Access AB, Kista
products.
delarna under offertfåsen och Du kommer att
driva projekt i enlighet med kundkontrakt och
You shall have at least a degree from senior
SENIOR PRODUCT ADMINISTRATOR
projektspecifikation under implementeringsfahigh school, perhaps with an additional training
sen. Jobbet är lämpligt för den projektledare
ANP, Antenna Near Products, is RSA's largest bu-in marketing. You should have a few years work
som är affärsorienterad och som är intresserad
siness segment. ANfs products include filters, experience, preferably from the consumer
av att arbeta i en internationell miljö.
combiners, multicouplers, and low-noise ampli- goods industry. We anticipate that you have a
fiers. They are constantly being smaller and mo- sound knowledge spoken and written English
För att lyckas med den här uppgiften måste
re cost effective. We develop technologies to re-and are used to work in MS Office environment.
Du ha en gedigen erfarenhet av projektledduce volume and manufacturing costs, and to As a person you are able to take initiatives and
ningsarbete inom mobiltelefoni eller telekomimprove RF characteristics.
are capable and enjoy to work individually as
munikationssystem i övrigt (gärna AXE). Du är
well as part of a team.
civilingenjör och intresserad av att jobba i en in• We are looking for a new team member to
ternationell miljö.
the sales and marketing department who can
Contact: Katarina Nagy, tfn 046-19 34 32
Du behärskar engelska i tal och skrift. Det är
take on the challenge of improving the admiApplication: Ericcson Mobile Communications
meriterande med ytterligare språkkunskaper.
nistration of our products.
AB, Personalenheten, 221 83 LUND
You will play a key role in the interface
Kontakta: Ulf Borison, tel 08-757 1580, memoid
between product design, procurement and marEricsson Business Networks AB, Enterprise
ERAC.ERAUBOR eller Anita Malmström Wallner,
keting by securing the availability of correct and
Networks, Nacka Strand, Sweden
personal, tel 08-404 2429, memoid
consistent product information in product dataERAC.ERAANTA Ansökan: SG/ERA/LP/H Siw-Britt
bases, pricelists, marketing material etc. You will
Johansson, Ericsson Radio Systems AB, 164 80
SERVICE SALES
also be responsible for our product catalogue
Stockholm
and follow our products during their entire life
-ENTERPRISE SERVICES
cycle from design to phase out.
Ericsson Radio Systems, INTERNATIONELL
To be successful in this position you should be
Services is a rapidly growing area within BU
MARKNADSFÖRING - MOBILTELEFONI
goal oriented and have good interpersonal and
Enterprise Networks. In the 2005 scenario,
communication skills. You should have experienService Revenue will be equal to 'product' reve- TECHNICAL MANAGER
ce from product administration and logistics and
nue. Now you can take part of this challenging
be interested in broadening your skills towards
development!
Vår enhet arbetar med marknadsföring, försäljmarketing. Experience from work in computeriService Sales is a unit under Service Sales andning och implementering av mobiltelefonsystem
sed product administrative systems is a must.
Projects, within Enterprise Services. Our mission
- europeisk standard. Vi bearbetar Central- och
is consolidated responsibility for Service Sales Östeuropa, och vi har en mycket stark markContact: Ulf Hagström, phone +46 8 757 0224
exceeding 2 BSEK 1998 in all (M)LCs.
nadsställning. På grund av vår kraftfulla expanor Lars-Åke Eriksson, Human Resources, phone
sion söker vi nu ytterligare en kundorienterad
+46 8 404 3865
• In Service Sales, you have the responsibility
Technical Manager.
for establishment and development of Service
Sales in Local Companies. There is also an oppor• Du kommer att arbeta med våra mobilteleMARKETING AREA MANAGER
tune y for you being more oriented towards
fonsystem GSM och NMT mot ett flertal marknaAffärsenheten RCS - Radio Coverage Solutions
direct customer contacts.
der och dotterbolag. Detta innebår att Din upp- har affärsansvaret för specialtillåmpningar för
gift blir bred.
Qualifications: You have a proven track reradiotäckning, i inomhus- och utomhusmiljö, i cord of sales and/or marketing. Probably you haI jobbet som Technical Manager kommer Du i
framför allt cellulära system. Vi arbetar med
ve an academic degree in business management
stor utsträckning att arbeta med teknisk marksamtliga systemstandarder som Ericsson levere-or equivalent.
nadsföring direkt mot våra kunder.
rar och ibland i kombination med andra typer
You possess a high level of communication
Du kommer även att utarbeta de tekniska deav radiosystem. Vi tar fram produkter i nära sa- and customer relation skills. Fluency in written
larna av våra offerter och kontrakt samt under
marbete med ett antal underleverantörer.
and spoken English is required.
kundförhandlingar bidra med Din tekniska sakProdukterna övervakas med ett eget utvecklat
The work entails frequent international conkunskap.
OMC med integration till Ericssons OSS. Våra tacts and travel.
Arbetet kommer att vara mycket internatiolösningar realiseras med Repeaters och distribunellt inriktat och omfatta en hel del resor. För
erade antenner. Vi levererar kompletta lösning- Contact: Tibor Lakatos, +46 8 422 2293,
att lyckas med den här uppgiften måste Du ha
ar inkluderande planering, produkter och supminst ett par års erfarenhet av arbete med raEBC.EBCLTS or Marcus Eriksson, +46 8 422 1599,
port.
dio/mobiltelefoni eller telekommunikaEBC.EBCMRCS Application: Ericsson Business
tionssystem i övrigt (gärna AXE).
Networks AB, EN/H, S-131 89 Nacka Strand,
• Som Marketing Area Manager blir dina huSweden
Du är civilingenjör och behärskar engelska i
vudsakliga arbetsuppgifter att marknadsföra
tal och skrift.
och sälja repeater system till lokala bolag och
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg
Det är meriterande med ytterligare språkkunoperatörer. Arbetet innebår bl a att: hålla preskaper.
sentationer, genomföra seminarier, utforma ofPROGN0SK0ORDINATOR
ferter, förhandla och göra avslut.
Kontakta: Ulf Borison, tel 08-757 1580, memoid
• Till vår expertenhet i Sundbyberg, söker vi en
ERAC.ERAUBOR eller Anita Malmström Wallner,
Vi söker dig som har en teknisk grundutbilddriven person som kan ta ett helhetsansvar för
personal, tel 08-404 2429, memoid
ning och som har erfarenhet från liknade arbeLP- enheternas prognosarbete. Härmed avses
ERACERAANTA Ansökan; SG/ERA/LP/H Siw-Britt
te. Du år säljande, flexibel och strukturerad.
för närvarande TAMP, TARP, PRAX baserat (PBI)
Johansson, Ericsson Radio Systems AB, 164 80
Dessutom har du hög initiativ- och samarbetsoch FoTo.
Stockholm
förmåga.
and highly motivated sales support people and
we can promise you a job that will develop and
enhance your skills in business management.

Kontakta: Ulric Brandt, tel 08-757 5703 eller
Anky Planstedt, personal tel 08-757 1575
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
Pia Bolmgren, Box 11, 164 93 STOCKHOLM.
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Ericsson Radio Systems, INTERNATIONELL
MARKNADSFÖRING - MOBILTELEFONI

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 mobiltelefoni eller andra telekommunikationssystem (gärna AXE). 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, memoid
ERAC.ERAUBOR eller Anita Malmström Wallner,
personal, tel 08-404 2429, memoid
ERAC.ERAANTA Ansökan: SG/ERA/LP/H Siw-Britt
Johansson, Ericsson Radio Systems AB, 164 80
Stockholm
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Mölndal eller Västberga

PRODUCT MANAGER, EHPT
PERFORMANCE MANAGER (PM)
We are a small and focused team with the responsibility to understand the OSS market leading product definition and product marketing
of our open, multivendor suite of OSS applications: Fault Management, incl FMX,
Performance Management and Network Traffic
Management
9 As one of our major challenges is to expand
into new application areas, inside and outside
our current product areas, we need to strengthen our Product Management competence and
capacity. In the area of Performance
Management we are determined to challenge
our main competitor, Metrica, in order to maintain our strong position within Ericsson XM and
CME/CMS OSS markets, as well as to enter the
open market.
We also need to position our Performance
Management product portfolio, including the
Network Traffic Management application, in order to become more effective and sharp in our
marketing efforts. In this respect the Product
Manager will work closely with our Product
Marketing function, and with extensive customer contacts. You will be a member of the
Business Management team in the newly
established Business Line OSS ('independent") in
EHPT.
As a Product Manager You will be accountable for the profitability of Your product (portfolio), being a driving force in the Product Team,
and the one who contributes with business cases
based on market and customer demands. You
will be one of the major interfaces to our customers, fully understanding and com- bining their
and our business needs.
Formal education and job experience: A degree in either Business Administration (MBA) or
Engineering (MSC) is desired. Experience from
Product Management and/or Marketing is needed, preferably in the Performance or Traffic
Management area. Knowledge about telecom
operator processes in Service Assurance is of
course also an advantage. Job location: In
Stockholm (VK) or Mölndal.
Contact: MÖ/EHS/OM Lars Axel Axelsson, EHSAXEL, 031-7462611. Application no later than
971031: MÖ/EHS/FP Lena Friberg, Box 333, 431
24 Mölndal, memo:EHSLENA,
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Mölndal eller Västberga

PRODUCT MARKETING, EHPT FAULT
MANAGER EXPERT (FMX)
We are a small and focused team with the responsibility to understand the OSS market leading product definition and product marketing
of our open, multivendor suite of OSS applications: Fault Management incl FMX,
Performance Management and Network Traffic
Management. As our major challenge is to address new market/customer segments through
new channel partners, we urgently need to strengthen our marketing competence and po-
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wer. In particular, we foresee a bright future in
the area of Fault Management and FMX, in which EHPT today is recognized for it's leading FMX
functionality.

Arbetet innebär kundkontakt, teknisk support,
logistisk planering dvs orderinläggning och uppföljning samt fakturering och sker i nära samarbete med kundansvarig säljare.
Vi vill att du har en god teknisk grund att stå
på samt erfarenhet av order och/eller planeringsarbete. Vidare så är du utåtriktad, flexibel
och noggrann. Du behärskar engelska i tal och
skrift, övriga språkkunskaper är meriterande.

• You will be a member of the Business
Management team in the newly established
Business Line OSS ('independent") in EHPT.
Working with Product Marketing means that
You drive all aspects of marketing around your
product, including definition of value propositions, marcom strategies and plans, sales training and tools, as well as coordinating pre-sales
support acti- vities. You will work in close cooperation with the Product Manager, the Marketing
unit and Channel Management in Sales.
Travelling is part of the job, internally within
EHPT and Ericsson, as well as to channel partners, customers and in conjunction with marketing events as roadshows, seminars and exhibitions.

Kontakta: Johnny Dikbo, tfn 08-721 6829, memo EKA.EKADIBO eller la-Pia Emanuelsson (personal), telefon 08 - 721 7461, memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 971111: Ericsson
Components AB Energy System Division
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81 KISTA STOCKHOLM

Att tillföra användarperspektivet till detta arbete blir ditt viktigaste bidrag. Detta sker t ex genom att: Föra en kontinuerlig dialog med kunder. Återmata marknadskrav och synpunkter till
utvecklare. Bevaka trender, teknologier och
konkurrenter. Analysera hur marknaden utvecklas och förstå våra kunders processer, drivkrafter
och framgångsfaktorer. Hur ska våra system se
ut för att ge mest kundnytta?
VI förväntar oss att du har god kännedom om
våra kunders processer och verksamhet avseende drift av nåt och driftstödsystem, samt behärskar engelska i tal och skrift. Vår verksamhet bedrivs i både Luleå och Skellefteå, så båda orterna är möjliga som placeringsort.
Låter det intressant? Vi är övertygade om att
jobbet kommer att bli både spännande, utmanande och utvecklande.

Ericsson Erisoft AB, Luleå

SPECIALISTER PÅ
TELECOM MANAGEMENT

Formal education and job experience:
Desired, but not required, is a degree in
Marketing or Business Administration (IHM,
MBA, or similar). Practical experience from similar positions is an advantage, particularly in the
area of taking technically advanced products to
the market through channel partners. Product
knowledge or application/process knowledge in
Service Assurance is of course also an advantage.

Affärsområde Ledningssystem utvecklar och
marknadsför produkter och systemtillämpningar
inom huvudsakligen två områden: Drift-, styrning och underhåll av telenät (Telecom
Management). Ledningssystem inom luftförsvarstillämpningar (EriEye).
Basen inom Telecom Management utgörs av
vår produkt IMA (Integrated Management
Applications). IMA utgör en vital del av Ericssons
produktportfölj, och finns idag levererad till ett
tjugotal operatörer över hela världen, bl a BT
och Telia. IMA stöder larm- och PM-integration
av nät mellan olika leverantörers utrustning,
mellan olika teknologier samt mellan olika
tillämpningar (transportnät mobila nät), vilket
blir en allt viktigare faktor för våra kunder i
framtiden och således även för oss. Även de
systemtillämpningar vi arbetar med, t ex Circuit
Provisioning för Teracom AB, bygger till stora
delar på IMA.

Contact: MÖ/EHS/OM Lars Axel Axelsson, EHSAXEL, 031-7462611. Application not later than
971031: to MÖ/EHS/FP Lena Friberg, Box 333,
431 24 MÖLNDAL, Memo: EHSLENA
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
i Kungens Kurva

ORDERADMINISTRATÖR
Energy Systems Division inom Ericsson
Components utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjnings utrustning, klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation.

• För att ytterligare öka vår kompetens inom
drift- och underhåll av telenät söker vi nu två
personer med gedigen erfarenhet från detta
område. En person med marknadsinriktning (sälj
och marknadsföring). En person med teknikinriktning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter blir att - i samverkan med andra - specificera krav- och funktionalitet på nuvarande och kommande system.

• Vi söker dig som vill arbeta med projektimplementering av bl a kraftutrustningar för telekommunikation. Du kommer att få totalansvar
för våra kommersiella åtaganden i form av projekt på någon av våra marknader i världen.

Kontakta: Roland Fjellström, Luleå, tel 0920 20 28 97, E-mail: Roland.Fjellstromeiu.erisoft.se
Gösta Falk, Skellefteå, tel 0910 - 73 17 02, Email: Gosta.Falkesa.erisoft.se Anders
Granström, Luleå, tel 0920 - 20 27 59, E-mail:
Anders.Granstromeiu.erisoft.se Kjell Forss,
Luleå, tel 0920-202717, E-mail: Kjell.Forss©lu.erisoft.se Ansökan: Ericsson Erisoft AB, Box 920,
971 28 Luleå Märk ansökan Personal L
Ericsson Radio Systems AB

AREA SUPPORT MANAGERS - RM0G
COMPLEMENTARY PRODUCTS
SYSTEM SUPPORT
Within Customer Services, the unit 'System
Support'for Digital System (GSM, TACS, NMT)
has the responsibility for the co-ordination of
the Global Support Organization. This includes
also the support of Complementary Products.
The area 'Complementary Products' consists of
an increasing number of third party products
which complements or extends the functionality
of the CME 20 or CMS 40 core systems. Those
products, that have been certified and industrialized by Ericsson, are sold, supported and invoiced by RMOG. Examples of systems in this area
are: Voice mail, Billing systems, SMS, Datacom,
Pre-paid, Digital cross connect etc.
• Your work will be to manage and co-ordinate
the following tasks in this area: the invoicing for

support costs towards our local subsidiaries,
budget estimates for each operator, the information flow to our local subsidiaries, coordination of support between the Complementary
Products suppliers, negotiate and implement
System Support agreements.
Advantage with: GSM experience. Fluent in
English. Communication and interpersonal skills.
Commercial sense.
The position entails extensive contacts with
our Local Companies, Vendors and you must be
prepared to do some traveling.
Contact: Scott Powell, phone +46 8 75 70 750,
memoid ERACERASSCOT Alberto de Castro,
phone +46 8 40 49 224, memoid ERAC.ERAALC
Dag Ribsskog, phone +46 8 40 47 538, memoid
ERAC.ERADRIB Chalotta Rydgren, Human
Resources, phone +46 8 40 432 807, memoid
ERACERACHAS
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

NYFIKEN PÅ FÖRSÄLJNING? SALES
SUPPORT RUMÄNIEN!
Mobiltelefoni befinner sig i stark expansion i vår
region, södra central- och Östeuropa, och vi söker därför någon som kan stärka upp vårsäljsupport gentemot vårt rumänska dotterbolag
ETR.
• Du kommer i första hand att stödja vår säljare
i Rumänien ansvarig för vår GSM-kund där. I säljsupport-rollen ingår att koordinera prissättning,
göra offertkalkyler, ta fram underlag för offerter, planera kundbesök etc. Gentemot kund arbetar vi i s k Core Three-team bestående av säljare, tekniker och projektledare. Du kommer att
jobba mycket med Core Three-teamet, liksom
med logistiker, ekonomer, dimensionerare, produktledning m fl.
VI tror att Du är civilingenjör med erfarenhet
från tele- eller radiokommunikation, men inte
nödvändigtvis av försäljning. Vi ser detta som en
lämplig väg för Dig som har intresse av att utvecklas till säljare med eget kundansvar.
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.

"För våra Systemutvecklare innebär hälften av jobbet att vara expert.
Den andra hälften består av drivkraft och fantasi. Har du den
kombinationen kan vi erbjuda dig en fascinerande framtid."
Ericsson Mobile Communications AB i Kista söker dig som vill ha nya utmaningar!
/ den hårdnande

konkurrensen

är ett starkt varumärke

om

Systemutveckling - en givande framtid
väntar dig

som är erfaren eller nyutexaminerad civilingenjör

det

Vi ansvarar för övergripande specifikation av nya

har motsvarande bakgrund. Vi söker konstruktörer

mark-

produkter. Detta sker i tätt samarbete med hela

och specialister men även dig som vill utvecklas i

teknikorganisationen och förankras kontinuerligt

en ledarbefattning.

konsumenten

en forutsättning

för

lyckas. Ericsson är i färd med att utveckla
starkaste

varumärket

inom den globala

naden för mobiltelefoner.
Communications

Ericsson

AB utvecklar,

och säljer mobiltelefoner

Data Phones som utvecklar

Mobile
marknadsför

över hela

Nu söker vi nya medarbetare

världen.

till vår

enhet

avancerade

för tal- och datakommunikation

att

telefoner

i GSM och

Internet.

hos marknad/produktledning. Inom projekten
ansvarar D u för teknisk koordination och helhetssyn. Vi har högt till tak och rätt person har stora

Vi bygger nu u p p ett nytt utvecklingscentra för
GSM mobiltelefoner i Kista. Hos oss får du använda
all din kreativitet och fantasi till att utveckla ett

För att få veta mer kontaktar

du:

Stefan Munther, tfn 0 8 - 7 6 4 15 30
E-mail: stefan.munther@ecs.ericsson.se

möjligheter att påverka hur våra framtida produkter ser ut. Du har möjlighet att rikta in ditt
arbete på Windowsarkitektur, systembevakning
(t ex HSSCD och G P R S inom GSM), internationell

Du behövs för att utveckla marknadens
bästa mobiltelefoner

inom data-, elektro-, tele- eller teknisk fysik eller

standardisering,

teknikframförhållning/framtida

produktkoncept eller med protokollspecifikation.

Lås mer om dessa och andra tjänster på WWW
D u kan läsa mer om av alla våra lediga tjänster
på internet adress:

http://www.ericsson.se/SE/rekryt,

Viktigt är att du har flera års erfarenhet av pro-

med sök profil, företag: Ericsson Mobile

duktutveckling.

Communications AB, ort: Kista och kompetensområde: Teknik.

Vad kräver vi av dig?

antal nya kategorier av nya telefoner som förenar

För att trivas hos oss måste du vara målinriktad,

mobiltelefoner och Internet i nya och spännande

drivande och d u k t i g på att samarbeta. D u gillar

produkter. Produkter som ingen överhuvudtaget

att arbeta i ett högt tempo och du är intresserad

har tänkt på idag. Här har du chansen att använda

av att utvecklas i en snabb och dynamisk värld.

D u skickar din ansökan till:
E-mail: mia.hjerten@ecs.ericsson.se eller till

din kompetens i en stark och global organisation

Vi arbetar i en internationell miljö med många

Ericsson Mobile Communications AB

som ger dig mycket goda karriär- och utvecklings-

externa kontakter varför vi värdesätter att du kom-

H K S Mia Hjertén

möjligheter.

municerar på engelska i tal och skrift. Vi söker dig

1 6 4 8 0 Stockholm

Ericssons 100.000 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/
il

-oq brx, "ntretaqiro orÄtKhsiti v.ici nsrttfjr
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ERICSSON

JOBBNYTT
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.

We are looking for a person with excellent
analytical skills, a good business sense and an affinity with high tech products and services. A
university degree, fluency in English and a service minded attitude are required.

Kontakta: Per Karlbom, tel +46 8 757 2238 alt
+46 8 70 557 2384 Ansökan: SG/ERA/LP/HA SiwBritt Johansson Ericsson Radio Systems AB 164
80 STOCKHLM

Contact: Thomas van Bunningen, phone: +46 8
4049407; e-mail: thomas.vanbunningen@era.ericsson.se or Christer
Bergmark, phone: +46 8 4048314; e-mail:christer.bergmark@era.ericsson.se Application:
Ericsson Radio Systems AB AH Birgitta Stavenow
16480 STOCKHOLM Sweden

Ericsson Components AB, Energy Systems,
Kungens Kurva

TEKNISK MARKNADSFÖRARE
CLIMATE SYSTEMS
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation. Till vår produktenhet Climate
Systems söker vi erfarna marknadsförare för våra klimatsystem och totala energilösningar för
telekommunikation.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

RMOA GLOBAL ACCOUNT
ORGANISATION

commitments we need new members to our
team.

AB, PMH Gwen Anderson, Box 902, 692 29 KUMLA

• Candidates should have extensive experience
in managing System Support or Customer
Service issues within the Ericsson Group, Cellular
in particular. A Master or Bachelor degree in
Engineering/Telecommunication or equivalent
experience is needed. Travel is required as the
position covers RMOA global organization and
we take it for granted that you can communicate fluently in English, both verbal and in writing.

Ericsson Business Networks AB Sundbyberg

Contact: Jim Kirst, phone + 46 8 404 8325, memo ERA.ERAJAKI or Rolf Johannesson, phone +
46 8 404 38 20, memo ERA.ERARRRR
Application: Ericsson Radio Systems AB AH/H
Marianne Molin 164 80 Stockholm

Cellular Systems - American Standards is one of
Ericsson Radio Systems AB, Kista
the fastest growing business units within
Ericsson Radio Systems. We are the market lea- AREA SALES MANAGER
der for cellular telephone systems and services,
based on the American Standards D-AMPSIAM- -SOUTH-EAST ASIA
PS. Today, almost 60% of the world's subscribers Cellular Systems - American Standards is one of
are served by D-AMPS/AMPS systems.
the fastest growing business units within
• Dina arbetsuppgifter som marknadsförare
omfattar bl.a marknads- och kundanalyser,
Ericsson Radio Systems. We are the market leaAMISG is a new section within the AMIS (New
marknadsplaner och strategier, strategier för
der for cellular telephone systems and services,
Business) organisation. A Global Account is a
produktlanseringar och prisstrategier, markbased on the American Standards D-AMPS/AMCustomer Account taking care of an Operators
nadsföring och säljstöd.
Global Business, that is the Operators operations PS. Today, almost 60% of the world's subscribers
Du som söker är ingenjör med kommersiell
are served by D-AMPSIAMPS systems.
outside their domestic market.
påbyggnad på kvalificerad nivå och har erfarenThe South East Asia region is growing rapidly
We have today 32 Global Accounts across
het av internationell marknadsföring av tekniswith D-AMPS/AMPS subscribers and networks.
Ericsson. They are common to all BA's and BU's.
ka system/produkter. Arbetet kräver att Du beConsequently we are in the need of expanding
Some Accounts are purely BN activities, some
härskar engelska i både tal och skrift. Ytterligare
our Sales and Marketing department.
RMOA, some RMOG and some represents sevespråkkunskaper är meriterande. Tjänsten inneral BUS
fattar utlandsresor i varierande omfattning.
• We are now looking for an Area Sales
Som person är Du öppen, flexibel och har lätt
Manager, who is ready to take on the challenge
• We are now looking for three positions:
att knyta nya kontakter.
in working with sales and marketing of our
A Global Account Manager (GAM)for
Millicom, this is a RMOA Global Account. You
systems within the South-East Asia region.
will be responsible for all Millicom activities. The
Kontakta: Robert Kjelldorff, tfn 08-721 6314,
Your main responsibilities and tasks are: Sales
GAM is mainly a relationship Manager, but the
email:eka.ekarok@mesmtpse.ericsson.se alt.
and marketing towards new customers and prorelation shall of course end up with more busiMichael Norén, tfn 08-721 6809, emaikeka.ekaspects in established cellular markets as well as
ness for RMOA, This position requires a Senior
noreemesmtpse.ericsson.se eller Laila Engren
on new unexplored markets within the region.
person with a good ability to build a strong rela(personal), tfn 08-721 6108, email: eka.ekalenn
Find and go for new opportunities in new martion with the Customer. Further it is important
©mesmtpse.ericsson.se Ansökan märkt
kets. Provide commercial support to our local
to have a general Telecom understanding and
"EKA/K97059": ERICSSON COMPONENTS AB
Ericsson Companies (LC). Frequently visit custofor this account a very good understanding of
Energy Systems Division K K/E KA/K/P Gudrun
mers and prospects as well as LC's. Build up local
Cellular Systems. It is also of value to have a
Söderberg 164 81 KISTA-STOCKHOLM
competence at LC's. Establish and update
good knowledge of the Ericsson products (from
Tactical Marketing Plans for the markets.
all BA's)
Ericsson Radio Systems AB, Kista
You will be involved in the whole sales proTwo positions: Manager, Global Accounts. You
cess, starting with the initial customer contact to
will be responsible for 3- 5 Global Accounts from
Would you like to have a challenging role in our
contract negotiation. You will be based in
a RMOA perspective.
Global Pricing? Ericsson Radio Systems AB in
Stockholm and be working in a team with higKista (Stockholm) is looking for
Qualifications and experiences: Sales and
hly motivated sales people and we can promise
Marketing oriented. At least 3- 5 years of
you a job that will develop and enhance your
PRICING SPECIALISTS
International Marketing. A good knowledge of
skills in business management
Ericsson. Fluent in English and preferable also
Business Unit Cellular Systems - American
Qualifications and experiences: Commercial
Spanish.
Standards (RMOA) is responsible for cellular
sense and experience. Sales and marketing orisystems based on the D-AMPS and AMPS stanIt is difficult to explain the Global
ented. A good portion of patience and unwildards, which today serve more than 50% of the
Organisation in this ad, applicants are most wellingness to give up. A hunter with a drive, expeworld's subscribers. Our mobile telephone
come to phone me or see me for more explanarience and skill to sell our systems to customers
system, CMS8800, is the most sold system in the tions.
on new and existing markets. You should have a
world, and our markets around the world are
understanding of technical matters. University
growing rapidly.
Contact: Bo Mejner, Phone - 46 8 4043547
degree, M.Sc. or similar. Fluent in English and soThe Pricing Group is responsible for RMOA s
Application: Ericsson Radio Systems AB AH/H
me knowledge of Asian culture.
global pricing strategy and price management.
Birgitta Stavenow 164 80 STOCKHOLM
The group is involved in defining pricing strateContact: Rolf Olsson, telephone 08-757 21 89,
gies, pricing of new products, deployment of
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Memoid: ERA.ERAROLL Application: Ericsson
pricing strategies and supporting the sales orgaRadio Systems AB AH/H Birgitta Stavenow 164
nization with pricing argumentation, business
77// logistikenheten inom affärsenheten Cellular
80 STOCKHOLM
cases, price comparisons and advice. We now
Systems - American Standards söker vi en proneed to strengthen our resources and are there- jektlogistiker.
Ericsson Radio Systems AB, Kumla
fore looking for new members:

PR0JEKTL0GISTIKER
PROJECT MANAGER PRICING
• In this position you will build up a clear understanding of our customers' business and the
effects our products and services will have on
our customers. Based on this understanding you
will be held responsible for defining pricing strategies, coordinating pricing activities within the
Business Unit, deploying the pricing strategies,
and supporting the Business Unit with pricing
argumentation and sales tools (business cases).
If you are service minded, like to work with people and to get things done, this position might
be something for you.
We are looking for a person with a good business sense, excellent analytical skills and an affinity with high tech products and services.
Experience in a business environment, an university degree, and fluency in English is required. A high tech or financial background is an
advantage.

PRICING ANALYST
• In this position you will analyze Ericsson's as
well as competitors' worldwide pricing structures and price levels. You will build up an in-depth knowledge about market trends, underlying
business, and technological differences in mobile networks. Your knowledge will be used to
support management, the sales organization,
and the pricing group with pricing information.
Finding information, analyzing, and initiate the
appropriate actions are key words for your daily
work. You will work intensely with computer
based models to create price and other comparison models and will be in close cooperation with
sales representatives and the rest of the pricing
group.

• Vill du hjälpa oss att ge våra kunder snabba
och kompletta leveranser? Gillar du internationella kundkontakter samt att samarbeta med
säljare, projektekonomer, systemingenjörer och
leverantörer? År du dessutom serviceinriktad
och kreativ kan du få chansen att ansvara för
hela materialflödet i några av våra kundprojekt
runt om i våriden.
Arbetet innebår allt från materialrådgivning i
offertstadiet till koordinering av inköp och leveransplaner samt fakturering av slutkund. Vi erbjuder ett arbete i högt tempo med stort eget
ansvar och betydande utvecklingsmöjligeter.
Du är civil, mellan eller gymnasieingenjör gärna med erfarenhet från telekommunikation eller projekt. Goda kunskaper i engelska är ett
krav.

KONTAKTEN NR 17 1997

KUNDANSVARIG/
"ACCOUNT MANAGER"
Mönsterkortfabriken i Kumla servar olika
Ericssonenheter samt externa legotillverkare
med produkter och tjänster inom mönsterkortsområdet. Vi arbetar idag med ca 20
Ericssonenheter och kontraktstillverkare på en
global marknad. Vi tillhandahåller kundanpassade lösningar inom produktutveckling, prototypoch förserietillverkning samt logistik- och kvalitetssäkringstjänster i serieförsörjning.
Kundanpassade tjänster är ett område som förväntas öka i framtiden, vilket kräver en ökad
kundorientering. 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
Kontakta: Lars Pettersson, tel 08 - 75 735 21 elåtaganden internt i organisationen, konkurrenler Johan Hellström, tel 08 - 404 25 38 Ansökan:
tanalyser/utredningar, kundbearbetning/inforEricsson Radio Systems AB AH/H Henrik
mationsbesök, initiera och leda projekt för ökad
Bergqvist, 164 80 STOCKHOLM
effektivitet mot kund, framtagning av marknadsföringsmaterial och PR.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Du som söker bör ha en teknisk och/eller ekonomisk högskoleutb alt motsvarande utbildning
SYSTEM SUPPORT MANAGEMENT
på gymnasienivå samt erfarenhet av industriell
försäljning, inköpsarbete eller
Are you interested in working with System
projektledning.Du skall ha entreprenörsanda,
Support in a global perspective for the RMOA
vara utåtriktad och ha lätt för att samarbeta båmarkets? We are today analyzing, planning and
de internt/externt. Förmåga att strukturera proimplementing methods of improvements
blem och leda andra i projektform är andra viktowards the RMOA Global Service Organization
tiga egenskaper. Du måste obehindrat kunna
(GSO) for System Support. This organization
comprices our Technical Assistance Centers (TAC) använda engelska i tal och skrift. Arbetet är förknippat med resor inom och utom Sverige.
and Field Support Centers (FSC). We also perform reviews of the TAC and FSC organisations
as well as prepare and coordinate seminars for
Kontakta: Jörgen Ekengren, tel 019-58 49 33,
the (M)LC's concerned. In order to fulfill our
070-558 44 43 Ansökan: Ericsson .Radio Systems

Radio Access is a fast growing and dynamic unit
within Public Networks. We are responsible for
Ericssons radio access products including but not
limited to CTM, SuperCordless and the WLL-productsDRA 1900 and RAS 1000, AIRLINE. The
market demand for our products and services in
experiencing tremendous growth throughout
the world. This of course provides for new, exciting and challenging opportunities in the emerging wireless access arena.

BUSINESS TOOLS AND
PROCESS DEVELOPER
• The demand for radio based access products
and services are increasing. In order to meet the
market expectations and improve our competetive strength the Radio Access - Marketing and
Sales organisation have decided to reinforce our
focus on process management and the development of marketing and sales tools.
We are looking for an energetic person with
initiative and drive who can help us improve the
business process within the Marketing and Sales
organisation and take the responsibility to develop marketing and sales tools.
Your main responsibilities will be: Planning,
introduction and continuous improvement of
process management within the marketing and
sales organisation. Development and introduction of marketing and sales tools to the organisation. Participation in the Product Units business related process management work. Initiate
benchmarking activities demonstrating the benefits of improved working methods.
We beleive that you meet the following requirements: Process management competence
and/or good experience from work related to
the business process/customer supply flow
within Ericsson. Experience from working with
and/or developing different kind of computer
based marketing and sales tools. Excellent interpersonal and communication skills. Documented
experience of marketing and sales in an international environment. Ability to initiate and create change.
The position is at Business Development,
Marketing and Sales.

MARKET COMMUNICATIONS
SUPPORT
• We have the responsibility for market communication of the Radio Access product portfolio and are expanding the organisation by looking for a person to start working as market
communications support.
Your main responsibilities will be: Information
update of the Radio Access organisations communication on the WWW. Administration and
distribution of marcoms materials within the
Ericsson organisation and to customers.
Administration of give-aways. Support to the
market communications department.
We believe that you meet the following requirements: Minimum 2 years of work experience. Good interpersonal and communication
skills. Team worker with a positive, energetic
and ambitious character. Ambition to make a career within IT-based marketing communications.
Fluent in English.
Contact: Susan Törne Henningson, phone: +46
(0)8 764 0382 alt. mobile phone +46 (0)70 6522
140, memoid EBC.EBCSUTH. Application:
Ericsson Business Networks AB RAH Anna
Sandström, 172 87 SUNDBYBERG
Ericsson Electronic Services ingår i Ericsson
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic
Distribution AB är en av de ledande distributörerna i Norden inom området elektronikkomponenterldataprodukter. Vi omsätter ca 1 miljard
kronor och antalet anställda är 220 personer. Vi
har kontor i alla nordiska länder och vår
lager/distributionsverksamhet finns i InfraCity
(Upplands Väsby). Vi söker en

INNESÄUARE
Vi är ett litet gäng på 10 personer som säljer
produkter ur vår egen elektronikkatalog. Du
hittar den bl.a. på Internet (http.llelektronikkatalogen.ericsson.se)
De som inte handlar av oss via Internet ringer
hit. Det ringer mycket och vi behöver därför
utöka med en innesäljare. Din uppgift blir att ta
hand om våra kunder i telefon, kunna vårt sortiment och eventuellt kunna tipsa om alternativa
produkter. Vårt mål är naturligtvis att lägga order.
Vi har ett högt arbetstempo och vi lär oss
ständigt nytt om både teknik och kundservice.
Du skall ha teknisk utbildning och ett stort intresse för elektronik. Vår arbetsplats är belägen
i InfraCity (Upplands Väsby).
Kontakta: Lennart Stjerström, tfn 08-757 5102
. eller Bitte Rutberg, personal, tfn 08-757 4712.

Ansökan m ä r k t EES: Ericsson Electronic
Distribution AB A t t : Ingela Ström 164 81 KISTASTOCKHOLM M e m o : EKE.EKEIST E-mail:
lngela.Strom@eke.ericsson.se

WHH'llNl

s t ä n d i g t är initiativrik och har lätt f ö r a t t samarbeta. Du har pedagogiskt t a l a n g och f ö r m å g a
att sälja in Dina goda idéer.
K o n t a k t a : Heidi Mikalsen, tel 08-404 90 2 1 , memoid ERA.ERAHMIK eller Göran Henriksson, tel
08-757 07 05, m e m o i d ERA.ERAHENN Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB J/HS Gunilla Åsberg,
164 80 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Linköping
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PERSONALMAN/KVINNA
BRA/Z i Linköping utvecklar bland annat mobiltelefonisystem för våra
mobiltelefonmarknader
i Europa (GSM), Japan (PDC) och Nordamerika
(D-AMPS). Till vår personalenhet söker vi nu en
erfaren
personalman-lkvinna.
• Dina arbetsuppgifter k o m m e r a t t o m f a t t a de
flesta områden i n o m en personalenhet. Du ska
fungera som stöd och hjälp åt våra chefer i deras arbete med personalfrågor. Då vår organisat i o n f o r t f a r a n d e växer k o m m e r t y n g d p u n k t e n
under den närmaste f r a m t i d e n a t t ligga på rekrytering. Du k o m m e r också a t t arbeta med organisations- och kompetensutvecklingsfrågor.
Vi arbetar i en mycket expansiv miljö så du
måste vara flexibel och kreativ i d i t t arbetsätt.
Du måste även ha vilja och f ö r m å g a a t t både arbeta självständigt och i t e a m . Du bör ha en beteendevetenskaplig u t b i l d n i n g , g o d a engelskakunskaper samt ha arbetat i n o m personalområd e t under flera år.
K o n t a k t a : Thomas Ask 013-28 46 02, Anna
Fasth 013-28 46 86 eller Ulla-Britt Johansson
013-28 46 03 Ansökan: ERICSSON RADIO
SYSTEMS AB Application Center, Z/MH Eva
Lindkvist Hanna Box 1248, 581 12 LINKÖPING
M e m o i d ERA.ERAEVAL
Ericsson Radio systems AB, Katrineholm

PERS0NALMAN/-KVINNA
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är en
tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 370 anställda och tillverkar mobilsystem produkter som ingår i affärsområdets produktsortiment. Katrineholm är en
av två enheter inom affärsområdet som ansvarar
för att nästa generations mobiltelesystem blir
industrialiserat. Systemen bygger på bredbandig
CDMA (W-CDMA) radioteknologi och ATM
transmission.
• Du kommer a t t arbeta med personal- och
kompetensförsörjning, lönefrågor, lagar och avtal samt vara e t t stöd t i l l chefer och medarbetare.
Du bör ha högskoleutbildning f r å n P-linjen eller motsvarande samt några års erfarenhet av
arbete i n o m området.
K o n t a k t a : Urban Eriksson, Personalchef, tel
0150/58229 eller AnnaCarin Gynt,
Personalenheten, tel 0150/58389. Ansökan:
KH/ERA/PK/H AnnaCarin Gynt. Ericsson Radio
Systems AB Box 193 641 22 Katrineholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista
RMOJ är enheten inom BR som jobbar mot den
Japanska marknaden. Vi erbjuder produkter, applikationer och service för PDC och WCS. Inom
ERA/J är vi ca 800 anställda i Kista. Vi aren ung
organisation där inget är gjutet i betong och
där vi tar tillvara nytänkande som leder oss
framåt.

COMPETENCE AND MANAGEMENT
DEVELOPMENT ANSVARIG FÖR
MANAGEMENT DEVELOPMENT
• Vi har länge arbetat med M a n a g e m e n t
Planning processen och har som resultat av dett a insett betydelsen av att sätta e t t extra fokus
på ledarutvecklingen och ledarstöd. Vi söker
d ä r f ö r dig som vill vara ansvarig f ö r vår RMOJs
M a n a g e m e n t Development.
Vi k o m m e r a t t vara två som j o b b a r med
Competence and M a n a g e m e n t Development,
där en är ansvarig f ö r Competence
M a n a g e m e n t och en ansvarig f ö r M a n a g e m e n t
Development. A r b e t e t k o m m e r a t t präglas av
nära samarbete där vi lägger u p p och g e n o m f ö r
aktiviteter tillsammans samtidigt som vi ansvarar f ö r a t t driva respektive o m r å d e i verksamheten.
Din roll som ansvarig f ö r M a n a g e m e n t
Development är a t t stödja verksamheten i ledarutvecklingsarbetet, vilken bl a innebär att
vara ansvarig f ö r vår M a n a g e m e n t Planning
process och vara RMOJs representant i BR-gemensamma aktiviteter kring MP-processen och
BRs ledarskapsutbildning. Du k o m m e r att utveckla, köpa in konsulter samt agera kursledare
f ö r ledarskapsutbildning anpassad till oss i n o m
RMOJ.
Din profil: VI söker dig som har erfarenhet av
t e a m - och ledarutveckling. Du är själv ledare eller arbetar i n o m HR-området. D u arbetar själv-
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PERSONALMAN-KVINNA
• Till e n h e t e n Human Resources, Sverige i n o m
affärsenheten Cellular Systems - American
Standard (RMOA) behöver vi nu anställa y t t e r l i gare en personalman/kvinna.
A r b e t e t år självständigt och bedrivs i nära samarbete m e d cheferna i linjeverksamheten.
Dina arbetsuppgifter k o m m e r a t t spänna över
de flesta o m r å d e n i n o m en p e r s o n a l f u n k t i o n .
Exempel på arbetsområden är rekrytering, k o m petens- och organisationsutveckling, f ö r h a n d lingar, l ö n e f r å g o r och allmänt personalarbete.
Du k o m m e r också a t t driva och medverka i utveckling av processer och projekt.
Vi söker dig som har en g o d yrkeskompetens,
är van a t t arbeta självständigt, har g o d f ö r m å g a
a t t samarbeta med andra människor samt a t t
upprätthålla en h ö g i n t e g r i t e t .
Din b a k g r u n d är h ö g s k o l e u t b i l d n i n g i n o m
personalområdet och du har arbetat i flera år.
God kunskap i engelska samt erfarenhet f r å n
Ericsson är v i k t i g t .
K o n t a k t a : Inger Nyström, t e l 08 764 1071,
M e m o i d ERA.ERAINY eller Birgitta Stavenow, tel
08 404 6640, M e m o i d ERA.ERABSTA Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, AH/H Elisabet Grahl,
164 80 STOCKHOLM elisabet.grahl@era.ericsson.se

mmnrn—
Ericsson Telecom AB, Huddinge

INSTALLATIONSTESTARE AXE
• Till vår nya g r u p p f ö r a t t säkerställa installationer av AXE hos k u n d söker vi en installationstestare. A r b e t e t innebär a t t ansvara f ö r a t t
stationen blir driftsätt med hänseende på HW
och SW samt övrig k r i n g u t r u s t n i n g .
Huvudsakligen sker a r b e t e t hos k u n d , men viss
del av arbetet k o m m e r a t t förläggas till vår i n tegrationsenhet i Huddinge.
Vi f ö r u t s ä t t e r att Du har m å n g å r i g erfarenhet
f r å n installation av AXE m e d k r i n g u t r u s t n i n g
hos k u n d .
V i k t i g a personliga egenskaper är a t t Du är
u t å t r i k t a d , m å l m e d v e t e n , flexibel samt har lätt
f ö r a t t samarbeta. Du behärskar engelska såväl i
tal som i skrift.
K o n t a k t a : Hans Andersson, 850 93576 m e m o i d
ETXS.ETXHANN eller Jyri Lönnström, 850 98002,
m e m o i d ETXS.ETXJYR. Ansökan: Nina
W e n g b o r n (Human Resources), HF/ETX/SA/S, mem o i d ETXS.ETXNIBO.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MAIN PLANNER
Supply Management is a function within
Ericsson Mobile Systems, Cellular Systems American Standards (RMOA), with the responsibility for all supplier relations.
• As a main planner w i t h i n t h e Supply Planning
f u n c t i o n you w i l l take t h e responsibility f o r t h e
d e v e l o p m e n t o f one or more RMOA first line
Suppliers, a n d w o r k in close c o o p e r a t i o n w i t h
procurement and logistics.
You w i l l h e a d t h e i m p r o v e m e n t w o r k b e t w e en RMOA a n d t h e supplier t o introduce partnership a n d trust t h r o u g h t h e supply chain.
A n o t h e r task w i l l be t o develop a n d provide t h e
forecast i n f o r m a t i o n , develop an Early W a r n i n g
System and keep t h e logisticians u p d a t e d w i t h
delivertimes and performance.
You need t o have previous experience f r o m
this f i e l d and very g o o d c o m m a n d o f English.
C o n t a c t : ERA/APC A n n Bäckman, 08-404 5601
A p p l i c a t i o n : KI/ERA/AH/H Britt Bosrup, Ericsson
Radio Systems AB, 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Linköping

INDUS LEADER TO BSC/COLUMBUS
Opportunity for you that want challenges.
Ericsson Application Center for Mobile
Switching and Radio Networks (unit ERAIZ) at

Linköping is a design center in Business Area
Radio Communications.
• The Base Station Controller (BSC) is a p a r t of
Base Station System w i t h i n GSM. The BSC is cont r o l l i n g t h e mobile switching and radio
networks. The Indus leader is responsible f o r t h e
indus subproject in t h e Columbus/BSC project.
This subproject shall handle t h e BSC p a r t of the
FOA project. It means t o participate in t h e customers FOA project a n d coordinate indus activies
t o w a r d s o t h e r nodes (BTS, OSS, DSA).
This is a great o p p o r t u n i t y t o influence t h e
f u l l scope o f t h e INDUS activities w i t h i n t h e BSC
node. External and internal contacts w i l l give
you t h e possibility t o travel and get an overall
k n o w l e d g e a b o u t INDUSTRALIZATION o f t h e
BSS product.
You w i l l get t h e o p p u r t u n i t y t o g r o w a n d
learn n e w skills in a flexible and highly p r i o r i t i zed development project. You need leadership
skills, AXE m o d i f i c a t i o n handling k n o w l e d g e ,
communication skills and a lot of abilities t o succesfully complete t h e INDUS leader task.
A f t e r a succesful c o m p l e t i o n o f t h e INDUS leader task you will be in an excellent position t o
grow further within the organization.
C o n t a c t : Lennart Johansson phone: +46 (0)13
287358 email: eraolll@lmera.ericsson.se
A p p l i c a t i o n marked 97-85C: LM/ERA/Z/MH Eva
Lindkvist Hanna email:
eraeval@lmera.ericsson.se
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGER
- NETWORK DESIGN SERVICES
• W e are looking f o r a product manager o f t h e
N e t w o r k Design Services f o r the CMS88 system
w i t h related products. The role is of strategic
and global importance f o r development, improv e m e n t and maintenance o f professional services o f f e r e d and provided t o our customers - mobile n e t w o r k operators. You w i l l b e l o n g t o t h e
product m a n a g e m e n t f u n c t i o n a l area o f t h e
Product Unit Service Solutions, and be a member
o f t h e N e t w o r k Design service solution t e a m .
W e expect t h a t you have several years experience w o r k i n g in t h e telecommunications industry o f cellular systems; experience o f
n e t w o r k design a t a telecom operator; o r provisioning a n d m a n a g e m e n t o f professional services f o r m o b i l e n e t w o r k s .
Your responsibility as t h e product manager
f o r t h e N e t w o r k Design services is t o assure a
global availability o f t h e overall M o b i l e
N e t w o r k Design services, covering: Radio
n e t w o r k design services. Access/Transmission
n e t w o r k design services. Switching n e t w o r k design services.
You w i l l be responsible along w i t h our local
companies for developing service solutions f u l f i l l i n g our customers' needs and w i t h regards t o
availability, consistency a n d profitability.
The n e t w o r k design service is a service area
rapidly developing, w h y y o u w i l l f i n d t h a t t h e r e
are tremendous o p p o r t u n i t i e s for you t o develop b o t h t h e design services, leadership and
your m a n a g e m e n t skills o n an international arena.
Your personal p r o f i l e : W e are looking f o r a
person possessing p r o d u c t m a n a g e m e n t skills,
b e i n g p e o p l e o r i e n t e d a n d having g o o d comm u n i c a t i o n skills. The role interacts closely w i t h
many Ericsson organizations and companies specifically in t h e areas of m a r k e t i n g & sales; service
supply; service supply management; service dev e l o p m e n t ' and also w i t h some customers.
Operator experience f r o m mobile networks is an
advantage.
C o n t a c t : Håkan Rösth, phone +46 (08) 404
2645, M E M O ID: ERA.ERAHROS or Ulf A n g e l i n ,
p h o n e +46 (08) 404 4551, MEMO ID ERA.ERAUANG A p p l i c a t i o n : Ericsson Radio Systems AB,
AH/H A n e t t e Spångberg, 16480 Stockholm
Ericsson Components AB. Energy Systems Division
Kungens Kurva

PRODUKTCHEF
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation.
• Enheten Customer Service söker en p r o d u k t chef f ö r områdena Repair & Replacement
O p e r a t i o n & Maintenance. Dina h u v u d u p p g i f t e r
innebär a t t definiera, initiera och koordinera utvecklingen av nya och existerande tjänster.
Önskvärda kvalifikationer är civil- eller g y m nasieingenjör med k o m p l e t t e r a n d e e k o n o m i u t b i l d n i n g samt några års erfarenhet av liknande
arbetsuppgifter och lönsamhetsansvar. Engelska
behärskar du f l y t a n d e i t a l och skrift.
Som person år du drivande, resultatinriktad,
kreativ och affärsorienterad.

K o n t a k t a : Stig M a l m b e r g , t e l e f o n 08 - 721
7076, m e m o EKA.EKASTMA eller la-Pia
Emanuelsson (personal), telefon 08 - 721 7461,
m e m o EKA.EKAIPEM. Ansökan sensast 971111:
Ericsson Components AB Energy Systems
Division KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81
KISTA - STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGER
Network Features Cellular Systems - American
Standards 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 of the world's cellular subscribers are served by D- AMPS/AMPS systems.
The product unit CMS8800 Product
Management is responsible for product management and sales support for applications, switching and data products as well as overall responsible for the CMS8800 product line.
0 W i t h i n this product unit, the section responsible f o r N e t w o r k Features is n o w looking for several persons w h o are w i l l i n g t o take on n e w
challenges w i t h us as product managers. In t h e
w o r k you w i l l identify new solutions and products w i t h i n N e t w o r k Features, develop business
cases t o influence t h e d e v e l o p m e n t o f any needed new products, and enhancements t o exist i n g products. You w i l l also be t h e orderer o f
our development projects, ensuring t h a t t h e
projects result in competitive and profitable
products.
Customer presentations and support of introduction of new solutions and products into t h e
market are also part o f your responsibility. The
j o b involves some traveling w i t h i n Asia Pacific,
N o r t h and South America and Eastern Europe.
The ideal candidate has a M.Sc. or B.Sc. in CS
or EE and experience w i t h i n telecom, especially
in t h e f i e l d o f cellular communication. He or she
should be familiar w i t h AXE products. Fluency in
English is required, Spanish or Portuguese is a
plus. The person w e are looking f o r is self-motivated, ambitious, o u t - g o i n g and mature.
Contact: Lars Hagberg, phone +46 8 757 5898,
m e m o i d : ERA.ERALHAG Application: Ericsson
Radio Systems AB, AH/H A n e t t e Spångberg, 164
80 Stockholm
Ericsson Radio Messaging AB,
Hallon bergen/Sundbyberg

PRODUCT MARKETING MANAGER
Ericsson Radio Messaging AB ryms inom
Ericssonkoncernens affärsområde för mobilsystem. Företaget svarar för koncernens världsomspännande verksamhet inom området personsökning och mobildata. Idag är vi 200 anställda och vi behöver nu förstärka vår enhet för
Product Marketing med ytterligare
medarbetare
som vill jobba i det lilla företaget i den stora
koncernen.
Product Marketing Manager ansvarar för produktmarknadsföringen
ut mot våra lokalbolag
och kunder.
• I tjänsten ingår a t t koordinera ERM's och k o n cernens och arbete med våra p r o d u k t n a m n ,
" b r a n d i n g " , utställningar, mässor och konferenser. Dessutom ingår a t t t a f r a m broschyrmaterial, p r o d u k t k a t a l o g e r och andra trycksaker som
u t å t visar vad ERM står för, och vad vi har a t t erbjuda. Det ingår även a t t representera ERM i
Ericsson- och BR-gemensamma råd och arbetsgrupper f ö r m a r k n a d s k o m m u n i k a t i o n . A r b e t e t
är mycket självständigt och f ö r e n a t med e t t a n tal tjänsteresor per år.
Vi söker dig som har: God teknisk grundutb i l d n i n g , förstärkt m e d ekonomi/marknadsutb i l d n i n g . Du ska ha lätt a t t f o r m u l e r a dig i tal
och skrift på både svenska och engelska. Det är
meriterande med ytterligare språkkunskaper.
K o n t a k t a : Maria Janiec, t e l 08-757 36 32 E-post:
maria.janiec@erm.ericsson.se Ansökan: Ericsson
Radio Messaging AB, HS Doris Hagala, 172 98
SUNDBYBERG
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRODUCT MANAGER,
WIRELESS DATA
• W o u l d y o u like t o w o r k w i t h t h e exciting merger of Internet and wireless communication
technologies? Wireless Internet and Intranet access are expected t o be t h e next major steps in
t h e evolution o f wireless services. Wireless industry analysts suggest t h a t soon every digital
wireless phone w i l l provide b o t h PSTN and w e b
access.
In t h e Cellular Systems - American Standards
Business Unit, w e have recently launched a product f o r wireless IP. It is based on t h e Cellular
Digital Packet Data standard f o r packet switched radio access a n d is i n t e g r a t e d in our D-AM-
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PS/AMPS products. W e are currently w o r k i n g t o
provide wireless IP services on circuit switched
connections. To be successful w e need t o have
g o o d k n o w l e d g e also in end-user applications
and t o t a l solutions. Not only t o be able t o understand h o w our products will be used, but also t o be able t o respond t o customer requirements f o r guidance on h o w t o provide attractive
end-user solutions.
As a product manager your responsibility is t o
make sure t h a t w e have a competitive and p r o f i t a b l e product p o r t f o l i o . You will consolidate
m a r k e t requirements, define product strategies,
p r o d u c t plans a n d main product requirements.
You w i l l also be responsible f o r technical sales
support for our products. The sales support role
implies customer presentations and preparation
o f proposals, all in close t e a m - w o r k w i t h our
global m a r k e t i n g and sales o r g a n i z a t i o n .
In this position you w i l l have extensive international contacts w i t h many opportunities t o
travel.
W e are l o o k i n g f o r a person t h a t posses product m a n a g e m e n t skills, is people o r i e n t e d and
has g o o d verbal and w r i t t e n communication
skills in English a n d Spanish. It is a great advant a g e if t h e applicant has experience f r o m data
c o m m u n i c a t i o n or IT.

kommunikationsområdet.
Vår verksamhet expanderar kraftigt. Produkterna är komponenter
och system avsedda huvudsakligen för Ericsson
men även för andra kunder.

C o n t a c t : Lars Hagberg, phone +46 8 757 5898,
m e m o i d ERA.ERALHAG Application: Ericsson
Radio Systems AB, AH/H A n e t t e Spångberg, 164
80 Stockholm

Ericsson Radio Systems AB, Nynäshamnsfabriken

Ericsson Telecom AB, Public Network, Switching,
Älvsjö BTS "Broadband Telephony Services" söker

PRODUKTLEDARE
Enheten BTS arbetar med att utveckla telefontjänster för bredbandsnätet. Vi ar en nybildad
organisation och jobbar nära våra kunder.
Teamkånsla. och en positiv inställning till nya utmaningar är nyckeln till vår framgång. Vi befinner oss i en intensiv period av entreprenörsskap,
vilket innebar att vi arbetar mycket med simuleringar och prototyper för att experimentera
fram nya lösningar.
• Vi söker dig som vill bidra med p r o d u k t l e d ningserfarenhet i vår organisation.
Vi vill att d u skall: se möjligheterna i k o m plexa p r o b l e m , deltaga i. och påverka viktiga
p r o d u k t b e s l u t , t a helhetsanvar f r å n idé t i l l färd i g p r o d u k t , ha erfarenhet från p r o d u k t l e d n i n g
i n o m något av områdena Access, A T M eller
Datacom . ha g o d insikt i kommersiellt och strategiskt arbete samt ha en gedigen teknisk bakgrund.
K o n t a k t a : Bengt Jansson, t e l : 08-719 41 30 MEM O : ETX.ETXBJ

«1«
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

PRODUKTIONSTEKNIKER
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är en
tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 370 anställda och tillverkar mobilsystem produkter som ingår i affärsområdets produktsortiment. Katrineholm år en
av två enheter inom affärsområdet som ansvarar
för att nästa generations mobiltelesystem blir
industrialiserat. Systemen bygger på bredbandig
CDMA (W-CDMA) radioteknologi och ATM
transmission.
• Du k o m m e r att arbeta ute i verksamheten
m e d t r o u b l e shooting k r i n g metoder och tillverkningsprocesser samt m e d
rationaliseringar/förändringar av tillverkningsmetoder.
Du bör ha en teknisk u t b i l d n i n g (gärna med
produktionsteknisk inriktning) alternativt g o d
erfarenhet f r å n produktionstekniskt arbete. Du
bör ha goda kunskaper i n o m ytmonteringsteknik, dessutom är det önskvärt att du har kunskaper i n o m Visionteknik. Som person bör d u vara
analytisk i k o m b i n a t i o n m e d ett intresse av att
arbeta praktiskt. Dina personliga egenskaper
bör o m f a t t a i n i t i a t i v f ö r m å g a , g o d samarbetsförm å g a samt l ä t t f ö r att kommunicera m e d andra
människor.

• Vi söker Dig som vill arbeta som operatör på
skivtillverkningen. A r b e t s u p p g i f t e r n a innebär
tillverkning av integrerade kretsar. Det är av stor
vikt att Du har g o d syn f ö r a t t k u n n a arbeta i
mikroskop.
Vi söker personal t i l l dag-, kväll-, natt- och
helgskift på heltid samt deltid lördag-söndag.
Du bör ha teknisk/naturvetenskaplig gymnasiekompetens. Goda kunskaper i svenska och e n g elska är nödvändigt. Det är en m e r i t o m Du har
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi arbetar både individuellt och i g r u p p varför Din sociala kompetens är av betydelse. Du är stresstålig
och kvalitetsmedveten.
K o n t a k t a : a Lena Appelqvist, personalavdelningen, t f n 08-7574234, emaihekalapp eka.ericsson.se. Ansökan, m ä r k t Operatör-NM/T: Ericsson
Components AB, N/P Kerstin Jacobsson, 164 81
Kista-Stockholm För ytterligare i n f o r m a t i o n o m
f ö r e t a g e t och lediga arbeten sök över vår hemsida:http://www.ericsson.se/EK/ eller ring 020575770

OPERATÖRER
• Vi söker å t t a operatörer t i l l vår
Kretskortsverkstad, PN/PK, i Nynäshamn.
Gruppen u t f ö r både handmonteringsarbete,
p r o v n i n g och t r i m n i n g av kretskort.
Bakgrund: Du som söker bör ha 2-4-årig t e k nisk gymnasieutbildning och t i d i g a r e erfarenhet
från ovan angivna arbetsuppgifter.
K o n t a k t a : Christer Johansson, t f n 08-520 63010
eller A n n - B r i t t Berg, Personal, t f n 08-520 63040
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB PNHR 149
80 NYNÄSHAMN
Ericsson Components AB,
Mikroelektronikdivisionen, Kista RF & MOS Wafer
Fab

OPERATÖRER
Ericsson Components AB utvecklar, tillverkar och
säljer avancerade produkter inom områdena
energisystem, mikroelektronik samt opto- och
mikrovågselektronik. Produkterna är komponenter och system avsedda huvudsakligen för
Ericsson, men även för andra kunder. Antalet
anställda är 3.200.
Skivtillverkningen NMIB tillverkar kiselskivor
med kretsar till sektorns och divisionens produktlinjer. Bland våra produkter finns både kretsar som produceras i höga volymer till mobiltelefoner och kretsar med höga prestanda till radiobasstationer.
• Vi söker Dig som vill utvecklas t i l l operatör på
skivtillverkningen. A r b e t s u p p g i f t e r n a innebär
t i l l v e r k n i n g av integrerade kretsar. Tjänsten år
heltid och f ö r l a g d t i l l helgnatt, f r e d a g t i l l söndag.
Du har teknisk/naturvetenskaplig gymnasiekompetens, g o d a kunskaper i svenska samt behärskar engelska. Det är av stor vikt a t t Du har
g o d syn f ö r a t t k u n n a arbeta i mikroskop. Du
ska kunna arbeta flexibelt och m e d stor n o g grannhet. A r b e t e t sker i mälstyrda t e a m där var
och en av medlemmarna förväntas styra och planera sitt eget arbete.
Vi söker Dig som vill arbeta i en annorlunda
miljö (renrum) och i en arbetsorganisation som
ställer stora krav på att man tar eget ansvar.
Dessutom ingår u t b i l d n i n g av andra medarbetare. Vi ser gärna kvinnliga sökande.
K o n t a k t a : M o k a r i Morteza, helgskiftledare. t f n
08-7575492, email:ekadamo eka.ericsson.se eller
Ludvig Enger, personalavdelningen, t f n 087574323, emaihekaluen eka.ericsson.se.
Ansökan m ä r k t " O p e r a t ö r h e l g n a t t - N M / B " :
Ericsson Components AB, N/P Kerstin Jacobsson,
164 81 Kista.

onra
Ericsson Radio Access AB, Kista

K o n t a k t a : Jan-Eric Andersson (chef
Produktionssupport), tel 0150/58446 eller
Gunnar Andersson (Produktionschef), t e l
0150/58435. Ansökan: KH/ERA/PK/H AnnaCarin
Gynt. Ericsson Radio Systems AB Box 193 641 22
Katrineholm
Ericsson Components AB,
Mikroelektronikdivisionen, Kista

OPERATORER
Ericsson Components AB, utvecklar, tillverkar
och marknadsför integrerade kretsar för tele-

PROJECT MANAGER - RBS
The business segment RBS - Radio Base Stations develops and manufactures various types of base station products for a number of different
cellular mobile telephony systems. High performance and cost effective design are some of our
distinctive features on this rapidly growing market. RBS is a decision making, result focused
unit characterised by flexibility in an international environment.
New radio design technique such as wideband, raulti channel and multi standard techni-

ques, using fast DSP's, will very soon change the
architecture of the RBS making it more generic
and more cost effective. We are now looking into future applications for high capacity wireless
solutions in existing mobile networks, very often
close together with our experienced customers.
Our R&D organisation RSA/BIU (app. 100 people) which successfully has developed high quality, cost effective radio base stations since the
mid 1980:ies, is now taking a new step into tomorrows technology.
• W e are l o o k i n g for a Project Manager. You
w i l l be p a r t o f t h e Project Office, today a r o u n d 7
people. The Project Office is a unit w i t h i n t h e
R&D organisation. You should have long experience o f m o b i l e systems, project management,
integration or sw/hw radio design. You enjoy
fast results w i t h high q u a l i t y and be g o o d in
w r i t t e n and spoken English. You should have a
Master Degree or similar education.
Contact: Eric Sandberg, R&D Manager, 087571730, e-mail: eric.sandbergersa.ericsson.se.
Application: Ericsson Radio Access AB RSA/HPS
Cicki Mattsson Box 11, SE-164 93 STOCKHOLM

KONTAKTEN NR 17 1997

SÖ/EKA/K/PL Birgitta Wallin Box 516 826 27
SÖDERHAMN
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTLEDARE
FÖR SERVICEBEREDNING
• Vi söker en projektledare till LY/DH. Vi arbetar
med beredning av Hardware-produkter
Serviceberedning görs f ö r att anpassa p r o d u k t e r
t i l l service för eftermarknaden. Arbetsområdet
är delat i utveckling av serviceprocessen och proj e k t l e d n i n g f ö r serviceberedning f ö r Hardware.
U t b i l d n i n g : Högskolenivå inom elektronik eller mekanik. Goda kunskaper i engelska.
Personliga egenskaper: M å l i n r i k t a d . Offensiv.
Utåtriktad.
Erfarenheter i n o m projektledning, produkt i o n , logistik eller/och service är meriterande.
K o n t a k t a : Rolf Hedman, +46 8 757 3619,
ERAC.ERAHON Ansökan: Ericsson Radio Systems
AB LY/HA Karolina Lunning, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTINGENJÖR

CUSTOMER PROJECT MANAGER NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS

Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är en
tillverkande enhet inom affärsområde
Mobilsystem (BR). Vi är 370 anställda och tillverkar mobilsystem produkter som ingår i affärsområdets produktsortiment. Katrineholm är en
av två enheter inom affärsområdet som ansvarar
för att nästa generations mobiltelesystem blir
industrialiserat. Systemen bygger på bredbandig
CDMA (W-CDMA) radioteknologi och ATM
transmission.

Telecom Management Solutions (TMS),
Ericsson's recently formed sub-business unit specialises in providing mobile telecom operators
with best-of-breed service solutions.
Within Telecom Management Systems our
team is responsible for profitable product management, customer implementation, and indirect
sales support of the Network
Management
System products and related services.
• W e seek a customer project manager w i t h a
background as a professional project leader
w i t h i n installation, i m p l e m e n t a t i o n , customer
education and acceptance testing o f support
systems.
You w i l l support our t e a m in project managem e n t and be t h e project leader in customer
system implementations. You w i l l also be responsible f o r our project m a n a g e m e n t m o d e l ,
thus educating other project leaders in w o r k shops r e g a r d i n g our N e t w o r k M a n a g e m e n t
Systems.
W e require individuals w i t h strong m o t i v a t i o n , excellent individual skills, willingness t o
w o r k in multicultural teams, interest in internat i o n a l assignments and w i t h an exceptionally
g o o d communication ability, goal o r i e n t e d , yet
flexible.
C o n t a c t Håkan Messén, p h o n e 08-404 2 4 0 1 ,
hakan.messen®era.ericsson.se, or Stig-Arne
Svensson, p h o n e 08-404 8419, stig-arne.svenssoneera.ericsson.se. A p p l i c a t i o n marked
Customer Project Manager - NMS: Ericsson Radio
Systems AB NHS Ingrid W i d e b e r g 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Söderhamn

PROJEKTLEDARE TILL OPERATIONS
Energy Systems Division inom Ericsson
Components utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och över- vakningssystem för
telekommunikation.
• Vi söker d i g som vill arbeta som projektledare
m e d en k o m b i n a t i o n av k u n d p r o j e k t och förbättringsprojekt i n o m logistikområdet.
Kundprojekt driver du tillsammans med ansvarig
försäljare d i r e k t m o t k u n d och innebår att d u
har totalansvaret f ö r våra gemensamma å t a g a n den m o t k u n d . Förbåttringsprojekten har t y n g d p u n k t e n i n o m logistik och IS/IT-området m e n
o m f a t t a r också vidareutveckling och i n f ö r a n d e t
av administrativa rutiner och hjälpmedel samt
f r a m t a g a n d e av r a p p o r t e r och mätningar i n o m
hela operations verksamhet. A r b e t e t bedrivs både självständigt och i t e a m och innebår k u n d kontakter, teknisk support, logistik p l a n e r i n g
och k o n t a k t m e d våra interna och externa leverantörer.
Vi erbjuder Dig som har lågst 3-årig gymnasie u t b i l d n i n g , helst med teknisk i n r i k t n i n g och
gärna m e d erfarenhet av order/logistikhantering, ett intressant och stimulerande j o b b . Som
person år d u u t å t r i k t a d , flexibel och n o g g r a n n
samt tycker o m a t t arbeta i e t t h ö g t t e m p o och
ha många bollar i l u f t e n . Du behärskar engelska
i tal och skrift, övriga språkkunskaper är meriterande.
K o n t a k t a : Göran Dereskogh. t f n 08-721 62 2 1 ,
m e m o EKA.EKADERE, Anders Forsberg, t f n
0270-764 5 1 , m e m o EKA.EKAANF eller Birgitta
Sanden Kårström (personalavd.), t f n 0270-765
15, m e m o EKA.EKABISA. Ansökan m ä r k t "PROJEKTLEDARE K/F" senast 971114: Ericsson
Components AB Energy Systems Division

• Vi söker Projektingenjörer som kan arbeta
med/driva rationaliserings- och verksamhetsutvecklingsprojekt som löper tvärs i g e n o m organisationen.
Du har högskoleutbildning i n o m t e k n i k
och/eller logistik eller motsvarande kunskaper.
Det år önskvärt o m d u har erfarenhet i n o m logistik och gärna också p r o j e k t l e d n i n g . Vidare
bör d u ha f ö r m å g a a t t se helheter såväl som delar, vara kreativ och drivande samt k u n n a arbeta
under press.
K o n t a k t a : Conny Petrén (chef
Kompetensutveckling), tel 0150/58113 eller
AnnaCarin Gynt (Personal), tel 0150/58389.
Ansökan: KH/ERA/PK/H AnnaCarin Gynt. Ericsson
Radio Systems AB Box 193 641 22 Katrineholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTLEDARE,
SERVICEBEREDNING HARDWARE
• Vi söker 2 kvalificerade projektledare f ö r serviceberedning av hårdvara. Serviceberedning
görs f ö r att anpassa p r o d u k t e r n a så a t t Ericsson
kan göra bra eftermarknadsaffärer i n o m serviceområdet. Vårt arbetsområde är mycket b r e t t
och o m f a t t a r teknik, logistik och e k o n o m i .
Vi söker personer m e d logistik-/ gymnasieutbildnig i n o m o m r å d e t elektronik/mekanik.
Personliga egenskaper: M å l i n r i k t a d .
Självgående. Offensiv.
Erfarenheter f r å n p r o j e k t l e d n i n g , p r o d u k t i o n
eller logistik är meriterande. Goda kunskaper i
engelska.
K o n t a k t a : Rolf Hedman, t e l . +46 8 757 3619,
m e m o i d ERAC.ERAHON Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB, LY/HA Karolina Lunning, 164 80
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 t h e responsibility f o r organising a n d co-ordinating t h e activities and resources o f Enterprise Networks and
f o r m e e t i n g all contractual obligations. This involves: m a n a g i n g customer projects so t h a t they
are c o m p l e t e d t o time, quality, cost and specification, ensuring t h e customer is satisfied w i t h
t h e service and product, m o t i v a t i n g t h e Ericsson
resources w h o need t o provide and install all
elements o f t h e product.
Qualifications: You have a proven track record o f project management, and are experienced in project m a n a g e m e n t tools, PROPS, MQR
or similar. You possess a high level o f c o m m u n i cation a n d customer relation skills. Fluency in
w r i t t e n and spoken English is required.
The w o r k entails f r e q u e n t international contacts and travel.

Contact: Tibor Lakatos, +46 8 422 2293,
EBCEBCLTS or Joakim Ström, +46 8 422 2456,
EBCEBCIOST Application: Marcus Eriksson,
Ericsson Business Networks AB, S-131 89 Nacka
Strand, Sweden
Ericsson Radio Systems, Kista

TOTAL PROJECT MANAGER (TPM)
To Product Unit Terminals Special Applications
PU Terminals for Special Applications is a new
PU that is responsible for the development management and marketing of RMOA funded terminals such as Single Line (SLT) and Multi Line
Terminals (MLT) for our WLL application - Fixed
Cellular.
The total project is our way to prepare the
global Business Unit organisation, including major local and local companies, to successfully introduce our new products world wide in a way
which meets our customers expectations. This
means that the personnel have the right competence to handle and support the new product
the right methods and tools are in place for all
activities from Sales to Acceptance and after-sales Support and the product has replaced all earlier releases world wide.
• The Total Project Manager shall co-ordinate
projects for market introduction, service provisioning and introduction, production preparations, first office applications, product deployment and product development.
The main functions of TPM are: 1. to make sure that all projects related to the decided development projects are established. 2. to establish
and maintain total project plans and methods
for project followup. 3. to co-ordinate and synchronise all projects to perform successful product introductions. 4. to report the status of the
total project to the PU manager and to relevant
steering forums. 5. to observe and propose improvements in the ways of working within the
Product Unit.
The TPM shall be regarded, and act, as the
customer's representative for the projects. As a
support we have developed a PROPS adaptation
for Total projects within the Business Unit. We
are looking for a person with broad experience
in project management and customer contacts.
Contact: Stefan Manner, phone 08-75 71742
Application: Ericsson Radio Systems AB, AH/H
Anette Spångberg, 164 80 Stockholm
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Networks inom affärsenheten Cellular Systems American Standars.
Du kommer att få en mycket central roll i våra
The product unit Base Station Systems (BSS) proprojekt och du behöver klara av att ha flera savides competitive Base Station Controls (BSC)
and Operational Systems and Support (OSS) for ker på gång samtidigt. En viktig uppgift blir att
stödja våra totalprojektledare med informaMobile System GSM. The new Project Office at
the System Department is responsible for System tionsspridningen i projekten då våra projekt omfattar många projektdeltagare spridda över stoManagement and Design of the BSS product.
ra delar av världen.
We are looking for both technically experienced
and novice colleagues to join this very interesting and demanding environment.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEM PROJECT MANAGER - GSM
• Your responsibility is to lead the BSS System
Design Project in the early phases and continue
as the System Manager until the Product reaches
the Market. An important task is to ensure
technical consistency between the different
Nodes. You have fully developed social skills and
rises to responsibility. Fluent English, both spoken and written, is a prerequisite. Experience
from GSM or AXE is required.

I uppgifterna ingår att svara för det administrativa stödet i form av uppläggning av projektbibliotek, ekonomisk uppföljning, projektplanering, protokollskrivning, bokningar, OHbildproduktion, distribution m m. En annan viktig uppgift är att administrera projektens websidor. Då vår miljö har en stark internationell
prägel är det ett måste att du behärskar engelska i tal och skrift.

CUSTOMER SERVICES
OPERATIONAL SERVICES

ASSISTANT SYSTEM PROJECT
MANAGER-GSM

NEW SERVICES AT NETWORK OPERATIONS CENTER(NOC) IN STOCKHOLM

• Your Responsibility is to assist the system
Project Manager in the BSS System Design
Project and continue as the Assistant System
Manager until the Product reaches the Market.
An important task is to ensure technical consistency between the different Nodes. You have
fully developed social skills and rises to responsibility. Fluent English, both spoken and written,
is a prerequisite. Experience from GSM or AXE is
not essential but highly desirable.

A new network operation center for AXE/BMX/DIAX will be
opened at Customer Services in Stockholm.
We are therefore searching for motivated, service minded
and customer oriented persons to participate in the building
up of this new service.

Contact: Magnus Bergström, tel 08-757 1915 or
Kristina Johnsson, Personal, tel 08-757 1449
Application: Ericsson Radio Systems AB LV/HS
Kerstin Almblad 164 80 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.

Ericsson Radio Access AB, Aktiva RF-produkter,
Kista

• As a Project Manager you have the responsibility for organising and co-ordinating the activities and resources of Enterprise Networks and
Active RF Products är ett litet flexibelt affärsseg- for meeting all contractual obligations. This inment med ca 70 medarbetare. Vi har hos
volves: managing customer projects so that they
Ericsson Radio Access AB ett eget resultatansvar are completed to time, quality, cost and specifioch en stor affärspotential. Vi arbetar med allt
cation, ensuring the customer is satisfied with
från produktutveckling till marknadsföring och
the service and product, motivating the Ericsson
försäljning av våra produkter.
resources who need to provide and install all
Strategisk inriktning är utveckling av linjära
elements of the product.
RF effektförstärkare MCPA (Multi Carrier Power
Qualifications: You have a proven track record
Amplifier) för samtliga mobiltelefonisystem.
of project management, and are experienced in
Våra produkter utvecklas för frekvensområden
project management tools, PROPS, MQR or simiinom 400 MHz till 3 GHz. Marknadens behov
lar. You possess a high level of communication
växer, inte minst genom Ericssons satsning på
and customer relation skills. Fluency in written
WCS (Wide band Cellular System, W-CDMA) och and spoken English is required.
vi behöver därför omgående utöka vår personalThe work entails frequent international constyrka med flera kompetenta medarbetare. Vill
tacts and travel.
Du jobba med ett av marknadens mest avanceContact: Tibor Lakatos, +46 8 422 2293,
rade RF-produktsortiment så har vi platsen för
EBC.EBCLTS or Joakim Ström, +46 8 422 2456,
Dig.
EBCEBCIOST Application: Marcus Eriksson, +46
PROJEKTLEDARE
8 422 1599, EBCEBCMRCS Ericsson Business
Networks AB, EN/H, S-131 89 Nacka Strand,
• Vi söker projektledare för större utvecklingSweden
sprojekt inom området linjariserade effektförstärkare (MCPA), en kärnprodukt för Ericssons
Ericsson Radio Systems AB, Kista
kommande basstationssystem. Arbetet bedrivs i
en projektorganisation med flera delprojektledare. Omfattningen varierar beroende på proPROJEKTLEDARE
jekt, ca 30-60 personer. Arbetet löper från studiefas, utveckling, förserie-produktion till volym• Du kommer att driva projekt med i storleksproduktion.
ordningen 5-20 personer inom radioavdelningTjänsten är inordnad under segmentschef till
en beroende på egen erfarenhet och kompevilken rapportering sker. Rapportering sker ocktens. Du planerar och koordinerar arbetet själv
så till beställande organisation inom BR (RMOA,
och ofta även tillsammans med huvudprojekt.
RMOJ eller RMOG) samt till projekt-styrgrupp inI arbetet ingår planering och uppföljning av
om segmentet.
personalens aktiviteter samt att göra upp tid-,
Du har högskoleutbildning från elektrotekresurs- och budgetplaner. Du måste vara drivannik, teknisk fysik, mekanik eller motsvarande.
de och resultatinriktad för att nå de mål som
Det är lämpligt att Du har några års erfarenhet
sätts upp.
av projekt- eller linjechefsarbete.
Kunskaper är viktigt då det är vårt koncernKunskap och kännedom om projektstyrningsspråk.
modeller inom Ericsson (PROPS) värdesätts, samt
erfarenhet av dokumentations-system (PRIM).
Kontakta: Rolf Eriksson, tfn 08-4045893, email:
Viss teknisk insikt avseende konstruktionsarbete
rolf.l.eriksson era.ericsson.se eller Per
för radio inom frekvensbanden 800MHz till 2.2
Andersson, personal, tfn 08-4045996 Ansökan:
GHz erfordras.
Ericsson Radio Systems AB LR/HS la Pettersson
Som person bör Du ha god analytisk förmåga
164 80 STOCKHOLM
samt vara målinriktad och noggrann. Du har ledaregenskaper med förmåga att skapa teamEricsson Radio Systems AB, Kista
känsla.
Kontakta: Bengt KH Nilsson, tel 08-404 2657 eller Madeleine Koch, personal, tel 08-757 1749
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Pia
Bolmgren, Box 11,164 93 STOCKHOLM

PROJEKTKOORDINATION OCH
-ADMINISTRATION
• Vi söker projektkoordinatörerAadministratörer till vårt projektkontor som ansvarar för totalprojekten för produktenheten Wireless

Operation & Maintenance Technician/Engineer
We have a need for operation & maintenance engineers for
the network operation daytime, and maintenance technicians
on 24hr shift.
For network operations daytime, knowledge of
AXE,SHD,DIAX,TMOS or MD110 is required, and for networks
supervision it is considered an additional qualification.
For further information you are welcome t o contact:
Mikael Jansson,
TB/ETX/PN/CSO
ETXT.ETXJAMI
+46 8 719 8178

Kjell Hedström
TB/ETX/PN/CSO
ETXT.ETXKMH
+ 4 6 8 719 9360

Send your application to:
Ericsson Telecom AB
Gabriella Gerdin
TB/ETX/PN/CS
126 25 Stockholm
Memo: ETXT.ETXGAB

ERICSSON $
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Låter det intressant? Tveka då inte att kontakta någon av nedanstående personer!
Kontakta: Maria K horsand, 08-757 12 84, memo ERA.ERAMKH eller Tord Cederkäll, 08-404 45
70, memo ERA.ERATORC Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, AH/H Anette Spångberg, 164
80 Stockholm.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJECT MANAGERS
The Product Unit Service Solutions at the
Cellular Systems - American Standards is looking
for skilled and experienced Project Managers.
The Project Managers at our Project Office are
responsible to order, manage and control
Service Development Projects. This means a close contact and interaction with the Service
Development Centers.
• Your main focus will be to control the development phase of our Service Marketing &
Provisioning Process in one of the following solution areas: Network Design, Network
Implementation & Integration, Competence
Development, Network Support and Network
Performance Improvement. As You will be part
of a Business Solution Team, You will also be involved in product management and marketing
activities.
You are a person with documented project
management and coordination skills, self-driven
and result oriented. As you will be part of an international environment and a business team,
you must have an open personality, good communication and corporation skills. As our projects are distributed around the globe, fluency
in English is a requirement as well as some traveling.
Contact: Örjan Möller, 08 - 404 9113 ERA.ERAORMO Application: Ericsson Radio Systems AB,
AH/H Anette Spångberg, 164 80 Stockholm
LM Ericsson Data AB, Project Management &
Analyses, Stockholm

PROJEKTLEDARE
• Vi söker dig som vill arbeta som projektledare
inom området TTC (Time To Customer). Du har
arbetat inom detta område på Ericsson eller inom ett annat storföretag. Du är sjålvståndig och
drivande samt van att ta eget ansvar och egna
beslut. Att du har god förmåga att uttrycka dig i
tal och skrift på engelska och svenska är en
förutsättning. Chefserfarenhet är en merit.
Du kommer att ingå i en kvalificerad grupp
med bred erfarenhet inom arbetsområdet. Vi arbetar självständigt med ett stort mått av eget
affärsansvar.
Kontakta: Mats Holmlin 08-726 21 11, memo
edt.edtmhn eller personalavd: Marie-Louise
Budd 08-726 20 12, memo edt.edtbudd

JOBBNYTT
Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTLEDARE AVANCERAD
ASIC-KONSTRUKTION
Generic Radio Network Products är en gemensam produktenhet inom affärsområde Mobile
Systems. Vi arbetar främst med basstationsteknologier och talsignalbehandling. Vi utvecklar
gemensamma radiobasprodukter, baserade på
Software Radio, för olika standarder inom mobiltelefoni. Vi utvecklar produkter för talkodning och ekosläckning med senaste teknik avseende algoritmer och mikroelektronik. Vi är idag
ca 200 personer och placerade i Kista.
ERAIXIFär affärområde mobilsystems
centrum för mikroelektronik, där IC-design,
mikroprocessorer och DSP ingår. Inom denna enhet ansvarar XIFT för avancerad digital ASICkonstruktion.
• Vi söker en ASIC-projektledare som kan vara
med och utveckla morgondagens avancerade
kretsar för våra mobiltelefonisystem för
Europeisk, Amerikansk och Japansk standard. Vi
arbetar dels med utveckling av komplexa digitala ASICs där vi utnyttjar den senaste teknologin
på mikroelektronikområdet, dels med forskning
och utveckling av nya metoder för ASIC-konstruktion.
Vi arbetar med utveckling av alla typer av
konstruktioner och för närvarande arbetar vi
mycket med utveckling av digitala signalprocessorer (DSP:er) enligt ett nytt koncept kallat
"Flexible ASIC". Konceptet innebär att ett flertal
DSP:er som arbetar parallellt läggs på samma
krets vilket ger mycket stor beräkningskraft till
låg kostnad. Kretsarna kan sedan programmeras
att utföra olika typer av signalbehandlingsalgoritmer, t.ex. talkodning eller ekosläckning. Detta
är en verksamhet som vi tror kommer att expandera kraftigt framöver.
Vi arbetar med de senaste verktygen på CADområdet och använder VHDL som konstruktionsspråk.
Vi söker nu en person med erfaranhet av
ASIC-konstruktion som kan leda hela eller delar
av ASIC-projekt. Du är civilingenjör eller högskoleingenjör, har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra människor och har goda
kunskaper i engelska.
Kontakta: Magnus Jacobsson, tel 08-757 06 78,
memoid ERA.ERAMANGO, email: magnus.jacobsson@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB, ERA/X/HS Anne-Marie Ahrsjö, 164
80 STOCKHOLM
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Kungens Kurva, Operations söker en

PROJEKTLEDARE
Energy Systems Division inom Ericsson
Components utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjnings utrustning, klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation.

Ericsson Radio Systems. Kista
The product unit Base Station Systems (BSS) provides competitive Base Station Controls (BSC)
Operational Systems and Support (OSS) for
Mobile System GSM. The new Project Office at
the System Department is responsible for System
Management and Design of the BSS product.
We are looking for technically experienced as
well as novice colleagues to a very interesting
and demanding environment.

SYSTEM PROJECT MANAGER - GSM
• Your responsibility is to lead the BSS System
Design Project in the early phases and to continue as the System Manager until the Product reaches the Market. You have fully developed social skills and a Master of Science degree. Fluent
English in speech and writing is a prerequisite.
Experience from GSM or AXE is required.

ASSISTANT SYSTEM
PROJECT MANAGER - GSM
• Your responsibility is to assist the System
Project Manager in the BSS System Design
Project and to continue as the Assistant System
Manager until the Product reaches the Market.
You have fully developed social skills and a
Master of Science degree. Fluent English in speech and writing is a prerequisite.

SYSTEM PROJECT
ADMINISTRATOR-GSM
• Your responsibility is to assist the System
Project in the administrative matters. Fluent
English in speech and writing is a prerequisite.
You have fully developed social skills and likes to
keep track of things.
Contact: Magnus Bergström, tel 08-757 1915
Application: Ericsson Radio Systems AB LV/HS
Kerstin Almblad 164 80 Stockholm

• Vi söker dig som vill arbeta som projektledare
med en kombination av kundprojekt och förbättringsprojekt inom logistikområdet.
Kundprojekt driver du tillsammans med ansvarig
försäljare direkt mot kund och innebär att du
har totalansvaret får våra gemensamma åtaganden mot kund. Förbättringsprojekten har tyngdpunkten inom logistik- och IS/IT-området men
omfattar också vidareutveckling och införandet
av administrativa rutiner och hjälpmedel samt
framtagande av rapporter och mätningar inom
hela Operations verksamhet. Arbetet bedrivs både självständigt och i team och innebär kundkontakter, teknisk support, logistisk planering
och kontakt med våra interna och externa leverantörer.
Vi erbjuder dig som har akademisk bakgrund,
god teknisk grund samt erfarenhet av order/logistikhantering, ett intressant och stimulerande
jobb. Som person år du utåtriktad, flexibel och
noggrann samt tycker om att arbeta i högt tempo och ha många bollar i luften. Du behärskar
engelska i tal och skrift, övriga språkkunskaper
är meriterande.
Kontakta: Göran Dereskogh. tfn 08-721 6221,
memo EKA.EKADERE eller la-Pia Emanuelsson
(personal), telefon 08-721 7461, memo
EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 971031: Ericsson
Components AB Energy System Division
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81 KISTA STOCKHOLM

EMU
Ericsson Radio Systems AB, Linköping

TEKNIKINFORMATÖR TILL TSS
(Telecom Simulation Systems)
På enheten Ericsson Application Center arbetar
vi med utveckling av radionätverksstyrning. Vill

du hjälpa våra kunder att förstå våra produkter?
Avdelningen TSS utvecklar simulatorer som
används för att testa mobiltelefonisystem. I våra
produkter ingår både hårdvara och programvara. Vi ansvarar både för utveckling och produkthantering för hela produkterna.
Vår sektion inom TSS arbetar med produkternas ansikte utåt. Det innebär utveckling av användargränssnitt, online-dokumentation, webbaserad respektive tryckt användardokumentation samt användbarhetsarbete.
• Vi behöver din hjälp med att framställa vår
användardokumentation. Du kommer att arbeta både i team och självständigt samt ha många
kontakter med våra programutvecklare och testare.
Vi söker dig som har: erfarenhet av teknikinformation, förmåga att uttrycka dig obehindrat
på engelska, stor vana av ordbehandling, gärna
erfarenhet av FrameMaker. intresse för teknik,
viss kunskap om online-dokumentation och webbaserad information.
Vi tror att du: är utåtriktad, har förmåga att
ta egna initiativ, kan jobba både självständigt
och tillsammans med andra, trivs med att ha
många bollar i luften.
Kontakta: Jan Hallberg, 013-284265, email: erajahg@lmera.ericsson.se Ansökan: LM/ERA/Z/MH
Eva Lindkvist Hanna, eraeval@lmera.ericsson.se
Ericsson Mobile Communications AB, Kista
Ericsson är i färd med att utveckla det starkaste
varumärket inom den globala marknaden för
mobiltelefoner. Ericsson Mobile
Communications AB utvecklar, marknadsför och
säljer mobiltelefoner över hela världen. Vi arbetar i ett snabbt och fartfyllt företag där användarna står i fokus. Vi arbetar i små team med
syftet att alla får överblick och förståelse för den
färdiga produkten. Nu söker vi nya medarbetare
till vår enhet Data Phones som utvecklar avancerade telefoner för tal- och datakommunikation i
GSM och Internet.
Du behövs för att utveckla marknadens bästa
mobiltelefoner Vi förstärker vårt utvecklingscentra för GSM mobiltelefoner i Kista. Hos oss
får du använda all din kreativitet och fantasi till
att utveckla ett antal nya kategorier av nya telefoner som förenar mobiltelefoner och Internet i
nya och spännande produkter. Produkter som
ingen överhuvudtaget har tänkt på idag.

SYSTEMUTVECKLARE
• Vi ansvarar för övergripande specifikation av
nya produkter. Detta sker i tätt samarbete med
hela teknikorganisationen och förankras kontinuerligt hos marknad/produktledning. Inom
projekten ansvarar Du för teknisk koordination
och helhetssyn. Vi har högt till tak och rätt person har stora möjligheter att påverka hur våra
framtida produkter ser ut. Du har flerårig erfarenhet av produktutveckling.

SYSTEMUTVECKLARE MED
TEKNIKFRAMFÖRHÅLLNING
• Du leder eller deltar i förstudier där vi utvärderar ny teknologi eller framtida produktkoncept. Du år resultatinriktad och har stort teknikintresse.

WINDOWSARKITEKT
-SYSTEMUTVECKLING
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Kontakta: Stefan Munther, tfn 08-764 15 30 Email: stefan.munther@ecs.ericsson.se

PROGRAMMERARE
-GSM-SIGNALLERING
• Du kommer att arbeta med utveckling av den
del av telefonens programvara som sköter signalleringen mot GSM nätet. Just nu sker en utveckling mot högre datahastigheter och paketdata. Till detta arbete söker vi dig som vill sätta
dig in i nya GSM funktioner som GPRS och multislot. Kunskaper om GSM, datakommunikation
och C-programmering är meriterande.

PROGRAMMERARE - GSMANVÄNDARGRÄNSSNITT
• I våra GSM terminaler pågår en kontinuerlig
utveckling av funktionaliteten mot användaren.
Vi söker dig som vill arbeta med att implementera nya MMI funktioner. Arbetet sker i realtidsmiljö och vi använder oss av C som programmeringspråk.

PROGRAMMERARE,
GSM EXTERNA PROTOKOLL
• Allt fler funktioner i våra GSM terminaler görs
tillgängliga via en seriell buss. Vi söker dig som
vill arbeta med att utveckla de externa gränssnitt och protokoll som används på bussen. I arbetet ingår dels att sätta sig in i standardiserade
protokoll, men även att delta i specificering och
utveckling av nya protokoll. Arbetet i sker realtidsmiljö och vi använder oss av C som programmeringspråk.

PROGRAMMERARE INBYGGDA
SYSTEM FÖR GSM-DATA
• Du kommer att jobba med utveckling av nya
datalåsningar inom GSM. Arbetet sker på terminalsidan (mobilstation) och vi använder oss av
Objektorienterad SDL och vanlig C som programmeringspråk.

PROGRAMMERARE
- HW-NÄRA FUNKTIONER
• Tjänsten innebär utveckling av mjukvara för
styrning av hårdvaran i våra GSM terminaler. Du
kommer även att arbeta specificering och implementering av API för HW kontroll.
Programmeringskunskaper i C och assembler är
något vi tror du har.

PROGRAMMERARE, PC DRIVRUTINER
• Du kommer att arbeta med drivrutiner för realtidsljud och dataprotokoll i Win95/NT/98 för
användning tillsammans med GSM-terminaler.
Du känner sedan tidigare till begrepp som TAPI
och Unimodem.

PROGRAMMERARE,
PC SERVICE PROVIDERS
• Du kommer att arbeta med utveckling av TAPI
service providers för Win95/NT/98 och med detta
tillhörande middleware samt modemkommunikation. Du bör även ha kunskaper i C/C++.

PROGRAMMERARE
-SMARTA TELEFONER

• Du kommer att arbeta med utveckling/systemering i Windowsmiljö och kommer att bevaka
framtida arkitekturer. Du hanterar intern samordning samt externa kontakter.

• Vi söker dig som vill vara med och utveckla
programvara för telefoni i nästa generation
GSM terminaler. Arbetet innebär utveckling av
API för telefonifunktioner i "highend" terminaler - Smarta telefoner. Programspråken vi använder oss av är Java och C.

SYSTEMUTVECKLARE MED ANSVAR
FÖR SYSTEMBEVAKNING

PROGRAMMERARE
- INTERNET STANDARD PROTOKOLL

• Du följer utvecklingen för framtida mobiltelefonsystem. Exempel inom GSM år HSSCD och
GPRS. Du deltar i projekt och förstudier för att
bevaka påverkan på våra produkter.

• Du kommer att arbeta med implementering
av internet standarder i våra terminalprodukter.
Vi söker dig som har kunskaper inom bla TCP/IP,
IMAP4, POP3, PPP m m, och är intresserad att
förbättra dessa standarder för bästa resultat
över bandbegränsade media såsom GSM. Du
kommer även att utveckla API för hantering av
e-mail,SMS,FAX etc i GSM terminaler. Java och C
är de programspråk vi hoppas du behärskar.

SYSTEMUTVECKLARE MED ANSVAR
FÖR STANDARDISERING
• Du deltar i internationell standardisering. Du
kommer också att ansvara för intern samordning inom projekt eller mot andra enheter.

SYSTEMUTVECKLARE MED ANSVAR
FÖR PROTOKOLLSPECIFIKATION
• Du kommer att vara den som ansvarar för
framtagning av specifikationer för framtida
kommunikationsprotokoll.
Vad kräver vi av dig?
För att trivas hos oss måste du vara målinriktad, drivande och duktig på att samarbeta. Du
gillar att arbeta i ett högt tempo och du är intresserad av att utvecklas i en snabb och dynamisk värld. Vi arbetar i en internationell miljö
med många externa kontakter varför vi förutsätter att du kommunicerar på engelska i tal och
skrift. Vi söker dig som har flerårig erfarenhet
av produktutveckling.

PROGRAMMERARE
- PRODUKTION OCH MJUKVARUTEST
• Du kommer att arbeta med framtagning och
vidareutveckling av mjukvara för produktionsstöd och test.
Tjänsten innebär programutveckling i såväl
Windows miljö som inbyggda system på olika
CPU plattformar.
Utveckling sker i nära sammarbete med våra
hårdvarudesigners för radio och logik, samt våra
fabriker. C, C++ samt assembler är programspråk
du bör behärska.

TESTINGENJÖR
• Du kommer att arbeta med utveckling av metoder och verktyg för konstruktionsverifiering
av programvaran i våra GSM terminaler. VI söker

dig som kan programmering i Windows miljö
och vill arbeta med kritisk testning.

INTEGRATIONSANSVARIG
-TERMINALMJUKVARA
• Du kommer att ansvara för interationen av
programsystemen för våra smarta telefoner.
Som integrationsansvarig kommer du att stå i
centrum av utvecklingen av mjukvaran för avancerade GSM terminaler. Du bör har bred kompetens inom såväl mjukvara (Java, C, Assembler)
som hårdvara. Du bör även ha en god organisationsförmåga samt ett problemlösande och kreativt sinnelag.

ANSVARIG - OPERATIVSYSTEM
• Du kommer att vara kontaktperson mot våra
leverantörer av operativsystem för avancerade
GSM terminaler. Du kommer att vara med i specif icering av tilläggsfunktionalitet tillsammans
med vårt mjukvaruteam och våra leverantörer.
Uppföljning av leveranser, samt vara mottagare
av inköpta mjukvaruprodukter ingår även i ditt
arbete. För att klara detta bör du ha programmeringskunskaper i Java, C och assembler.
Tjänsten innebär du och kommer att bli avdelningsen expert på området operativsystem för
smarta telefoner.

CM-ANSVARIG

tresserad av att utvecklas i en snabb och dynamisk värld. Vi arbetar i en internationell miljö
med många externa kontakter varför vi förutsätter att du kommunicerar på engelska i tal och
skrift. Vi söker dig som är erfaren eller nyutexaminerad civilingenjör inom data-, elektro-, teleeller teknisk fysik eller har motsvarande bakgrund.
Kontakta: Olof Pehrsson, tfn 08-757 19 23 Email: olof.pehrsson@ecs.ericsson.se eller Jan
Tryggveson, tfn 08-757 37 21 E-mail: jan.tryggveson@ecs.ericsson.se

OBJEKTLEDARE
• Som objektledare är du ansvarig mot projektet för verifieringsplaner och tidplaner. Du allokerar resurser från linjen och leder verifieringsftypprovsgruppen mot ett produktgodkännande
för respektive marknad (GSM/DCS/PCS). Arbetet
innebår kontakter med många inblandande i
projekten både intern och externt. Mål, planering och samarbete är områden som du känner
som utmanande. Vi vill gärna att du har erfarenhet från godkännande av telekommunikation,
data- eller radioprodukter och erfarenhet av att
leda objekt mot mål.

VERIFIERINGSANSVARIG

• Du kommer att vara våran yttersta expert på
CM-hantering inom programutvecklingsgruppen. Du kommer ansvara för att versionshantering inom de olika projekten fungerar och stötta
programmerarare med versionshanteringssupport samt hantera releaser. Du kommer även
delta i utvecklingen av vår versionshanteringsmetodik.

• Du kommer att arbeta med miljö- och mekaniktester för våra GSM produkter. I arbetet ingår
att bygga upp och vidareutveckla testsystem
som mappar standarder samt att ta fram testspecar och att dokumentera mätningarna.
Genomförande av tester sker intern och extern
på olika testlabb. Du har erfarenhet så att du
kan ge förslag på ändringar på mät-tekniska
problem. Erfarenhet av miljö- och mekaniktester
kan uppväga formella meriter.

TEKNISKT DOKUMENTATIONS
ANSVARIG

TESTSYSTEMANSVARIG

• Du kommer att ansvara för dokumentataion
och beskrivningsarbete i samband med typprov
och systemtest av våra GSM terminaler. Du arbetar tillsammans med våra programmerare vilket
förutsätter kunskaper i C samt intresse för GSM
standarder.
Vad kräver vi av dig?
För att trivas hos oss måste du vara målinriktad, drivande och duktig på att samarbeta. Du
gillar att arbeta i ett högt tempo och du är in-
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• Du ansvarar för att vidareutveckla radioverifieringssystem för GSM/DCS/PCS terminaler.
Programmering och styrning av testsystemen
sker med hjälp av GPIB-snitt eller liknande.
Arbetet innebär att du medverkar vid framtagningen av nya testsystem. Testmiljöerna är inlagda I UNIX och PC. Kontaktnätet är både internt
och externt. Önskvärt med erfarenhet av
Labview, C och Pascal och erfarenhet från styrning av instrument via GPIB

KONSTRUKTÖR AV KRAFT- OCH
STRÖMFÖRSÖRJNING

ASIC-KONSTRUKTÖR

• Du kommer att arbeta med utveckling av
kraft- och strömförsörjning av nästa generations
mobiltelefoner för GSM/DCS/PCS. I dina arbetsuppgifter ingår även test och kvalificering av
komponenter och batterier. Du kommer att följa
hela konstruktionsfasen från specifikation till
färdig produkt och kommer även att föra tekniska diskussioner med våra leverantörer. Du har
minst ett par års erfarenhet av analog lågfrekvent konstruktionsarbete och har både
praktisk och teoretisk erfarenhet av att dimensionera DC/DC omvandlare och övrig kraftelektronik.

• Du kommer att arbeta med ASIC-konstruktion
(VHDL) till våra mobiltelefoner för GSM och PCS.
Du som söker bör vara ha erfarenhet av ASIC
konstruktion med VHDL som konstruktionsspråk, eller vara nyutexaminerad med inriktning
mot detta område.Vår designmiljö är baserad
på verktyg från Mentor och Synopsys, varför
kännedom av dessa är meriterande.

RADIOKONSTRUKTÖR
• Du kommer att arbeta med konstruktion av
sandar-, mottagar- och frekvenssyntesdelar, verifiering av delblock och hel station, specificering
och verifiering av nya komponenter. Det mesta
arbetet bedrivs i små team och i projektform. Du
kommer också att delta i framtagning av produkterna hela vägen, från specificering och diskussioner med leverantörer, till produktionsstart. Det är viktigt att du är intresserad av
problemlösning, tycker om att kombinera teori
och praktik samt har ett genuint konstruktionsintresse som sträcker sig ner på detaljnivå.
Vad kräver vi av dig?
För att trivas hos oss måste du vara målinriktad, drivande och duktig på att samarbeta. Du
gillar att arbeta i ett högt tempo och du är intresserad av att utvecklas i en snabb och dynamisk värld. Vi arbetar i en internationell miljö
med många externa kontakter varför vi förutsätter att du kommunicerar på engelska i tal och
skrift. Vi söker dig som är erfaren eller nyutexaminerad civilingenjör inom data-, elektro-, teleeller teknisk fysik eller har motsvarande bakgrund.
Kontakta: Sören Karlsson, tel 08-757 20 71 Email: soren.karlsson@ecs.ericsson.se

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

LCD-ANSVARIG KONSTRUKTÖR
• Du kommer att arbeta med att konstruera
bärbara, avancerade mobiltelefoniprodukter för
bl a GSM och PCS. Du kommer att medverka i
utredningar för definiering av nya produkter, ta
fram specifikationer för LCD till dessa produkter
och genomföra tester på LCD. Att bevaka LCD
utvecklingen, utvärdera leverantörer m a p teknologier och bevaka och utvärdera drivkretsar
och interface kretsar för LCD ingår också i denna
nya tjänst.
Vad kräver vi av dig?
För att trivas hos oss måste du vara målinriktad, drivande och duktig på att samarbeta. Du
gillar att arbeta i ett högt tempo och du är intresserad av att utvecklas i en snabb och dynamisk värld. Vi arbetar i en internationell miljö
med många externa kontakter varför vi förutsätter att du kommunicerar på engelska i tal och
skrift. Vi söker dig som är erfaren eller nyutexaminerad civilingenjör inom data-, elektro-, teleeller teknisk fysik eller har motsvarande bakgrund.
Kontakta: Peter Wickström, 08-757 25 06 E-mail
: peter.wickstrom@ecs.ericsson.se

PRODUKTINGENJÖRER FÖR SUPPORT
• Du kommer att arbeta teknisk ändringstjänst
och support av våra radiomodem, terminaler
med tillbehör på utvecklingsenheten. Arbetet
innebär internationella kontakter med andra
support enheter, konstruktörer, produktledning,
marknad, fabriker, inköp, underleverantörer
m.m. Du kommer att få en ingående produktkännedom. Du deltar i projekt och utbildar dig
på produkten vilken du vid projektslut får det
tekniska ansvaret för. Du blir en del av ett team
där dina egenskaper tas tillvara.
Vad kräver vi av dig?

"Igår: *23*0#.
Idag: Gått pä lunch, logga samtal.''
Ericsson Business Networks AB, Enterprise Networks söker programmerare till
CTI-området.
Ericsson Business Networks AB är en global
leverantör av kompletta, integrerade informationsnät för tal, data och multimedia i fasta
och mobila tillämpningar.
Divisionen Enterprise Networks i Nacka
Strand utvecklar, säljer samt supportar kommunikationslösningar till ett brett spektra av
kunder, från mindre företag på en ort till
multinationella företag med kontor sammanbundna i världsomspännande nätverk. Våra
lösningar omfattar allt från vanlig telefoni
till avancerade lösningar inom datakommunikation.
Inom området CTl, Computer Telephony
Integration, tar vi fram IT-lösningar för våra
telefonisystem. Vi utvecklar integrerade datoroch telefonifunktioner med grafiska gränssnitt.
Vi arbetar i PC, Windows NT-miljö med C,
C+ + och Java.

Programutvecklare.
Vi söker Dig med intresse inom följande områden:
B Programutveckling för Windows.
B Objektorienterad design och programmering i C/C++ och Java.
B Datakommunikation.
B Användargränssnitt.
B WWW-teknologi.
Vi tror att Du har högskoleexamen med
inriktning mot datalogi eller datateknik
och/eller några års erfarenhet av programmering, gärna inom telekommunikationsområdet
Erfarenhet av MS Visual C + + är meriterande.

Erfaren GUI-programmerare.
Vi tar fram användargränssnitt för CTI-applikationer som telefoni-/katalogfunktioner för

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

alla användare och Network Managementfunktioner för nätverksövervakning.
Nu söker vi Dig som har arbetat i flera år
med grafiska användargränssnitt i modern
datormiljö, t ex C+ + , Unix, Windows. Du
bör ha kunskap och intresse för human factors.
För mer information, kontakta:
Bertil Åhlén, tfn 08-422 23 56,
e-mail: bertil.ahlen@ebc.ericsson.se eller
Gunilla Fransson, tfn 08-422 25 4 3 ,
e-mail: gunilla.fransson@ebc.ericsson.se
Skicka Din ansökan till:
Ericsson Business Networks AB
Human Resources
Elisabet Lindgren
131 89 Stockholm

ERICSSON
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verksamhet och dess patent. Du kommer du bl a
att medverka i arbetet inför licensförhandlingar,
analysera konkurrenters patentportförljer samt
Multi-Standard Radio, ett nytt produktkoncept SYSTEMINGENJÖR
stödja våra forsknings- och utvecklingsprojekt
för basstationer i mobiltelefonsystem Generic
Radio Network Products, ERA/X, är en gemen- Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är en inom patentområdet.
sam produktenhet inom affärsområde Mobile
tillverkande enhet inom affärsområde
Systems. Vårt uppdrag år att utveckla teknologi-Mobilsystem (BR). Vi är 370 anställda och tillver- • Vi söker dig som är civilingenjör med bred
er och generiska produkter för affärsenheterna kar mobilsystem produkter som ingår i affärteknisk kompetens samt har förmågan att sätta
inom Ericsson Radio Systems.
sområdets produktsortiment. Katrineholm är en dig in i nya teknikområden. Du är utåtriktad,
av två enheter inom affärsområdet som ansvarar har god samarbetsförmåga, tar egna intitativ
Multi-Standard Radio (MSR) består av en
för att nästa generations mobiltelesystem blir samt kan självständigt driva projekt. Du behärsbygglåda av generiska produkter, som ska användas i affärsenheternas långsiktiga bassta- industrialiserat Systemen bygger på bredbandig kar engelska såväl muntligt som skriftligt. Vi tror
CDMA (W-CDMA) radioteknologi och ATM
tionsutveckling. Vår vision är en gemensam
att du idag arbetar antingen med patentverkbasstationsplattform för alla mobiltelefonstan- transmission.
samhet eller i en system- eller utvecklingsorganidarder inom Ericsson Radio Systems. Idag arbesation. Låter det intressant? Kontaka oss i så fall
tar ca 100 personer med MSR.
• Du kommer, tillsammans med konstruktöreromgående!
Kontakta: Dennis Ståhlberg, tel 08-404 52 72
na, att utföra systemverifieringar samt arbeta
Systemarkitekturen för MSR definieras i saKontakta: Kasim Alfalahi, 08-404 4548, memo
marbete med representanter från företagets af- med framtagning av en testplattform för de nya
SYSTEMTESTARE - DATA PHONES
färsenheter. Samtidigt pågår ett antal teknolo- produkterna. Dessutom kommer du att utgöra
ERA.ERAKALF Ansökan: Ericsson Radio Systems
giprojekt vars resultat bidrar till vilken nivå vi
AB, AH/H Anette Spångberg, 14 80 Stockholm.
en viktig källa för kompetensöverföring inom
• Du kommer att arbeta med planering, specif ilägger oss i våra leveranser till affärsenheterna. den egna fabriken.
cering och genomförande av systemtest
Vi tror att du är civilingenjör med telekom-,
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg
(GSM/PCS) av datatelefoner samt rapportering
data- eller elektronikinriktning eller har arbetat
av testresultat. Du kan också komma att medSYSTEMINGENJÖRER
några år inom det aktuella området. Erfarenhet
verka i framtagning av testverktyg.
VILL DU HA TREVLIGA
MOBILTELEFONSYSTEM
från konstruktion och/eller systemarbete är värVad kräver vi av dig?
ARBETSKAMRATER?
• Vi söker civilingenjörer med erfarenhet av dedefullt.
För att trivas hos oss måste du vara målinrik• Har du nu läst ända hit och inte hittat något
taljkonstruktion och/eller systemering av radiotad, drivande och duktig på att samarbeta. Du
som ser intressant ut så är detta något för dig.
basstationer. Du kommer aktivt att deltaga i
Kontakta: Lennart Thörnell, chef
gillar att arbeta i ett högt tempo och du är inSystemfunktionen, tel 58211 eller Thomas
Arbetsplatsen är en av Ericssons bästa.
framtagandet av systemarkitektur och systemertresserad av att utvecklas i en snabb och dynaAndersson, chef Teknikenheten, tel 58181.
Helt nyrenoverade lokaler i Sundbyberg. Vi är
ing för MSR. För rätt sökande kan vi erbjuda ett
misk värld. Vi arbetar i en internationell miljö
Ansökan: KH/ERA/PK/H AnnaCarin Gynt. Ericsson
ett gäng som jobbar med GSM, PCS, DCS och
utvecklande och stimulerande jobb i en kreativ
med många externa kontakter varför vi förutRadio Systems AB Box 193 641 22 Katrineholm
TACS radiobasstationer.
och snabbt expanderande organisation.
sätter att du kommunicerar på engelska i tal och
Vi tar fram testmetoder och testhjälpmedel
skrift. Vi söker dig som år erfaren eller nyutexaEricsson Radio Systems AB, Katrineholm
för dessa basstationer och all annan utrustning
minerad civilingenjör inom data-, elektro-, teleSYSTEMSPECIALIST
på site. Vi jobbar också med att ge support till
eller teknisk fysik eller har motsvarande bakMOBILTELEFONSYSTEM
våra interna och externa kunder.
grund.
TESTINGENJÖR
• Vi söker dig som vill deltaga i såväl strategisk
Du är högskoleutbildad mellaningenjör med
planering av våra generiska produkter som i utEricsson Radio Systems AB i Katrineholm är en inriktning el-tele, eller motsvarande. Goda kunKontakta: Per Thunberg, tfn 08-757 25 32 Eformning av systemarkitekturen för Multitillverkande enhet inom affärsområde
skaper i engelska är ett krav. Du kommer att få
mail: per.thunbergSecs.ericsson.se
Standard Radio i de pågående projekten. Du
Mobilsystem (BR). Vi är 370 anställda och tillver- både ansvar och befogenheter. Intresserad??
kommer att utgöra bollplank och teknisk menkar mobilsystem produkter som ingår i affärRing Anette så får du veta mer.
MEKANIKKONSTRUKTÖR
tor åt dina närmaste medarbetare. Du är civisområdets produktsortiment Katrineholm är en
• Du kommer att arbeta med konstruktion av
lingenjör med flerårig erfarenhet inom systemav två enheter inom affärsområdet som ansvarar Kontakta: Anette Ekstrand, tel 08-757 2148,
memolD ERAC.ANETTE eller Agneta Hjertén,
mobildataterminaler, mobildataenheter och tillkonstruktion av radiobasstationer. Kunskaper
för att nästa generations mobiltelesystem blir
behör till dessa. I arbetet ingår konstruktion, doinom mer än ett mobiltelefonsystem år meriteindustrialiserat. Systemen bygger på bredbandigpersonal, tel 08-757 2902 Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB, LZ/HS Towa Raak, märk kukumentation och produktvård, att ha kontakter
rande.
CDMA (W-CDMA) radioteknologi och ATM
vertet "TH" 164 80 STOCKHOLM
med vöriga organisationer inom Ericsson och
transmission.
med underleverantörer, både i Sverige och
Kontakta: Björn Haraldson, tfn 08-764 13 23 eInom PK/TP utvecklas testprogram och testutomlands.
post bjorn.haraldssonSera.ericsson.se Ansökan:
fixturer till kretskortsprovningen i fabriken.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Ericsson Radio Systems AB, ERA/X/HS AnneFunktionen söker förstärkning enligt nedan:
Vad kräver vi av dig?
Marie Ahrsjö, 164 80 STOCKHOLM
För att trivas hos oss måste du vara målinrikAPPLIKATIONSSTÖDSANSVARIG
• Du kommer, tillsammans med konstruktörertad, drivande och duktig på att samarbeta. Du
(ASA) FÖR
na, att välja provmetod för att sedan utveckla
Ericsson Radio Systems AB.Kista
gillar att arbeta i ett högt tempo och du är intestprogram samt ta fram erforderlig dokumentresserad av att utvecklas i en snabb och dynaFELRAPPORTERINGSVERKTYGET MSS
misk värld. Vi arbetar i en internationell miljö
CIVIL- OCH HÖGSKOLEINGENJÖRER - tation för produktionsprovningen.
• Till avdelningen för systemintegration och veLämplig bakgrund är gymnasie- eller högskomed många externa kontakter varför vi förutERFARNA OCH NYUTEXAMINERADE
leingenjör inom elektronikområdet. Det är
rifiering (LRN/I) på produktenheten för GSM rasätter att du kommunicerar på engelska i tal och
diobasstationer (LR) söker vi en ansvarig för proVi har slagit oss in på japanernas hemmamark- önskvärt med erfarenhet från programutveckskrift. Vi söker dig som är erfaren eller nyutexaduktenhetens datorbaserade felrapporteringsnad med ett avancerat mobiltelefonsystem. Nu ling, mät- och provningsteknik. Vidare är det
minerad civilingenjör eller har motsvarande
meriterande med kunskaper och erfarenhet av
system MSS.
för vi in nya funktioner såsom Intelligenta nät
bakgrund.
C- och andra programmeringsspråk.
(IN), paketdata och anslutning mot Internet
Du som söker bör ha arbetat med implemenKontakta: Leif Brunström, tfn 08-757 33 22 etering av något felrapporteringssystem, helst
mail: leif.brunstromSecs.ericsson.se Ansökan: E• Därför söker vi ett antal nya medarbetare för
Kontakta: Kjell Kolterud, chef Provningsteknik,
MSS och administration av felrapporter. Du ska
mail: mia.hjertenSecs.ericsson.se, Ericsson
att integrera och verifiera nya systemutgåvor,
tel 58157 eller Thomas Andersson, chef
vara drivande, kombinerat med en hög serviceMobile Communications AB ECS/HKS Mia
införa dem i fält i Japan och för utveckling och
Teknikenheten, tel 58181. Ansökan:
nivå, och bra på att kommunicera både i tal och
Hjertén 164 80 Stockholm
underhåll av testmiljön. Vi arbetar med alla ingKH/ERA/PK/H AnnaCarin Gynt. Ericsson Radio
skrift (svenska och engelska). Vi värdesätter
ående noder, såväl UNIX som AXE-baserade, vilSystems AB Box 193 641 22 Katrineholm
även kunnande och vana att arbeta i PC och
Ericsson Radio Systems AB, Kista
ket ger dig goda kunskaper om hela mobilteleIntranet.
fonsystemet.
Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm
Du kommer att arbeta med implementeringDu kommer att börja med ett utbildningspaen, ansvara för anvädningen samt utvecklingen
KONTSTRUKTÖRER
ket varvat med praktik hos oss. Vi söker dig med
av verktyget.
PROJEKTLEDARE/NPI-KOORDINATOR
Multi-Standard Radio, ett nytt produktkoncept inriktning på Tele, Data eller Radio.
Vara produktenhetens specialist på MSS.
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är en Ansvara för applikationen. Bevaka och planera
för basstationer i mobiltelefonsystem. Generic
tillverkande enhet inom affärsområde
Radio Network Products, ERA/K år en gemen- Kontakta: Per-Erik Henriksson, tel 08-757 37 24
in nya funktioner i verktyget. Stödja implemeneller Tomas From, tel 08-757 24 90 Ansökan:
Mobilsystem (BR). Vi är 370 anställda och tillver- teringen av verktyget. Driva önskvärda förändsam produktenhet inom affärsområde Mobile
kar mobilsystem produkter som ingår i affärSystems. Vårt uppdrag är att utveckla teknologi-Ericsson Radio Systems AB J/HS Ann Beer, 164 80
ringar av verktyget (produktenhetens represenSTOCKHOLM
sområdets produktsortiment. Katrineholm aren tant i MSS "user group". Medverka till att uter och generiska produkter för de olika affärav två enheter inom affärsområdet som ansvarar veckla felrapporteringssystem. Ansvara för och
senheterna.
för att nästa generations mobiltelesystem blir
Ericsson Radio Systems AB, Kista
leda den interna utbildningen för användare av,
Inom Multi-Standard Radio programmet
industrialiserat. Systemen bygger på bredbandigoch experter på, MSS.
(MSR) startar vi nu ett utvecklingsprogram som
CDMA (W-CDMA) radioteknologi och ATM
Vi jobbar i en internationell miljö med verkinnebär att utveckla generiska produkter till
KAN DU DAGENS RADIONÄT? HJÄLP
transmission.
samhet även utanför Sverige. Vår verksamhet är
nästa generations basstationer, baserade på seOSS MED MORGONDAGENS!
högt fokuserad i samband med att vi ligger nära
naste teknologier inom signalbehandling och
och deltar i den första produktintroduktionen
mikroelektronik MSR konceptet består av en
Vi ansvarar för utveckling, verifiering och inte- • Som projektledare kommer du att leda fabrigentemot kund.
"bygglåda" med generiska produkter, som skall grering av applikationer inom RNC (BSC) noden kens delprojekt inom något av de övergripande
användas i affärsenheternas långsiktiga bassta- för styrning av radionät.
produktutvecklingsprojekt som vi medverkar i.
Kontakta: Richard Ingerstad, tfn 08-7573102,
tionsutveckling. Vår vision år en gemensam
Vi tillhör produktenheten WCS (Wideband
Syftet med ditt delprojekt är att industrialisera
email: richard.ingerstad ki.ericsson.se eller Per
basstationsplattform för de olika mobiltelefons- Cellular Systems). Produktenheten tillhandahål- nya produkter. Som NPI-koordinator är din huAndersson, personal, tfn 08-4045996 Ansökan:
tandarderna. Idag arbetar ca 100 personer med ler systemlösningar och produkter för tredje ge- vudsakliga uppgift i projekt att koordinera aktiEricsson Radio Systems AB LR/HS la Pettersson
MSR.
nerationens mobilsystem åt kunder över hela
viteter mellan konstruktion, produktion, inköp
164 80 STOCKHOLM
världen.
och marknad. Detta innebär att du ansvarar för
• ERA/X är en relativt liten organisation, ca 200
säkringen av det logistiska flödet på kort och
personer, vilket gör att det finns goda möjlighe• Just nu arbetar vi med ett testsystem till NTT
lång sikt samt att främja samarbetet mellan
Ericsson Radio Access AB, Kista
ter att få en helhetsbild av vår verksamhet.
DoCoMo i Japan för leverans i början av 1998.
fabriken och olika konstruktionsavdelningar.
Vårt kunnande är brett och innefattar inte
Under sommaren har vi fått en order på ett
Du bör vara civilingenjör med inriktning mot
TEKNIKADMINISTRATÖR TILL CTS
bara radio, utan allt från mekanik till signalbetestsystem till Japan Telecom vilket gör att vi bemarknad, logistik och/eller elektronik.
handling. Vi behöver dock utöka antalet konhöver förstärka vår organisation med nya krafErfarenhet från systemarbete och/eller logistik
Cellular Transmission system (CTS) är ett afstruktörer främst inom området bredbandsradio
ter.
är meriterande.
färssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi
och multi carrier förstärkare för existerande och
erbjuder kompletta transmissionssystem för alla
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta
kommande system och tjänster.
mobila tillämpningar. Systemen ökar utnyttjanmed utveckling eller verifiering av cellulära
Kontakta: Thomas Andersson, chef
degrad av infrastruktur och ger ökad kontroll,
Är Du civilingenjör och intresserad av att arsystem. Vi tror att du har arbetat i 2-3 år men är
Teknikenheten, tel 58181 eller AnnaCarin Gynt,
Personalenheten, tel 0150/58389. Ansökan:
flexibilitet och tillförlitlighet
beta inom något eller några av följande områnu redo att ta ett nytt steg i din egen utveckKH/ERA/PK/H AnnaCarin Gynt. Ericsson Radio
den: Frekvensgenerering, modulering och deling.
För att kunna möta kundernas krav på snabba
Systems AB Box 193 641 22 Katrineholm
modulering. RF- och IF-filter. Förstärkare; bredVi erbjuder spännande kombinationer av teklösningar krävs självständiga och kunniga meband och feed forward. Radio ASIC.
nologierna W-CDMA, ISDN, paketdata, Internet
darbetare. CTS består för närvarande av 60 perRadiosystemdimensionering. Dynamiska testoch multimediatjänster i cellulära nåt.
soner och nu behöver vi utöka vår personalstyrEricsson Radio Systems AB, Kista
system och mätmetoder, snabba digitala mätka med ytterligare personal.
system.
Kontakta: Leif Segerbäck, tel 08-4045820, mePATENTINGENJÖR MED BRED
moid: ERA.ERALFSK eller Johan Fall, tel 08• Vi söker en person som kan arbeta med tekniTEKNISK KOMPETENS
Kontakta: Per Halvarsson, tfn 08-757 28 02 e7573529, memoid: ERA.ERAJOFA Ansökan:
kadministration. Detta för att vi skall klara vår
post per.halvarssonSera.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB J/HS Ann Beer, 164 80
Till affärsenheten Cellular Systems - American stora expansion inom digital cross connect utEricsson Radio Systems AB, ERA/X/HS AnneSTOCKHOLM
Standards söker vi en patentingenjör som ska
rustning för mobila applikationer inom vår utMarie Ahrsjö, 164 80 STOCKHOLM
bevaka samt analysera andra företags patent- vecklingsavdelning för ny hårdvara.
För att trivas hos oss måste du vara målinriktad, drivande och duktig på att samarbeta. Du
gillar att arbeta i ett högt tempo och du är intresserad av att utvecklas i en snabb och dynamisk värld. Vi arbetar i en internationell miljö
med många externa kontakter varför vi förutsätter att du kommunicerar på engelska i tal och
skrift. Vi söker dig som är erfaren eller nyutexaminerad civilingenjör inom data-, elektro-, teleeller teknisk fysik eller har motsvarande bakgrund. Erfarenhet av arbete i utvecklingsmiljö är
meriterande, programmeringskunskaper i
Windows/NT miljö, data/modem kommunikation är ett plus..

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio Systems AB, Katrineholm

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 förbereda och ansvara för produktifiering (PRA-sättning). 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
CELLPLANERARE IDAG?
- BLI RADIONÄTSEXPERT PÅ NYBILDADE RCS
Affärsenheten RCS - Radio Coverage Solutions har affärsansvaret för specialtillämpningar för
radiotäckning, i inomhus- och 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.
• Denna tjänst innebär att vara specialist/expert
på radionäts- och cellplanering för inomhusapplikationer. Du kommer att arbeta med
Radio Coverage Solutions (S) enhetens aktuella
affärer men även med kravställning på framtida
produkter. I huvudsak kommer själva radionätsoch cellplaneringen att ske på lokalbolag eller
ERA men alla uppdrag kommer att hanteras av
dig.
I arbetsuppgifterna ingår: Att inför offerter
göra en grov cell-, radionätsplanering för inomhusapplikationer. Vara kontaktperson då uppdrag läggs ut på andra Ericsson enheter vad avser cellplanering. Ingå i nätverk för vidareutveckling av hjälpmedel för inomhusplanering.
Förvalta RCS's cellplaneringshjälpmedel.
Utarbeta metodik för RCS's cellplaneringsverk-
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samhet. Deltaga i arbetet med kravställande på
nya produkter för inomhustäckning.
Kontaktperson mot RCS's underleverantörer vad
avse cellplanering. Hantera cellplaneringsfrågor
mot kunder.
Vi söker dig som har en god teoretisk utbildning vad avser radio och vågutbredning. Du bör
vidare ha flerårig praktisk erfarenhet av cellplanering samt helst ha kunskaper om inomhuskrav.
Du behärskar god engelska i både tal och
skrift. Du har lätt för att arbeta självständigt.
Kontakta: Ulric Brandt, tel 08-757 5703, eller
Anky Planstedt, personal, tel 08-757 1575
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.

ACCESS NETWORK DESIGN
• Du ansvarar för planering och optimering av
våra kunders transmissionsnät för mobila tjänster. Detta innebär ett nära samarbete med våra
kunder där vi arbetar antingen direkt hos kunden eller från vårt kontor i Kista. I arbetsuppgifterna ingår simuleringar, planering, dokumentation mm.
Din bakgrund är teknisk högskola eller liknande. Erfarenhet av transmissionsplanering ses
som en stor merit. Du är självständig, drivande
och är beredd att periodvis arbeta utomlands.
Du har goda kunskaper i engelska, både i tal och
skrift.
Kontakta: Ulf Sundström, tel 08-404 2847 eller
Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404 3865

TEKNISK DOKUMENTATION
• Ditt arbete blir att sköta dokumenthantering
inom projekt och mot kund. Detta arbete innefattar både upprättning och underhåll av dokumentation.
Du är gymnasieingenjör med minst 3 års arbetserfarenhet inom Ericsson. Du har kännedom
om PRIM, GASK och teknisk dokumentation
samt är van datoranvändare.

Vi söker Dig som är utåtriktad, drivande och
noggrann. Du behärskar engelska i tal och skrift.
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

RADIOKONSTRUKTÖRER
Vi utvecklar radion till GSM radiobasstationer inom frekvensområdet 0-2GKz. Arbetet omfattar
allt från systemspecifikation till överlämning av
färdig konstruktion till produktionsenheter. Vi
behöver utöka verksamheten inom både mottagar-, sandar- och slutstegsutveckling för att klara våra kommande utmaningar. Till din hjälp i
konstruktionsarbetet finns avancerade simuleringsprogram och välutrustade labb.
9 Det finns goda möjligheter till rotation och
avancemang inom teknikområdet och arbetsuppgifterna varierar mellan olika pågående projekt. Vi behöver rekrytera personal både med
gedigen bakgrund och personal med mindre erfarenhet inom området. En viktig del av arbetet
är kommunikation gentemot interna och externa leverantörer och samarbetspartners.
Kontakta: Olle Benckert, tfn 08-7572215, email:
olle.benckert ki.ericsson.se Lars Mårtensson, tfn
08-7575797, email: lars.martensson: era.ericsson.se eller Per Andersson, personal, 08-4045996
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB LR/HS la
Pettersson

nal, tfn 08-4045996 Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB LR/HS la Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

RF-ASIC OCH MIXED-ASIC
KONSTRUKTÖRER
Vi ansvarar för utveckling av världens främsta
analoga ASIC i frekvensområdet 0-2GHz. Vi arbetar i en internationell miljö som möjiggör en
personlig utveckling inom teknikområdet. Du
kommer att ha mycket kontaker med de leverantörer vi samarbetar med. Den teknologi vi utnyttjar är främst kisel men andra teknologier
som GaAs förekommer.
• Erfarenhet av olika ASIC-processer är meriterande liksom erfarenhet av Cadence utvecklingsmiljö. Om du idag har erfarenhet av radiokonstruktion kan kanske vidareutveckling mot analog ASIC- konstruktion vara något för dig. Med
hjälp av våra egna specialister på området och
externa utbildningshus har du möjlighet att på
korttid bygga upp din kompetens.
Kunskaper i engelska är viktigt då det är vårt
koncernspråk. Arbetet bedrivs i projektform vilket gör det viktigt att du tycker om att uppnå
resultat genom samarbete.
Kontakta: Tony Malmström, tfn 08-7575654,
email: tony.malmström ki.ericsson. se eller Per
Andersson, personal, tfn 08-4045996 Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB LR/HS la Pettersson
164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio Systems AB, Kista

DIGITALKONSTRUKTÖRER
PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
Vi behöver förstärkning inom området programvaruutveckling och söker programvarukonstruktör för utveckling av program för styrning av radionära delar i radiobasstationen.
• Arbetet innefattar framförallt hårdvarunära
programmering i realtid och implementeringsspråket är huvudsakligen C. Arbetet innefattar
allt från systemering, programmering, simulering och testning mot målsystem.
Det är viktigt att du behärskar engelska i tal
och skrift samt att du tycker om att uppnå resultat genom samarbete.
Kontakta: Bernt Nilsson.tfn 08-7572377, email:
bernt.nilsson ki.ericsson.sePer Andersson, perso-

• Inom radioavdelningen utvecklas avancerade
kretskort inom området digital signalbehandling, transmission och kommunikation för GSM
radiobasstationer.
Arbetet spänner från simulering till färdigt
kretskort och inkluderar bl.a integrering av CPU
system och ASIGs. Många nya lösningar skall nu
realiseras och konstruktionsarbetet står inför ett
generationsskifte.
Kunskaper i engelska är viktigt då det är vårt
koncernspråk. Arbetet bedrivs i projektform vilket gör det viktigt att du tycker om att uppnå
resultat genom samarbete.
Kontakta: Lars Mårtensson, tfn 08-7575997.
email lars.martensson era.ericsson.se eller Per
Andersson, personal, tfn 08-4045996 Ansökan:

"Produktledar•e — Application Plat form"
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 telefoni.

Produktledningsenheten inom området AMplattfbrmsutveckling ansvarar för konsoliderat produktägarskap av AM-Plattformsprodukter APSI/RMP. Enheten kommer nu
att vidareutveckla produktledningsinsatserna gentemot alla nuvarande och
potentiella användare av AXE 106-konceptet
inom BN och BR. Därför söker vi en produktledare för APSI/RMP-produkterna.
A rbetsuppgifter:
Samarbeta med systemledningsenheten och
medverka att på sikt driva kravdiskussioner
med beställande projekt inom BN och BR

ur teknisk synpunkt, samt medverka vid
framtagning av uppdragslistor och kravspecifikationer. I arbetet ingår också deltagande
i CM-aktiviteter. Då våra produkter används
av alltfler applikationsutvecklare inom AXE
världen, medför detta arbete en hel del kontakter med såväl de beställande produktionslinorna (f n UK, FM, US och AMC)
som de LDC:er som arbetar med våra produkter (ETM, EEI, EME m fl).
Kvalifikationer.
Erfarenhet och intresse i:
H AXE-design eller provning.
H System- och arkitekturfrågor.
• Arbete i AXE-design projekt.
1 IS/IT-hjälpmedel som används inom
AXE.
H CM-verksamhet.
B Arbete i en multinationell miljö.
Om Du saknar erfarenhet inom något 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 på: WWW.eriCSSOn.se/SE/

ovanstående så ser vi till att Du får möjlighet att komplettera genom utbildning,
operativt arbete eller stöd från kolleger.
Är Du intresserad av detta jobb så är Du
välkommen att kontakta :
Nils Dalarsson, ÄS/UAB/R/X,
tel 08-727 36 00, mail: uab.uabnid eller
Åsa Holmer, personal, ÄL/UAB/P,
tel 08-727 32 6 1 , mail: uab.uabasan

Din ansökan sänder Du senast den 30
november 1997 till:
Ericsson Utvecklings AB
Birgitta Friis
Box 1505
125 25 Älvsjö

ERICSSON
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Ericsson Radio Systems AB LR/HS la Pettersson
164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

KRAFTELEKTRONIK,
SYSTEMINGENJÖR
• Vill du arbeta med avancerade kraftsystem till
mobiltelefonsystem? Trivs du i en kreativ miljö
med kompetenta medarbetare? Tycker du om
att ta egna iititiativ? Då har vi ett arbete som
kanske passar dig som systemingenjör inom
kraftelektronik. Tycker du dessutom om att ha
kontakter med underleverantörer både inom företaget som utanför råder det inte någon
tvekan längre. Skicka en ansökan eller hör av
dig på annat sätt.
Engelska är viktigt att du behärskar i både tal
och skrift.
Kontakta: Tomas Jonek, tfn 08-7571850, email:
tomas.jonek ki.ericsson.se eller Per Andersson,
personal, tfn 08-4045996 Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB LR/HS la Pettersson 164 80
STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

RADIOVERIFIERARE
Inom radiosystemverifiering arbetar vi med integration av hårdvara och programvara samt utför prestandaverifiering av radiobasstationen.
Arbetet består av integrering och verifiering av
radiodelar i basstationen samt att skriva specifikationer och verifieringsinstruktioner.
• Du kommer även att analysera resultatet och
felsöka tillsammans med konstruktörer.
Utveckling av testmiljöer och testmetoder är
också en del av arbetet som radioverifierare.
Engelska vill vi att du behärskar i både tal och
skrift samt att du tycker om att uppnå reslutat
tillsammans med andra.
Kontakta: Karin Hagren, tfn 08-4042015, email:
karin.hagren era.ercisson.se eller Per Andersson,
personal, tfn 08-4045996 Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB LR/HS la Pettersson 164 80
STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB. Kista

AKTIVA RF PRODUKTER.
Active RF Products år ett litet flexibelt affärssegment med ca 70 medarbetare. Vi har hos
Ericsson Radio Access AB ett eget resultatansvar
och en stor affårspotential. Vi arbetar med allt
från produktutveckling till marknadsföring och
försäljning av våra produkter.
• Strategisk inriktning år utveckling av linjära
RF effektförstärkare MCPA (Multi Carrier Power
Amplifier) för samtliga mobiltelefonisystem.
Våra produkter utvecklas för frekvensområden
inom 400 MHz till 3 GHz. Marknadens behov
växer, inte minst genom Ericssons satsning på
WCS (Wide band Cellular System, W-CDMA) och
vi behöver därför omgående utöka vår personalstyrka med flera kompetenta medarbetare.
Vill Du jobba med ett av marknadens mest
avancerade RF-produktsortiment, så har vi platsen för Dig.

TEKNIKADMINISTRATÖR
• Vi söker en teknikadministratör som skall se
till att våra produkter och projekt blir dokumenterade enligt gällande rutiner. Arbetet innebår
bl a att registrera och förvalta våra produkter t
PRIM.
Du har en teknisk eller administrativ utbildning på gymnasienivå. Det år lämpligt att Du tidigare har arbetat med produktadministration
och har kännedom om Ericssons system (PRIM,
GASK). Du bör vara van att bygga produktstrukturer för att kunna möta krav från bl a marknad, inköp och produktion.
Du är drivande, ordningsam och teknikintresserad.
Kontakta: Ulf Neuman, tel 08-404 6519 ulf.neumanersa.ericsson.se eller Madeleine Koch, personal, tel 08-757 1749 Ansökan: Ericsson Radio
Access AB, HPS Pia Bolmgren, Box 11, 164 93
STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEM DESIGN - WIDEBAND CDMA
• The "System Design, New Technology" within
RMOA is a new unit formed to investigate and
design 3rd generation cellular systems based on
wideband CDMA standards. The products will
be developed to offer voice and wideband multimedia services based on IS41 core network to
the RMOA markets world wide.
We are looking for system designers with
knowledge of mobile communication systems
(D-AMPS, GSM, PDC etc..) or with very good
knowledge of data and telecommunication
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systems, who want to participate in the design
of a new generation of mobile systems. You have experience from system design, SW/HW development or integration and verification.
We are looking for people to work in the following areas: System design MSC node and IS41
network. Mobility management & Call control.
Wide band data communication. IP traffic and
switching. A-interface design and specification.
Contact: Mats Palerius, 08-404 86 28 (E-mail:
mats.palerius@era.ericsson.se). Application:
Ericsson Radio Systems AB, AH/H Anette
Spångberg, 164 80 Stockholm (E-mail:
anette.spangberg@era.ericsson.se).
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEMS SPECIALISTS
- WIRELESS ATM SYSTEMS
An emerging worldwide market for broadband
wireless multimedia systems is a new great opportunity for Ericsson. We are now in search of
experienced system specialists to join our activities in the Wireless ATM system area.
Standards for Wireless ATM systems are being
developed in collaboration between US, Europe
and Japan, and frequency assignments are being harmonised at 5,2 GHz in all these markets,
which assures a world wide operation. The
Wireless ATM systems will provide multimedia
communications in public and corporate applications. The systems will offer a user bitrate up
to 25 Mbps at low speed mobility. The system
will comprise PCMCIA terminal adapters for portable PCs, base-stations, radio network control
functions with their physical implementations,
Mobility Management functions in ATM
networks, and functions necessary for authentication, billing etc.
• The Wireless ATM systems business project is
looking for qualified systems architects. The experiences required are in the areas of: Radio
subsystem design. Radio Network control. ÄTMand TCP/IP system design & networking.
The system specialists will work in close cooperation with the product management and
market development, as well as with the research departments and internal or external suppliers of the relevant technologies. The system specialists are thus expected to work with a large
degree of independence and initiative, required
by the broad scope of the technical task, and
the necessity to handle a large number of contact points.
Contact: BR/UD Jöran Hoff 757 0489, BR/U
Henrik Abramowicz 404 6608, BR/U Mikael
Jonsson 757 3626 or BR/U Schmekel 757 5592.
Application: Ericsson Radio Systems AB F/HS
Annette Norberg 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEMVERIFIERING
• Vi är en enhet på 25 personer som verifierar
kompletta mobiltelefonisystem.
Vi kommer nu att satsa mer på samtalskvalitet
och behöver därför förstärka vår radiokompetens. Arbetsmiljön har en internationell prägel
med tåta kontakter och utbyte med utvecklingsenheter i andra länder inom Ericssonkoncernen
bl a Kanada, USA och Irland.
Koncernspråket är engelska.
Kontakta: Stefan Klingsbo, tfn 08-7573006, Stefan. klingsbo@era-a.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, AH/H Åsa Andersson,
164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

RNP OSS INTEGRATION AND
TEST ENVIRONMENT
• Vi söker flera medarbetare och vi vänder oss i
första hand till dig som har flerårig erfarenhet
av verifiering och/eller integrering inom datorbranchen. Erfarenhet från stora realtidssystem
är meriterande.
Arbetsuppgifterna kräver flexibilitet och serviceanda inom administration av UNIXfSUN &
HP)/PC(Windows), integration och verifiering av
driftstödsystem, datorkommunikation (TCP/IP,
X.25, El & T1) och databaser (SYBASE).
Du kommer även att deltaga med expertkunskap, planering av projekten, ge support vid
kundleveranser etc.
Vi arbetar i en internationell miljö varför goda kunskaper i språk, framförallt engelska, är en
nödvändighet.

RNP TEST TOOLS INTEGRATION
• En utmaning med bredd - Vi söker flera medarbetare och vi vänder oss i första hand till dig
som har flerårig erfarenhet inom elektronik och
mjukvara. Goda kunskaper i UNIX/PC, mätsystem
och garna simulerade miljöer år meriterande.
Det år bra om du år civilingenjör eller motsvarande.

Utveckling i teknikens framkant kräver att
metoder och verktyg för verifiering och fellokalisering ligger steget före.
Arbetsuppgifterna kräver flexibilitet och serviceanda då vi utvecklar verktyg för radionätsverifiering och felsökning. Vi samarbetar med flera
bolag och leverantörer för att tillhandahålla effektiva lösningar.
Du kommer även att deltaga med expertkunskap, planering av projekten, ge support vid
kundleveranser, etc. Vi arbetar i en internationell miljö varför goda kunskaper i språk, framförallt engelska, är en nödvändighet.
Kontakta: Johan Torstensson, tel 08-757 1015,
memoid ERA.ERAJTON Telefon: 070-6367876,
971101 - 971115. Det går även bra att ringa på
kvällstid, email: johan.torstensson@era-a.ericsson.se Ansökan: Ericsson Radio Systems AB AH/H
Åsa Andersson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Systems AB, Kista

SYSTEM ENGINEER
- TECHNICAL PRODUCT MANAGEMENT
We are a group of 6 people working with
technical product management of our mobile
telephony products in the radio network area.
Our products are used in two systems, one for
Japan and one for systems according to North
American standards.
Our primary responsibilities are to: develop
product evolution plans, maximizing the synergy's between the two product lines, coordinate
and follow up all the pre-development activities
within our unit, explore new technologies and
driving standards development and judge its
potential use in our development, write main
requirement specifications and issue main assignments to our design units.
• We are planning to expand out staff with two
people, and we are looking for you who: Have
an M.Sc., or equivalent university degree. Have
minimum 5 years of working experience in telecommunication design, systems design and/or
product management. Are interested in new
technologies and new concepts. Are flexible and
well organized. Have good communication
skills.
One of the positions will involve air interface
standardization.
Contact: Anders Sandell,
anders.sandell@era.ericsson.se, 08-585 306 02
Application: Ericsson Radio Systems AB, AH/H
Jan-Olof Segerfeldt, 164 80 STOCKHOLM
jan.olof.segerfeldt@era.ericsson.se
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

CELLPLANERARE - RADIONÄT
• På sektionen för radionätplanering skapas
morgondagens mobiltelefonnät. Arbetet innebär att med utgångspunkt från kundernas krav
planera ett nät med avseende på täckning, kapacitet och kvalitet. Dessutom måste vårt nätförslag vara kostnadseffektivt för att gynna våra
kunder. Förutom tekniskt stöd vid offerter medverkar vi vid utbyggnad av befintliga system.
Uppdrag kan komma från hela världen men
främst från våra marknadsområden som är
Afrika, Mellanöstern och Östeuropa inkl stater i
fd Sovjetunionen.
Vi arbetar med en rad mobiltelefonsystem,
GSM900/1800, NMT, TACS och PCS 1900.
Det initiella planeringsarbetet sker normalt i
Sverige och består av: Trafikdimensionering.
Frekvensplanering. Prediktering av radiotätheten.
I ett senare skede följs detta av en kortare eller längre period i utlandet där vi har fältaktiviteter som: Survey av basstationsplatser.
Radiomätningar. Tuning av nätet.
Arbetet år internationellt inriktat och du
kommer att behöva resa även med kort varsel.
Vi söker ingenjörer, helst med erfarenhet inom radio- och telekommunikation.
Koncernspråket är engelska och kunskaper i ytterligare språk år en merit. Arbetet år vittomspännande och ger en god inblick i olika verksamheterinom mobiltelefonibranschen. Detta
ställer krav på dig inte bara i tekniska kunskaper
utan även förståelse för interna och externa
kunders krav, kultur mm.
Vi kan erbjuda dig ett lärorikt och tidvis hektiskt jobb. Välkommen med din ansökan!
Kontakta: Kurt Kalländer 08-7572574 eller
Sture Nilsson 08-7641632 Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB SG/ERA/LP/HA Siw-Britt
Johansson 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Rad» Systems AB, Kista

BSS SYSTEM MANAGEMENT
Our mission is to bring the BSS System for
GSM into the future of a world where telecommunication is closely integrated with data communication. BSS is handting the radio networtc

KONTAKTEN NR 17 1997
within GSM. LVN/SF is part of BSS System
Management at the Product Unit responsible
for BSS GSM. BSS consists of the BSQBase
Station Controller), OSS(Operation Support
System) and the interfaces towards the BTS(Base
Stations) and MSC(Mobile services Swithing
Center).
Job description system design 1 (experienced):
Be part of the team that performs strategical
studies for the evolution of BSS for GSM. This is
done by a close contact with our strategical product management, system departments for BSC
and OSS, BTS, and other system departments (radio network, operations & maintenance, platforms).
Act as an communicatior, by spreading and
seeking information to/from system departments at our interfacing units.
Develop the structure and architecture of BSS.
Qualifications: Competence within real time
systems, telecommunication/data communication. Work experience within the communication area, specific with mobile telephony. It is a
merit if you have worked close together with, or
within a cellular operator. You should be focused on stated goals and objectives, flexible, with
ease co-operate and make contact with other
people. Master of Science within the area of telecommunications/data communication.
Contact: Maria Fagerstedt, phone 08-764 1970
or Kristina Johnsson, Human Resources, phone
08-757 1449 Application: Ericsson Radio Systems
AB LV/HS Kerstin Almblad 164 80 Stockholm
Ericsson Radio Systems AB, Kista

DELPROJEKTLEDARE/TESTLEDARE
SYSTEM INTEGRATION & VERIFICATION
• Till produktenheten för GSM radiobasstationer söker vi delprojektledare/objektledare (testledare) inom System Integration S Verification
(l&V).
Den som vi söker ska vara civilingenjör med
några års erfarenhet alt. högskoleingenjör med
något längre arbetslivserfarenhet. Du ska vara
intresserad och helst ha erfarenhet av verifiering och mätteknik, du är intresserad av människor och äger ledaregenskaper. Vana från arbetsledning/projektledning är önskvärd.
Du kommer att arbeta som delprojekt- eller
objektledare (testledare på vår enhet. Ett
delprojekt är i storleksordningen 15-40 personer
uppdelat på 2-4 testobjekt med ca 5-15 personer
vardera.
I&V är uppdelad på två avdelningar med olika
inriktningar: En avdelning (LRN/G) är inriktad
mot radioprestanda-, EMC- och miljöverifiering
(HW-inriktat). En avdelning (LRN/I) är inriktad
mot integration och funktionell verifiering (SWinriktat).
Vi jobbar i en internationell miljö med verksamhet även utanför Sverige. Vår verksamhet är
starkt fokuserad i samband med att vi ligger nära och deltar i den första produktintroduktionen gentemot kunder.
För att lära känna verksamheten och för att
bygga upp ett kontaktnät vill vi att du börjar
med en introduktionsfas med testande verksamhet. Därefter går du över som biträdande
delprojektledare eller objektledare innan de tar
steget fullt ut med eget ansvar för ett delprojekt resp objekt.
Kontakta: Kerstin Malmvet LRN/G), tfn 084047433, email: kerstin.malvet era. ericsson.se;
Carlotta Svensson (LRN/1), tfn 08-4045942, email:
charlotta.svensson era.ericsson.se eller Per
Andersson, personal, tfn 08-4045996 Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB LR/HS la Pettersson
164 80 STOCKHOLM
Ericsson Radio Access AB, Kista

SYSTEMINGENJÖR TILL RBS-ENHETEN
Affärssegmentet för RBS - Radio Base Stations utvecklar och marknadsför radiobasstationer för
ett flertal cellulära mobiltelefonisystem. Vi arbetar med det senaste inom radiotekniken och
marknaden för våra produkter expanderar
snabbt. RBS är en egen resultatenhet inom koncernens styrka. Vår verksamhet präglas av korta
beslutsvägar, flexibilitet och internationella kontakter. Vi söker nu Dig som vill vara med i denna
dynamiska miljö.
• Du kommer att arbeta med utredning och
tillämpning av algoritmer för signalbehandling
med inriktning mot digitala filter.
Du är civilingenjör eller teknisk doktor inom
signalbehandling samt har flerårig erfarenhet
av industriell tillämpning av algoritmer för signalbehandling. Du har kompetens och pondus
inom området samt har förmåga och vilja att
förmedla dina kunskaper till andra.
Kontakta: Håkan Einarsson, 08-757 21 36 eller
Anna-Greta Eriksson, personal, tel 08-404 53 69
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS
Christina Mattsson, Box 11, 164 93 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Kista

SR. SYSTEMERARE/ARKITEKT,
REALTIDSOPERATIVSYSTEM
• Under kommande år kommer vi att arbeta
med framtagning av nya och spännande typer
av radiobasstationer inom GSM. I detta arbete
ingår också framtagning av operativsystem, utvecklingsmiljöer, felsökningsverktyg etc. Vår enhet arbetar med bassystemet i GSM- radiobasstationer samt transmission och telekommunikation mot det fasta nätet.
Vi söker en SW-systemerare med specialisering inom området arkitektur av realtidsoperativsystem. Du kommer att delta i arkitekturarbetet
av själva operativsystemet och implementeringen av det.
Du skall vara civil- eller mellaningenjör med
erfarenhet av konstruktion av realtids-OS, vara
uthållig och inte rädd för att ge dig in på okända områden. Erfarenhet av felsystemet, BIOSsystemering och filmanagement är meriterande.
Du tycker om att arbeta i grupp och skriver och
talar engelska.

SR. TROUBLESHOOTER SW
• Vår enhet arbetar med bassystemet i GSM-radiobasstationer samt transmission och kommunikation mot det fasta nätet. Under konstruktionsfaserna av SW uppkommer ibland realtidskonflikter, datorresursproblem och andra situationer i SW som kräver en mycket djup kunskap
om systemet och dess egenskaper.
Vi vill ge dig denna kunskap och utbilda Dig
till en av branschens kanske mest attraktiva kunskapsprofiler. I gengäld arbetar Du med både
konstruktion av bassystemet och spårning av
svårupptäckta fel.
Du är civil- eller mellaningenjör med flerårig
konstruktionser- farenhet av realtidssystem. Du
är uthållig, flexibel och inte rädd för nya utmaningar. Dessutom krävs ett genuint intresse för
felspårning inom realtids-SW. Kunskaper om
OSED är högt meriterande. Du skriver och talar
engelska.

SYSTEMERARE, TRANSMISSION
• Transmission är ett av nyckelorden för framtiden inom mobiltelefoni. Nya transmissionslösningar (ATM, ISDN, HDSL, LTE, TCP/IP mm) och
ständiga förbättringar inom de befintliga snitten kommer att vara ett mycket aktuellt arbetsområde för GSM:s radiobasstationer. Vår enhet arbetar med bassystemet i GSM-radiobasstationer samt transmission och kommunikation
mot det nätet. Idag arbetar vi brett med
transmission i våra designteam med stor framgång. Arbetet handlar om att systemera de befintliga eller nya transmissionsstandarderna i
GSM-radiobasstationerna.
Önskvärt är civil- eller mellaningenjörsexamen med kunskap inom områdena datacomm
och/eller telecomm. Erfarenheter av ATM, TCP/IP
och ISDN är särskilt meriterande. Du tycker om
att arbeta i grupp och skriver och talar engelska.

TEAMLEDARE7SW-K0NSTRUKTÖR
• Vår enhet arbetar med bassystemet i GSM-radiobasstationer samt transmission och kommunikation mot det fasta nätet. För oss känns det
naturligt att våra teamledare deltar i konstruktionsarbetet. Det ger teamledaren större insikt i
teamets arbete och ger oss som grupp större
flexibilitet.
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Du kommer att leda ett designteam som består av ett antal SW-konstruktörer. Förutom att
Du arbetar med konstruktion av SW (programspråket O, är Du ansvarig för tidsuppskattningarna, uppföljningen och rapporteringen av teamets arbete mot våra projektledare. Ansvaret
innebär också att Du kan forma gruppen på ett
effektivt sätt och att förstärka samarbetsandan
inom gruppen.
Du är civil- eller mellaningenjör med ledarskapsförmåga. Du är pedagogisk, uthållig, flexibel och inte rädd för nya utmaningar. Du skriver
och talar engelska.

SW-KONSTRUKTÖR,
REALTIDSOPERATIVSYSTEM
• Under kommande år kommer vi att arbeta
med framtagning av nya och spännande typer
av radiobasstationer inom GSM. I detta arbete
ingår också framtagning av operativsystem, utvecklingsmiljöer, felsökningsverktyg etc. Vår enhet arbetar med bassystemet i GSM- radiobasstationer samt transmission och kommunikation mot det fasta nätet.
Vi söker en C-programmerare med specialisering inom området realtidsoperativsystem. Du
kommer att delta i konstruktionsarbetet av själva operativsystemet och verktygen kring den.
Du skall vara civil- eller mellaningenjör med
erfarenhet av konstruktion av realtids-OS, vara
uthållig och inte rädd för att ge dig in på okända områden. Erfarenheter av trouble-shooting
inom området är meriterande. Du tycker om att
arbeta i grupp och skriver och talar engelska.

SW-KONSTRUKTÖR, TRANSMISSION
• Transmission är ett av nyckelorden för framtiden inom mobiltelefoni. Nya transmissionslösningar (ATM, ISDN, HDSL, LTE, TCO/IP mm) och
ständiga förbättringar inom de befintliga snitten kommer att vara ett mycket aktuellt arbetsområde för GSM:s radiobasstationer. Vår enhet arbetar med bassystemet i GSM-radiobasstationer samt transmission och kommunikation
mot det fasta nätet.
Idag arbetar vi brett med transmission i våra
designteam med stor framgång. Vi ska nu förstärka våra team inom detta område. Arbetet
handlar om att systemera de befintliga eller nya
transmissionsstandarderna och att implementera dessa i våra GSM-radiobasstationer.
Implementationsspråket är C under ett distribuerat realtidsoperativsystem.
Önskvärt är civil- eller mellaningenjörsexamen med kunskap inom områdena datacomm,
telecomm, realtidsprogrammering eller motsvarande. Erfarenheter av ATM-, TCP/IP- och ISDNimplementation är särskilt meriterande. Du tycker om att arbeta i grupp och skriver och talar
engelska.

WINDOWS-PROGRAMMERARE
• Till funktionaliteten i våra radiobasstationer
hör Windows-program som utvecklas och förbättras hela tiden. Vår enhet arbetar med basfunktionaliteten i GSM-radiobasstationer samt
transmission och datakommunikation mot det
fasta nätet. Vi behöver stärka våra krafter inom
området för att kunna bemöta dessa utmaningar inom den närmaste framtiden.
Programmen skrivs i C, C++ och Visual Basic
och handlar en hel del om kommunikation,
fönsterhantering och nya Windows-plattformar
som Windows 95 och Windows NT.

Du skall vara en erfaren Windows-programmerare med erfarenhet av DLL-programmering.
Kunskap inom datakommunikation är högst meriterande. Du tycker om att arbeta i grupp och
skriver och talar engelska.
Kontakta: David Saraby, tfn 08-7575803 eller
Sabina Klint, personal, tfn 08-7575652 Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB LR/HS la Pettersson
164 80 STOCKHOLM

C. Har du kunskaper om kompilatorteknik är det
mycket meriterande. Du bör vara utåtriktad och
ha goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Magnus Jacobsson, tel 08-757 06 78,
memoid ERA.ERAMANGO, email: magnus.jacobssoneera.ericsson.se Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB, ERA/X/H Anne-Marie Ahrsjö, 164 80
STOCKHOLM
Ericsson Software Technology AB, Karlskrona KA/EPK

Ericsson Radio Systems AB, Kista

AVANCERAD ASIC-KONSTRUKTION
OCH PROCESSORKONSTRUKTION
• Generic Radio Network Products är en gemensam produktenhet inom affärsområde
Mobile Systems. Vi arbetar främst med basstationsteknologier och talsignalbehandling. Vi utvecklar gemensamma radiobasprodukter, baserade på Software Radio, för olika standarder inom mobiltelefoni. Vi utvecklar produkter för talkodning och ekosläckning med senaste teknik
avseende algoritmer och mikroelektronik. Vi är
idag ca 200 personer och placerade i Kista.
ERA/X/F är affärområde mobilsystems
centrum för mikroelektronik, där IC-design,
mikroprocessorer och DSP ingår. Inom denna enhet ansvarar X/FT för avancerad digital ASICkonstruktion.
Vi söker ASIC-konstruktörer som kan vara
med och utveckla morgondagens avancerade
kretsar för våra mobiltelefonisystem för
Europeisk, Amerikansk och Japansk standard. Vi
arbetar dels med utveckling av komplexa digitala ASICs där vi utnyttjar den senaste teknologin
på mikroelektronikområdet, dels med forskning
och utveckling av nya metoder för ASIC-konstruktion.
Vi arbetar med utveckling av alla typer av
konstruktioner och för närvarande arbetar vi
mycket med utveckling av digitala signalprocessorer (DSP:er) enligt ett nytt koncept kallat
"Flexible ASIC". Konceptet innebär att ett flertal
DSP:er som arbetar parallellt läggs på samma
krets vilket ger mycket stor beräkningskraft till
låg kostnad. Kretsarna kan sedan programmeras
att utföra olika typer av signalbehandlingsalgoritmer, t.ex. talkodning eller ekosläckning. Detta
är en verksamhet som vi tror kommer att expandera kraftigt framöver.
Vi arbetar med de senaste verktygen på CADområdet och använder VHDL som konstruktionsspråk.
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör som
helst har erfarenhet av ASIC-konstruktion, men
även nyutexaminerade kan komma ifråga. Du
bör vara utåtriktad och ha goda kunskaper i
engelska.

UTVECKLING AV C-KOMPILATOR,
SIMULATOR, DEBUGGER M.M.
• Vi söker en person med erfarenhet av
mjukvaruutveckling i C, för utveckling av verktyg och simuleringsmodeller som används vid
programmering av egenutvecklade digitala signalbehandlingsprocessorer (DSP:er). De verktyg
som finns idag är assembler, länkare,
simulator/debugger och grafiskt användargränssnitt. Dessa skall nu kompetteras med en C-kompilator.
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör
med goda erfarenheter av mjukvaruutveckling i

Our Business Area, Mobile Communications develops Software for cellular mobile telephony
systems in cooperation with other design
centres around the world. We develop solutions
based on various international standards for
both digital and analogue systems. I welcome
applications to the following position:

CONSULTANT
• Roles (initially): Project support, IPR. Project
support, technical investigations. Project support, technical training.
Competence requirements: Highly developed
AXE System knowledge. Good knowledge in the
area of AXE Software design or in the area of
AXE Software verification.
In my business unit. Development Support (6
persons), we work mainly for AXE system and
software development projects (200 persons)
supporting them in the areas quality, methods,
tools and AXE O&M.
I am now looking for you who want to support the same projects in the area of IPR
(Intellectual Property Rights, patents), with
short technical investigations, with short technical training courses or seminars.
Contact: deputy manager PeO Olsson (+46 455
39 53 59) or myself Urban Andersson Manager,
Development Support (+46 455 39 59 53).
Application not later than 971031::
job@epk.ericsson.se or Ericsson Software
Technology AB, Personnel, Box 518, SE-371 23
Karlskrona, Sweden.
Ericsson Radio Systems AB, Kista

WIDEBAND RADIO ACCESS
NETWORK STANDARDIZATION
The Product Unit Wideband Network Systems
develops Radio Access Network products for
Wideband CDMA.
Recently we have received orders from the leading Japanese operators NTT-DoCoMo and
Japan Telecom for experimental systems based
on Wideband CDMA and ATM technology, promoting IMT-2000IUMTS. The new third generation system will, in addition to speech, support
high speed data services with data rates up to
384 kbitls, both circuit & packet switched, all to
accomodate multimedia services.
A We are now increasing our standardization
efforts and are therefore looking for experienced team members to work with Wideband CDMA Radio Network standardization.
You will strengthen our efforts in the following areas: Radio Network architecture & interfaces. Radio & Data Protocols. Radio Network
Functions, Procedures and Algorithms (e.g.
Handover, Power control and Overload control).
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"Product Management/Data Communication
Ericsson Radio Systems AB söker nya medarbetare till Kista.
Vi arbetar med övergripande ansvar för
Ericsson's produktutveckling inom mobildataområdet för Japan - ett spännande område. Vi vill nu ha förstärkning av erfarna
produktledare för att arbeta med nuvarande
och framtida mobilsystem (bl a tredjegenerationssystem).
Produktstrategier och produktplaner är en
viktig del av arbetet, liksom övergripande
tekniska studier inom ett brett område. Du
kan också komma att jobba med lönsamhets-

frågor, konkurrentanalys och som tekniskt
stöd till våra marknadsavdelningar i Sverige
och Japan.
Du bör vara civilingenjör eller motsvarande och ha flerårig erfarenhet från telekombranschen och/eller datakombranschen. Har
Du tidigare arbetat med mobila system och
applikationer är det givetvis en fördel. Du
måste vara affärs- och målinriktad, ha lätt att
samarbeta och kunna använda engelska väl i
tal och skrift.

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

Kontaktpersoner:
Ulf Olsson, tfn 08-404 95 59,
e-mail: ulf.i.olsson@era.ericsson.se eller
Lars Frid, tfn 08-404 35 9 1 ,
e-mail: lars.frid@era.ericsson.se.
Din ansökan skickar Du snarast möjligt till:
Ericsson Radio Systems AB
J/HS Ann Beer
164 80 STOCKHOLM

ERICSSON
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Experience with third generation mobile communication systems is an extra merit.
Contact: Tomas Sandin, +46 8 7573907,
tomas.sandin©era-tericsson.se or Jan Haglund,
+46 8 75772210, jan.haglund©era-tericsson.se

JOBBNYT
Kontakta: Olavi Paldån MÖ/EHS/X/LI Tel. 031746 2519 email: ehsoipn©aom.ericsson.se eller
Mohsen Mirmoradi MÖ/EHS/X/LI Tel. 031-746
2712 mail: ehsmomi©aom.ericsson.se Ansökan
senast 971031: EHS/FP Lena Friberg, Ericsson
Hewlett-Packard, Box 333,431 24 MÖLNDAL

WIDEBAND CDMA
RADIO INTERFACE LAYER 1

Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Mölndal

• We are looking for new team members with
experience in Radio Interface Layer 1 signal processing.
You should have an interest in: logical/physical channel structures, encoding/decoding, interleaving/deinterleaving, spreading/despreading,
modulation/demodulation, power control.
The work includes analysis, specification, evaluation and top level design of Layer 1 signal
processing for Wideband CDMA.
The successful candidate has worked 2-5 years
with the radio interfaces of second generation
systems (e.g. GSM, PDC or IS-95) and has excellent writing skills. Experience with third generation mobile communication systems is an extra
merit.

SYSTEM DESIGNERS X M PRODUCT
AREA 0SS-AXE

Contact: Tomas Sandin, +46 8 7573907,
tomas.sandinSera.ericsson.se or Ingemar
Sohlman, +46 8 75772210,
ingemar.sohlman©era-tericsson.se Application:
Ericsson Radio Systems AB, J/HS Ann Beer, 164 80
STOCKHOLM
Ericsson Telecom AB, Huddinge

PROJEKTKOORDINATOR
• Vi söker nu en projektkoordinator för samordning av aktiviteter såsom upprättande av
tidplaner för anläggningsunika leveranser, planering av kabelproduktion, bestyckning, testning och packning samt uppföljning av nämnda
aktiviteter.
Vi tror att Du har 3-årigt gymnasium eller
motsvarande, god AXE-kunskap och minst tre
års produktionserfarenhet. Du behärskar engelska i tal och skrift samt har goda kunskaper inom
både PC- och stordatormiljö. Som person har Du
ordningssinne, är flexibel och kan ha många
bollar i luften. Eftersom Du kommer att ha
många kontakter utåt mot våra kunder är det
viktigt att Du är utåtriktad.
Kontakta: Christian Blomster, tel 850 97694,
memoid: ETXS.ETXBLO eller Henrik Lindborg, tel
850 93910, memoid: ETXS.ETXLIHE. Ansökan:
Nina Wengborn (Human Resources),
HF/ETX/SA/S, memoid: ETXS.ETXNIBO.
Ericsson Telecom AB, Huddinge

SITE IMPLEMENTATION
MANAGER AXE
• Till vår grupp för att säkerställa installationer
av AXE hos kund söker vi två site implementation managers. Tjänsterna innebär att ansvara
för genomförandet av installation hos kund, vilket även innebär att aktivt deltaga i detta arbete. Viss del av arbetet kommer att förläggas till
vår integrationsenhet i Huddinge.
Vi förutsätter att Du har mångårig erfarenhet
från installation av AXE hos kund.
Viktiga personliga egenskaper år att du år
utåtriktad, målmedveten, har ordningssinne, är
flexibel samt har lätt för att samarbeta. Har Du
tidigare ledarerfarenhet med personalansvar ser
vi detta som en merit. Du behärskar engelska såväl i tal som i skrift.
Kontakta: Hans Andersson, 850 93576 memoid
ETXS.ETXHANN eller Jyri Lönnström, 850 98002,
memoid ETXS.ETXJYR. Ansökan: Nina
Wengborn (Human Resources), HF/ETX/SA/S, memoid ETXS.ETXNIBO.
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Mölndal

SYSTEMINTEGRATÖR
Vill du vara med och bidra när vi bygger nya generationen av Telecom Management system?
VAD GÖR VI? Systemintegrationsteamet på
enheten jobbar med framtagning av TMOS moduler, produktpaketering och installation. Vi
jobbar i projektform och ibland med totalansvar
för projektet. Enheten jobbar i hela kedjan från kundkrav, analys och förstudie - till installation hos slutkund.
• VEM ÄR DU? Du år en kreativ, flexibel och drivande civilingenjör eller har motsvarande utbildning. Erfarenhet av UNIX, Windows NT och
skriptprogrammering är meriterande. Om du
har jobbat som projekt/delprojektledare räknas
detta som ett stort plus. Du är intresserad ayjiy
teknik.
VAD GÖR DU NU? Fundera på om detta är något för dig! År du beredd att ta ett nytt steg i
din egen utveckling? Ring oss eller skicka ett
mail/memo så berättar vi gärna mer för dig.

• Location:MÖ - other locations can be discussed (Ref no: EHS/X-3)
The XM System Design unit will be responsible for a successful evolution of the XM product
portfolio. The XM brand name will be an
umbrella for increased functionality to support
the operation of the modern network. New functionality will be defined especially in the
Configuration Management area.
An obvious task will be to support the installed base of XM systems and customers and to introduce new EHPT products in an efficient way.
XM system designers will work with both our internal product managers and the different sales
forces addressing the XM market to define the
future XM product portfolio.
Joint system development efforts together
with strategic customers is another possibility.
Introduction of the new T3 architecture and
new technology such as NT and Java will be other components in the daily work. The work will
be performed both as individual tasks and as
work in teams together with own unit resources
and external resources within and outside EHPT.
Suitable education: Academic degree in
technical discipline or equivalent.
Relevant experience: Domain knowledge regarding management of telecom networks.
Some examples are listed below. Experience
from operation of a telecom network. System
knowledge regarding network components,
switches, radio networks, access networks..
Marketing or technical market support experience from the management system area.
Technical area domain experience is also expected. The relevant areas are mainly. Development
of SW products. Handling of SW. SW integration
projects.
Personal Characteristics Required: We need
System Designers willing to speak to operators
and customers on their language and still be able to keep in touch with technology and developers. An open mind looking for opportunities
combined with listening and communication
skills would be useful.
Contact/Application no later than 971031.
EHS/X/LX Urs Erik Gustavsson Tel. 031-746 2752
Memo EHSLAER or EHS/FP Lena Friberg 031-746
2217EHSLENA

X M LEVEL TECHNICAL
PROJECT MANAGERS OSS-AXE
• Location: MÖ, other location can be discussed
(Ref no: X/L-4)
The XM System design unit will be responsible
for release of new XM packages. This will mean
that for each release a system level project will
be defined to take the responsibility for this release. The size of each project is defined from
the functional contents- some are smaller, but
some are bigger and includes major new components or new technology. In all releases a number of EHPT units and sometimes external units
are involved. Suitable edcation: Academic degree or equivalent Relevant experience: Project
management experience from technical development projects, industrialization projects and
in general experience from coordination of distributed activities. Also experience from customer projects will be useful.
Personal characteristics required: The type of
project managers needed for this job are
Openminded and like to have many contacts.
Result oriented- finding solutions, time is a key
factor. Communicative - communication is very
important in this distributed environment.
Contact/Application no later than 971031:
EHVFP Lena Friberg, Box 333, 431 24 Mölndal.
EHS/X/LX Lars Erik Gustavsson Tel. 031-746
2752,Memo EHS.EHSLAER
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Mölndal

X M LEVEL TECHNICAL
PROJECT MANAGERS OSS-AXE
Location: MÖ, other location can be discussed
(Ref no: X/L-4)
The XM System design unit will be responsible
for release of new XM packages. This will mean
that for each release a system level project will
be defined to take the responsibility for this release. The size of each project is defined from
the functional contents- some are smaller, but
some are bigger and includes major new components or new technology. In all releases a num-

ber of EHPT units and sometimes external units
are involved.
0 Suitable edcation: Academic degree or equivalent
Relevant experience: Project management experience from technical development projects,
industrialization projects and in general experience from coordination of distributed activities.
Also experience from customer projects will be
useful.
Personal characteristics required: The type of
project managers needed for this job are
Openminded and like to have many contacts.
Result oriented- finding solutions, time is a key
factor. Communicative - communication is very
important in this distributed environment.
Contact: EHS/X/LX Lars Erik Gustavsson Tel. 031746 2752, memo EHS.EHSLAER Application not
later than 971031: EHS/FP Lena Friberg, EHPT,
Box 333, 431 24 MÖLNDAL.
Ericsson Telecom AB, Sundbyberg

SYSTEMLEDARE DRA3500
Radio Access är en dynamisk och spännande enhet inom Public Networks. Vi ansvarar för
Ericssons radio access produkter som idag består
av Wireless Local Loop -WLL (DRA3500, DRA
1900 och RAS 1000) samt AIRLINE och CTM. Vi är
"det lilla företaget I det stora ".
"Småstaden i storstaden" Sundbyberg utgör
vår hemmabas och vi arbetar med korta beslutsvägar, flexibilitet och god stämning. Räkna med
högt tempo, högt i tak och rejäl teknikhöjd.
Produktutveckling sker även i Holland, Danmark
och England vilket innebär en del internationella kontakter.
Marknadens krav på en radioaccessprodukt
för det nyöppnade bandet 3500 MHz gör att vi
nu snabbt behöver expandera och förstärka vår
Systemledning. En ny enhet har tillsatts för att
kunna möta marknadens behov av nya produkter. Du kommer att vara med och skapa ett nytt
produktområde och sätta din prägel på produkter, arbetsätt och på avdelningen. Karriär- och
utvecklingsmöjligheterna är stora.
• Du kommer att arbeta i de tidiga faserna i utvecklingsprojekt och får en teknikledande roll i
förstudier och realiseringsstudier. I systemledningens ansvar ingår även att delta i scenario
studier för framtida radioaccess produkter, studera nyteknik och förstå hur den kan utnyttjas i
våra produkter. Arbetsuppgifterna omfattar att
på systemnivå analysera, strukturera, specificera, kravhantera och simulera. Vi söker Dig som
har någon av följande profiler;
RADIOTEKNIK-Nyckelord: Radiodesign på
systemnivå, 3.5 GHz, DECT, CDMA,
Cellplannering, Lånkbudget,
Kapacitetsberäkningar, Erlang, Wideband,
Mikrovågsradio etc.
TELECOM/ACCESS: Nyckelord: Växelinterface
(V5.x, CAS/ESM), IP, PSTN och ISDN tjänster och
interface, Erlang beräkningar, ITU-T standards
etc.
SYSTEMARKITEKT: Nyckelord: Koordinera komplexa frågeställningar. Data och telefoni i samma nät, noder och gränssnitt etc. Drivande, ledande och coachande i systemstudier.
DATAKOMMUNIKATION: Nyckelord: TCP/IP,
Internet Routers, modem, package data, RAP
part 2.
• Vi vänder oss till Dig som år civilingenjör eller
motsvarande inom området radio- data- och telekommunikation. Du är drivande och har god
förmåga att koordinera komplexa frågeställningar. Du måste ha lått för att samarbeta och
har goda kunskaper i engelska.
Om Du har minst ett par års erfarenhet av
system eller designarbete inom radio- eller telekommunikation och vill ha stort utrymme att
påverka och driva tekniskt utvecklingsarbete inom ditt område söker Du till Senior System
Manager. Dina kunskaper om Ericsson och ditt
personliga nätverk blir mycket användbara.
Om Du har några års erfarenhet av design,
verifieringsarbete eller är relativt nyutexaminerad civilingenjör som gillar utmaningar och vill
växa med det expansiva området radioaccess söker Du till System Manager.
Kontakta: Stefan Axelsson 08-7640563
Ansökan: Anna Sandström Ericsson Telecom AB
SL/ETX/PN/RAH 172 87 SUNDBYBERG
Ericsson Radio Systems AB, Linköping

TEST CONFIGURATION
MANAGEMENT
Test Configuration Management (TCM) ingår
som en del i AXE 10 utvecklingsprocessen med
syftet att till projekten tillhandahålla en kompleii provningsmiljö med andra ord på programvara, hårdvara och dokumentation. TCM's
roll att vid rätt tillfälle leverera en korrekt sammansatt provningsmiljö är därmed direkt avgörande för projektets progress och kvalitet.

KONTAKTEN NR 17 1997
• Vi söker nu två personer med inriktning på
programproduktion, konfigurering och sammanställning samt drift- och felsökning av AXE
sw/hw. Arbetet som i huvudsak bedrivs i team,
innebär många kontaktytor mot flera funktioner inom projekten som design, provning, TCM
etc. Stor variation i arbetsmiljön kan också utlovas då många av stödsystemen återfinns i
VM/CMS-, UNIX, PC- och AXE-miljö. Tjänsterna
ger också goda möjligheter i att lära känna
systemet (antingen det är CME20 BSC eller CMS
30) som helhet
I arbetsuppgifterna ingår att: utföra program
produktion av AXE programvara, sammanställa
och underhålla AXE programvara, drift- och felsökning i AXE-provningsmiljön. ge support till
design och provning i TCM relaterade frågor, ev
agera som TCM sw-ledare i utvecklingsprojekt,
delta i koordinerings- och produktmöten med
linje och projekt.
Erfarenhet från provning och/eller AXE 10 design är en mycket lämplig bakgrund. Eftersom
arbetet sker i teamform är det viktigt att Du har
lätt för att samarbeta med andra. Du bör också
kunna uttrycka dig väl i skrift och tal både på
svenska och engelska.
Kontakta: Claes-Göran Persson tel 013-284820,
email: eracgpe©lmera.ericsson.se,
memoid:ERA.ERACGPE Ansökan: LM/ERA/Z/MH
Eva Lindkvist Hanna, eraeval@lmera.ericsson.se

Z/IF - DEN SPORTIGA SEKTIONEN
• Om Du är intresserad av att jobba i ett gäng
som har skojigt och skrattar ofta så ska du läsa
vidare. De arbetsuppgifter vi erbjuder är bl.a
att: hjälpa våra interna kunder med de testverktyg som körs i unixmiljön (både mjukvara och
hårdvara), specificera och skriva små script/program som hjälper oss på Z/IF att bli ännu effektivare, "titta framåt", d.v.s Du skall även befinna
dig lite framför våra kunder när det gäller nya
testhjälpmedel/-verktyg genom att föreslå/ introducera nya hjälpmedel, tillsammans med
ZD/DT göra utredningar om framtida testhjålpmedel.
Du kommer att få jobba i en miljö som förändras hela tiden (nya testprogram, nya verktyg, förändrad testmiljö). Du kommer inte att
hinna luta dig tillbaka speciellt ofta.
För att klara detta bör du: ha grundläggande
unixkunskaper. vara utåtriktad, vara en självgående typ. ha service-/supportkänsla i ryggmärgen. Har du dessutom kunskaper om provning i
AXE-miljö är det en merit.
Kontakta: Claes-Göran Persson, chef, tel.
284820, mail: eracgpe@lmera.ericsson.se eller
Stefan Hallström, tel. 284977, mail: erastal@lmera.ericsson.se Toomas Piirimets, tel. 013-284776,
mail: eratoom©lmera.ericsson.se Ansökan:
ERA/Z/MH Eva Lindkvist Hanna,
eraeval@lmera.ericsson.se

2 ST ADMINISTRATÖRER TILL
BSC UTVECKLINGSPROJEKT
• BSC noden söker en projektadministratör/kvalitetskoordinatortill ett pågående projekt samt
en linjeadministratör. BSCn år en del av mobiltelefonisystemet GSM. Base Station Controller är
en nod, för vilken vi i Linköping har produktansvar. Som projektadministratör ingår Du i projektledningen.
Ett axplock ur ansvarsområdet: projektkalkylering. ekonomiuppföljning, orderadministration, kvalitetsuppföljning, diverse sekreteraruppgifter, t ex projektarkivering, protokollföring och mötesplanering, administrera hemsidor på Internet.
För att Du skall trivas och göra ett bra jobb
tror vi att Du: har mycket goda kunskaper i engelska, är utåtriktad, är initiativrik och självgående, är envis och har förmåga att fullfölja arbetsuppgifter, har ekonomi-/administrativ utbildning, har goda erfarenheter av MS produkter:
Excel, Word/Framemaker, Powerpoint gärna har
erfarenhet från Ericsson.
Frågor ang projektadministratör: Z/EM Hanna
Karlström, tel 013 - 284801 (proj.mgr) Frågor
ang linjeadministratör: Z/EVC Marie Westrin, tel
013 - 287362. Ansökan: LM/ERAZ/MH Anna
Fasth, erafast@lmera.ericsson.se
Ericsson Saab Avionics AB Divisionen för Telekrig
och IK-system

ELEKTRONIKCHEFER
Till våra enheter för Digitalkonstruktion och
Mikrovågs- och Analogkonstruktion, som f n består av 14 resp 10 personer, söker vi två enhetschefer.
Enheterna är två av sex enheter inom vår utvecklingsenhet. Vi utför konstruktionsarbete av
flygburen utrustning innehållande avancerad
elektronik. Tyngdpunkten ligger inom telekrigområdet. Som chef skatt Du motivera och leda
personalen på enheten, ansvara för kompetensförsörjning, budgetering, lönesättning, persona
/utvecklingssamtal m m.

KONTAKTEN NR 17 1997
• Du kommer även att ansvara för metodik och
hjälpmedel. Enhetscheferna ingår i utvecklingsenhetens ledningsgrupp.
Vi söker Dig som är civilingenjör eller motsvarande. Du har erfarenhet som chef och/eller projektledare samt har goda ledarkunskaper.
Eftersom flera av våra produkter är försvarshemliga måste Du vara svensk medborgare.
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JOBBNYTT
Kontakta: Bengt Jansson, tel: 08-719 41 30 MEMO : ETX.ETXBJ
Ericsson Telecom AB, Public Network, Switching.
Älvsjö BTS "Broadband Telephony Services" söker

ERFARNA AXE KONSTRUKTÖRER

memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 971125:
Ericsson Components AB Energy Systems
Division KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81
KISTA - STOCKHOLM

Palmskog, personalavdelningen, tfn 08-7575430,
email:ekamipp eka.ericsson.se. Ansökan, märkt
Konstruktör-NY/M: Ericsson Components AB, N/P
Kerstin Jacobsson, 164 81 Kista-Stockholm

Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Kungens Kurva

LM Erksson Data AB

Vi har ett MYCKET roligt jobb till Dig!
Vi driver ett kompetenscenter för
Enheten BTS arbetar med att utveckla telefoTEAMLEADER SYSTEM
Kontakta: Olle Sigward, tel 08-757 24 33
ntjänster för bredbandsnätet. Vi är en nybildad
Configuration Management(CM) på Ericsson
organisation och jobbar nära våra kunder.
Energy Systems utvecklar, producerar och mark-Data AB.
Ansökan: Ericsson Saab Avionics AB HS Kerstin
Teamkänsla, och en positiv inställning till nya ut- nadsför strömförsörjningsutrustning, klimatFröderberg 164 84 STOCKHOLM
Vi är ca 15 personer som jobbar med CM-verkmaningar är nyckeln till vår framgång. Vi befin- system samt styr- och övervakningssystem för tetyg för mjukvara (ClearCase), CM-metodik och
ner oss i en intensiv period av entreprenörsskap, lekommunikation.
Ericsson Telecom AB, Public Network, Switching,
utbildning hos kunder inom och utanför koncervilket innebär att vi arbetar mycket med simuTN
nen. Vi har även uppdrag hos koncernens dotleringar och prototyper för att exprimentera
• Enheten OEM Power söker en teamleader för
terbolag i utlandet.
fram nya lösningar.
systemkonstruktion. Befattningen innebär anSIGNAL COORDINATOR
svar för teknikenhetens systemverksamhet vil• Vi behöver dig som vill jobba som konsult
ken även omfattar ett antal stödpersoner inom
• The System/Platform Managment is looking
• Vi söker dig som har erfarenhet från
med CM-verktyget ClearCase. Hos oss får du arområdet certif iering (elsäkerhet, EMQ.
for an engineer to be responsible for the Signal
"Access"-tillämpningar i AXE samt är intresserad
beta i en kompetent grupp med stor känsla och
Coordination in our various projects.
att arbeta med senaste teknik inom
Önskvärda kvalifikationer är civilingenjörsexmycket driv. Vi arbetar ofta självständigt i olika
The signal coordination ties together the
Bredbandsområdet.
amen med erfarenhet av personalledning, systekunduppdrag och har hela gänget bakom rygblocks in the AXE switch, which contains blocks
Du kommer att arbeta med förstudier och
marbete gärna inom kraftområdet alternativt
gen när det behövs.
written in PLEX & High Level PLEX.
systemering av våra applikationer.
telekommunikation. Som person är du drivande,
För oss är det självklart att ta mycket ansvar
You will have a key role in our projects. This
resultatinriktad samt har förmåga att entusiasoch därmed också arbeta under stor frihet
will give you excellent opportunities to gain
Kontakta: Bengt Jansson, tel: 08-719 41 30 MEmera personal och skapa lagkänsla. Engelska be- Sektionen fungerar som ett litet företag med
competence and extend your contact network.
härskar du flytande i tal och skrift.
eget ansvar för vår verksamhet.
MO : ETX.ETXBJ
You will work in a stimulating environement toVi kan erbjuda dig ett krävande, roligt, jobgether with persons with high AXE-competence.
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Kontakta: Tomas Isaksson, telefon 08 - 721
bigt, utmanande, utvecklande, inspirerande, ibA period of learning the job together with our
Kungens Kurva
6262, memo EKA.EKATOIS eller la-Pia
land långtråkigt, kreativt, frustrerande, spänSignal Coordinators will be offered.
Emanuelsson (personal), telefon 08 - 721 7461,
nande, glamouröst, uppmärksammat, omväxYou should be able to cooperate, communicamemo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 971125:
lande, internationellt och
ja, resten är upp
TEAMLEADER ELEKTRONIK
te and work in teams. You must be able to 'creaEricsson Components AB Energy Systems
till dig.
te solutions' when time is running out.
Energy Systems utvecklar, producerar och mark-Division KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81
Vi värderar egenskaper som samarbetsförmåCompetence in PLEX is a merit and it's recomnadsför strömförsörjningsutrustning, klimatKISTA - STOCKHOLM
ga, lyhördhet flexibilitet, att du är självgående
mended that you know how system design is
system samt styr- och övervakningssystem för teoch att du tycker om att arbeta med människor.
done within Ericsson.
lekommunikation.
Erksson Business Networks AB, Customer Specific
Du bör ha datorvana, gärna utvecklat i UNIX
Development, Nacka
och/eller Windows NT och det gör inget om du
Contact: Pontus Tibbling, General Question,
• Enheten OEM Power söker en teamleader för
har arbetat med införanden av verktyg.
+46 8 7190652, +46 70 5766688, etxt.etxpoti or
elektronikkkonstruktion. Befattningen innebär
ClearCase kunskaper är en merit men ej nödvänSYSTEMUTVECKLARE AV UNIKA
John Ludvigsen, Signal Coordinator, +46 8
ansvar för teknikenhetens elektronikverksamdiga.
KUNDLÖSNINGAR
FÖR
MD110
7192337, etxt.etxjlm, qtxjmlOtn.etx.ericsson.se
het.
Önskvärda kvalifikationer är civilingenjörsexSätter Du kunden i centrum? Vill uppfylla alla
Kontakta: Niklas Svedberg +46 8 721 72 49,
Ericsson Telecom AB
amen med erfarenhet av personalledning och
deras vilda idéer? Då är CSD rätt miljö för Dig! I Niklas.Svedbergeedt.ericsson.se eller Peter
elektronikkonstruktion. Som person är du driCSD:s värld sätter vi kundens önskemål främst. Ewers +48 8 726 23 60, Peter.Ewerseedt.ericsVoice over IP something for you?
vande, resultatinriktad samt har förmåga att enMånga funktioner som idag inte finns på mark- son.se Ansökan märkt "ClearCase": VH/EDT/BR
Within PU Public Networks we are working acti- tusiasmera personal och skapa lagkänsla.
naden realiserar vi på CSD. Det kan vara
Eva Almung.
vely with Internet access. One of our products is Engelska behärskar du flytande i tal och skrift.
Hotellstystem, språkval för EU-parlamentariker,
the Phone Doubler, which enables a user to reISDN-tjänster eller nya PLUS-tjänster. Kul och
Ericsson Utvecklings AB
ceive and place phone calls while surfing on
Kontakta: Tomas Isaksson, telefon 08 - 721
omväxlande där vi arbetar i hela kedjan, från ax
Internet We are know expanding with further
6262, memo EKA.EKATOIS eller la-Pia
till limpa. Här skall det gå undan, kunden är iv- Ansvarar för utvecklingen av Ericssons världsleEmanuelsson (personal), telefon 08 - 721 7461,
development in the area of IP- & telephony
rig att få det senaste! Många av våra egenutdande telekomsystem AXE. AXE används i mer
memo EKA.EKAIPEM. Ansökan renast 971125:
networks.
vecklade funktioner blir standard i senare relea- än 110 länder utgör grunden för såväl mobil
Ericsson Components AB Energy Systems
ser av MD110.
som fast telefoni. Vi är geografiskt placerad i
DESIGNERS
Division KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81
Älvsjö och i Östersund och är drygt 2.000 anställKISTA - STOCKHOLM
• The task is to design and test applications
• Grunden är system- och programvaruutveckda.
between IP & telephony network's. Our applicaling för MD110. Arbetet medför mycket kontakt
SYSTEMLEDNING - AXE ADJUNCT
tion is based on windows NT server and PC cliEricsson Components AB, Energy Systems Division
med internationella kunder, Ericssons lokal boKungens Kurva
ents. You need to know and be experienced on
lag och marknadsavdelningen. Även en del utPROCESSOR I ÄLVSJÖ
C/C++. Knowledge of Windows NT, TCP/IP, and
landsresor förekommer.
PC technology are also useful experience.
CSD
har
utvecklingsenheter
i
Spanien,
USA,
Adjunct
Processor, (AP) är en viktig del av den
TEAMLEADER MEKANIK
Karlskrona och Nacka Strand. Då CSD expandefortsatta moderniseringen av AXE 10. Här utLAB RESPONSIBLE
Energy Systems utvecklar, producerar och mark-rar söker vi därför nya medarbetare till vår envecklas produkter och koncept som är centrala
• We have a Lab were we can do test & demos
nadsför strömförsörjningsutrustning, klimathet i Nacka Strand. Vi tror att Du: har högskoför utvecklingen av AXE mot ett mer öppet
on internal as well as external networks. We
system samt styr- och övervakningssystem för te-leutbildning eller motsvarande med teknisk insystem!
now need someone to manage the lab, plan teslekommunikation.
riktning, konstruktionsvana av MD110 eller
På enheten för "AP System Development" unting, install equipment etc. You need to know
Enheten OEM Power söker en teamleader för andra telefonisystem är meriterande, har PC och
der "10 Devlopment" på Ericsson Utvecklings AB
about AXE as well as knowledge about PC
mekanikkonstruktion. Befattningen innebär an- UNIX vana. kan uttrycka dig på engelska i tal
behöver vi tillskott på systemledningsfunktioNetworks.
svar för teknikenhetens mekanikverksamhet.
och skrift, gillar att arbeta i team, och även
nen.
självständigt.
Idag är vi sex personer med uppgifter inom
FIELD TRY SUPPORT RESPONSIBLE
• Önskvärda kvalifikationer är civilingenjörsexsystemledning och användardokumentation.
amen med erfarenhet av personalledning och
• We have the Phone Doubler installed in seveKontakta: Maria Lillesand, tel +46 8 422 35 51,
mekanikkonstruktionsarbete. Som person är du
ral countries and need a person who can co-orE-post ebcmaieebc.ericsson.se, memoid
• Arbetsuppgifter: Som systemledare har man
drivande, resultatinriktad samt har förmåga att
dinate and support locations with installations
EBC.EBCMAL. Ansökan: Marcus Eriksson Ericsson
uppgifter inom systemkonstruktion och teknisk
entusiasmera personal och skapa lagkänsla.
of our product. You need experience from maBusiness Networks AB Augustendalsvägen 21
drivning i de tidiga faserna av projekt (förstudie
Engelska behärskar du flytande i tal och skrift.
nagement of Lan-networks and windows NT.
131 89 Stockholm Sweden
och realiserbarhetsstudie). Exempel är utveckling av systemets arkitektur, kravhantering, tekSOUND QUALITY
Kontakta: Tomas Isaksson, telefon 08 - 721
niska utredningar, utvärdering av nyteknik.
Ericsson Components AB,
6262, memo EKA.EKATOIS eller la-Pia
• Within the Sound Quality team we are worMikroelektronikdivisionen, Kista
Det hår innebär täta kontakter med våra beEmanuelsson (personal), telefon 08 - 721 7461,
king with Echo compression and different codec
ställare inom ERICSSON, krav på goda kunskaper
memo EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 971125:
technologies. We are looking for a person to
om behoven hos våra slutkunder, samt översikt
SUBMODULKONSTRUKTÖR
Ericsson Components AB Energy Systems
join the team with experience from signal proöver den tekniska utvecklingen i omvärlden. I
Division KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg 164 81
cessing and or practical work with codecs and
På Opto Electronic Products utvecklar, mark- projekten är systemledaren beslutande instans
KISTA - STOCKHOLM
echo compression.
nadsför och tillverkar vi optoelektroniska modu- för tekniska val och bevakar också att systemet
ler för dagens och morgondagens elektroniska fortsatt uppfyller de krav som stalls på dess
Contact: Per Öberg, tel +46 8 7195412 e-mail:
Ericsson Components AB, Energy Systems Division
och fotoniska motorvägar. Modulerna innehål- egenskaper.
etxt.etxpoeb at memo.ericsson.se or Susanne
Kungens Kurva
ler förutom de rent optoelektroniska omvandÖvriga viktiga uppgifter är att stödja proBorg, tel +46 8 7196575 e-mail: etxt.etxsubo at
larkomponenterna en stor mängd konventionell duktledningen med teknisk information vid ofmemo.ericsson.se
elektronik.
fertarbete, att ansvara för tekniska beskrivningTEKNIKCHEF OEM POWER
ar av hela systemet, till exempel funktions- speEricsson Telecom AB, Public Network, Switching,
Energy Systems utvecklar, producerar och mark-• Vi söker Dig som vill vara med i utvecklingen
cifikationer, och att genomföra presentationer
Älvsjö BTS "Broadband Telephony Services" söker
nadsför strömförsörjningsutrustning, klimatav våra produkter i en expansiv och dynamisk
och utbildningar.
system samt styr- och övervakningssystem för te-miljö.
Kvalifikationer: Du känner dig hemma med
lekommunikation.
Som submodulkonstruktör arbetar Du i en
arbetsuppgifter som de beskrivna ovan, har god
PROVARE
grupp som utvecklar optoelektroniska suberfarenhet av AXE-systemet, eller av drift och
Enheten BTS arbetar med att utveckla telefo• Enheten OEM Power söker en teknikchef.
system till fiberoptiska sandar- och mottagarmounderhåll av telekommunikationsnät.
ntjänster för bredbandsnätet.
Arbetet innebär ansvar för produktenhetens
duler. Subsystemen består av kapslade sändarKunskaper om standarddatorsystem, exempelvis
Vi aren nybildad organisation och jobbar nä- teknikverksamhet, elektronik-, mekanik- och
och mottagarchip, som år optimerade mot en fiUNIX client/server system eller windows NT,
ra våra kunder. Teamkänsla, och en positiv in- systemkonstruktion samt certif iering av produkber.
särskilt i kommersiell drift, är önskvärda.
ställning till nya utmaningar är nyckeln till vår
ter.
I arbetsupggifterna ingår att: konstruera optiframgång.
Önskvärda kvalifikationer är civilingenjörsexken, mekaniken och i viss mån elektroniken i
Kontakta: Jan Lambert, 08-727 3916, memo
Vi befinner oss i en intensiv period av entreamen med erfarenhet av teknikarbete i ledande
subsystemen. ansvara för utvärdering och verifiUAB.UABLAMB eller Hans Mellgren, 08 727
prenörsskap, vilket innebår att vi arbetar mycket befattning, gärna inom kraftelektronik verkering av de utvecklade komponenterna, vara
3924, memo UAB.UABHAME Ansökan: Ericsson
med simuleringar och prototyper för att exprisamhet. Som enhetens Teknikchef ingår du i enkravställare vid utveckling av sandar- och mottaUtvecklings AB ÄL/UAB/P Maria Holmer Box
mentera fram nya låsningar.
hetens ledningsgrupp. Som person är du drivangarchip.
1505 125 25 ÄLVSJÖ
de, resultatinriktad, nyfiken, kreativ samt har
Vi söker Dig med teknisk högskoleexamen el• Vi söker Dig som vill bidraga med provförmåga att entusiasmera personal och skapa
ler motsvarande, gärna med erfarenhet från opEricsson Components AB, Energy Systems Division
ningserfarenhet i vår organisation.
lagkänsla. Engelska behärskar du flytande i tal
toelektronik eller optik. Du ska vara utåtriktad,
Kungens Kurva
och
skrift.
På vår enhet blir Ditt ansvar att: deltaga i näkvalitetsmedveten och drivande och kunna artintegrering av våra applikationer, genomföra
beta både självständigt och i team.
HÅRDVARUKONSTRUKTÖRER
Kontakta: Tomas Isaksson, telefon 08 - 721
Demo- och prototypaktiviteter, bygga upp och
6262, memo EKA.EKATOIS eller la-Pia
underhålla vårt Lab.
Kontakta: Jerk Tonneman, tfn 08-7574917,
Energy Systems utvecklar, producerar och markEmanuelsson (personal), telefon 08-721 7461,
emaihekajet eka.ericsson.se eller Maria
nadsför strömförsörjningsutrustning, klimat-
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system samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation.
Enheten Energy Management söker hårdvarukonstruktörer. Som hårdvarukonstruktör arbetar du med både nykonstruktion och rationaliseringar. Våra produkter är datorbaserade
övervakningssystem för eneraitillämoninoar
i telefoni, EEM, där vi konstruerar datorer samt
styr- och mätkort. Tillämpningarna är så pass
enkla att förstå att man ser sin del i systemet
och har överblick över helheten.

Erfarenhet av konstruktionsarbete i n o m n ä m n da o m r å d e n år meriterande.

• Önskvärda kvalifikationer år civilingenjörsexa m e n med erfarenhet av hårdvarukonstruktion,
mestadels digital t e k n i k , men även kunskap i
analog t e k n i k behövs. Engelska behärskar du
f l y t a n d e i t a l och skrift.

Enheten för AID-omvandling och Digitalteknik
är en konstruktionsenhet som ingår i
Affärsområdet för Försvarselektronik på EMW.
Enheten arbetar med konstruktion och utveckling av Analog/Digitala gränssnitt för olika typer
av sensorsystem.

K o n t a k t a : Jan Burgos, t e l e f o n 08 - 721 6347,
m e m o EKA.EKAJB eller la-Pia Emanuelsson (personal), t e l e f o n 0 8 - 7 2 1 7461, m e m o EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 971031: Ericsson
Components AB Energy Systems Division
KK/EKA/K/P G u d r u n Söderberg 164 81 KISTASTOCKHOLM
Erksson Business Networks AB, Enterprise
Networks, Nacka Strand,

PROGRAMMERARE
TILL CTI-OMRÅDET
Ericsson Business Networks AB år en global leverantör av kompletta, integrerade informationsnät för tal, data och multimedia i fasta och
mobila tillämpningar. Divisionen Enterprise
Networks i Nacka Strand utvecklar, säljer samt
supportar kommunikationslösningar
till ett
brett spektra av kunder, från mindre företag på
en ort till multinationella företag med kontor
sammanbundana i världsomspännande nätverk.
Våra lösningar omfattar allt från vanlig telefoni
till avancerad
datakommunikation.
Inom området CTI, Computer Telephony
Integration, tar vi fram IT-lösningar för våra telefonisystem. Vi utvecklar integrerade datoroch telefon/funktioner
med grafiska gränssnitt.
Vi arbetar i PC, Windows NT, miljö med C, C++
och Java. Området expanderar, och vi söker nu:

PROGRAMUTVECKLARE
• Vi söker d i g m e d intresse i n o m f ö l j a n d e o m r å d e n : Programutveckling f ö r W i n d o w s .
O b j e k t o r i e n t e r a d design och p r o g r a m m e r i n g i
C/C++ och Java. D a t a k o m m u n i k a t i o n .
Användargränssnitt. W W W t e k n o l o g i .
Vi t r o r a t t d u har högskoleexamen med inriktn i n g mot d a t a l o g i eller datatateknik och/eller
några års erfarenhet av p r o g r a m m e r i n g , gärna
i n o m telekommunikations-området. Erfarenhet
av MS Visual C++ är meriterande.

ERFAREN GUI-PROGRAMMERARE
• Vi tar f r a m användargränssnitt f ö r CTI-applikationer som t e l e f o n i / k a t a l o g - f u n k t i o n e r för
alla användare och Network M a n a g e m e n t f u n k t i o n e r f ö r nätverksövervakning. Nu söker vi d i g
som har a r b e t a t i flera år m e d grafiska användargränssnitt i m o d e r n d a t o r m i l j ö , t.ex.
C++/Unix/Windows. Du bör ha kunskap och intresse för h u m a n factors.
K o n t a k t a : Bertil Å h l é n , t f n +46 (8) 422 2356, email: Bertil.Ahlen©ebc.ericsson.se eller Gunilla
Fransson t f n +46 (8) 422 2543, e-mail:
Gunilla.Fransson©ebc.ericsson.se. Ansökan:
Ericsson Business Networks AB, NA/EBC/EN/H,
Marcus Eriksson, 131 89 Stockholm
Ericsson Microwave Systems AB. Mölndal

DELSYSTEMKONSTRUKTÖR MIKROVÅGSPRODUKTER
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
och höghastighetselektronik.
Enheten för
Mikrovågsprodukter baseras på kompetens inom mikrovågsteknik. Enheten har ansvar för
kompletta mikrovågsdelsystem och har därför
även mycket god kompetens inom mellanfrekvensteknik och
analog/digitalomvandlare.
• A r b e t e t som delsystemkonstruktör innebär
att d u k o m m e r a t t arbeta med a t t t a f r a m delsystemkoncept f ö r k o m p l e t t a mikrovågsdelsystem t i l l främst radar. Du k o m m e r a t t vara
m e d och konstruera k o m p l e t t a m o t t a g a r e (inkl
A/D-omvandlare), högfrekvensgenerering, vågformsgenerering samt kalibrerings- och styrlogik.
A r b e t e t innebår a t t d u k o m m e r att arbeta
m e d ett mycket b r e t t t e k n i k o m r å d e samt
mikrovågsteknik, analogteknik, signalteori, rad a r t e o r i , d i g i t a l t e k n i k samt m ä t t e k n i k .
D u kommer att arbeta i n o m e t t p r o j e k t och
k o m m e r där få g o d k o n t a k t med andra teknikspecialiteter som d e t a l j k o n s t r u k t i o n och system.
Du bör vara civilingenjör från E eller F.

K o n t a k t a : Fernando Kjellén 031-747 2356 Email: Fernando. Kjellen© emw.ericsson.se eller
Personalansvarig Lena ö h l u n d 031-747 0428 Email: Lena.Ohlund© emw.ericsson.se Ansökan
m ä r k t ref nr 97-263: Ericsson Microwave Systems
AB, 431 84 M ö l n d a l .

"ANALOG" DIGITALKONSTRUKTÖR,

• Vi arbetar även m e d k o n s t r u k t i o n av analognära logik f ö r bl a styrning och kalibrering. Våra
analoga delsystem tenderar a t t få mer och mer
inslag av digital elektronik. Funktioner som realiseras i logik är t ex kalibrering, styrning eller
övervakning. För att få ett analog/digitalt delsystem a t t f u n g e r a väl krävs e t t nära samarbete
mellan analog och digitalkonstruktör. Även k o n t a k t e r m o t systemsida är en v i k t i g del.
Inom d e t t a område söker vi nu Dig som vill
arbeta med utveckling av d i g i t a l e l e k t r o n i k i
dessa analognåra miljöer. Du k o m m e r att arbeta
med både specificering och realisering.
Simulering och syntes sker i CAE-miljö medan realisering vanligen sker med FPGA. Även ASICs
förekommer.
På e n h e t e n arbetar vi även m e d testsystem
f ö r bl a styrning och mätdatainsamling. Detta
sker i PC-miljö där p r o g r a m m e r i n g kan ske i C++
eller LabVIEW. Vi har även här ett behov a t t förstärka med ytterligare en medarbetare.
Du bör vara civil- eller högskoleingenjör m e d
ett b r e t t teknikintresse där kunskaper i n o m o m rådet signalteori är en merit. Egenskaper som
g o d samarbetsförmåga och a t t självständigt t a
initiativ i olika f r å g o r tas gör givna.
K o n t a k t a : Håkan Sylve 031-747 3760 E-mail: hakan.sylve@emw.ericsson.se eller
Personalansvarig: Lena ö h l u n d 031-747 0428 Email: Lena.Ohlund©emw.ericsson.se Ansökan
m ä r k t ref nr 97-266:
Ericsson Microwave Systems AB, 431 84 Mölndal.

MIKROVÅGSKONSTRUKTÖR
Enheten för Mikrovågsteknik och
Effektgenerering svarar för elektrisk konstruktion av mikrovågskretsar i företagets flygburna
och markbaserade sensorutrustningar med tyngdpunkt på radar. Frekvensområdet i de produkter vi konstruerar sträcker sig upp till 40 GHz.
Vi jobbar i flera olika typer av byggsätt som t
ex: Mikrostrip på keramiska och polymera substrat. Flerlagers stripline för hög packningstäthet. Vågledarteknik.
Som exempel på kretsar vi konstruerar kan
nämnas: Effektförstärkare.
Lågbrusförstärkare.
Filter. Bländare.
Vi arbetar också med integration av dessa
kretsar till t ex en komplett
mikrovågsmottagare. Din uppgift blir att konstruera mikrovågskomponenter och mindre delsystem. Arbetet
sker i samarbete med erfarna konstruktörer inom mikrovågs- området och andra teknikområden såsom digitalteknik och mekanik. Vi söker
främst civilingenjörer från E eller F som läst
mikrovågskurserna men åven andra sökande
med lämpliga meriter är välkomna att söka.
• Du måste ha e n g o d f ö r m å g a a t t kommunicera och samarbeta. Du har intresse f ö r t e k n i k och
en vilja a t t utveckla dina tekniska kunskaper.
K o n t a k t a : Tomas Johansson, t e l 031-747 2543
Email: Tomas.Johansson©emw.ericsson.se eller
Personalansvarig: Lena Ö h l u n d t e l 031-747 0428
Email: Lena.Ohlund©emw.ericsson.se Ansökan
märkt ref nr 97-253: Ericsson Microwave Systems
AB, 431 84 M ö l n d a l .
Ericsson Components AB, Energy Systems
Division, Kalmar

ELEKTRONIKINGENJÖR
• Vi behöver förstärka vår e n h e t i n o m Power
Modules m e d ytterligare en elektronikingenjör.
Tjänsten ingår i en e n h e t som arbetar m e d utveckling av switchade DODC-omvandlare och
g r u n d t e k n i k f ö r dessa.
Du k o m m e r att få arbeta i e t t av våra p r o d u k t t e a m m e d revisioner av produkter, p r o d u k t u n derhåll samt visst konstruktionsarbete. En stor
del av arbetet innebår tekniskt stöd t i l l personalen i n o m produktionsinstansen där vårt p r o d u k t t e a m är placerat.
Du som söker har en e l e k t r o n i k u t b i l d n i n g på
högskolenivå eller motsvarande. Som person
måste Du ha lätt a t t samarbeta samt trivas m e d
arbete i p r o j e k t f o r m . Praktisk l ä g g n i n g år e t t
krav och tidigare industriell erfarenhet är en
merit. Engelska år vårt koncenspråk, och Du

måste behärska svenska i tal och skrift. Din ålder
är inte v i k t i g , huvudsaken är a t t Du har intresse,
e n g a g e m a n g och vilja.
K o n t a k t a : John Carlsson 0480-61401, eller Ulf
Holmberg 08-7217021 eller Personalavdelningen
Jan Uhlander 08-7216546. Ansökan senast
971115 m ä r k t K 97057: KK/EKA/K/P G u d r u n
Söderberg. Ericsson Components AB 164 81
KISTA - STOCKHOLM
L M Ericsson Data AB
Ericsson Data är ett globalt företag med kompetens inom såväl stordatorer som webbteknologi.
Vi har drygt 2500 anställda med kontor i Kina,
USA Spanien, Holland, Storbritannien,
Australien, Österrike och Sverige (Norrköping,
Göteborg, Östersund och huvudkontor i Älvsjö.
Vårt arbete bygger på tre delar Att vara strategisk partner i Ericssons kärnverksamhet. Att
erbjuda lösningar globalt till hela
Ericssonkoncernen. Att skapa en infrastruktur i
världsklass åt Ericsson. Ericsson Data är ett kunskapsföretag med stark fokus på ständig kompetensutveckling av medarbetarna för att ligga i
framkant i en IT-värld i ständig förändring.
• Inom division System Integration på Ericsson
Data är vi i n o m BSS-området, Business Support
Systems, e t t designcenter f ö r teleadministrativa
stödsystem f ö r AXE. Vi stöder Ericssonkoncernen
och Ericsson-Hewlett Packard med p r o d u k t u t veckling av telestödssystem. För att kunna m ö t a
marknaden i n o m d e t t a expansiva o m r å d e behöver vi o m g å e n d e förstärka vår g r u p p m e d :

SYSTEMUTVECKLARE/DESIGNERS
• Systemutveckling i n o m o m r å d e t m e d i a t i o n
f ö r AXE m e d C++ I UNIX. Aktuella k o m p e t e n sområden är relationsdatabaser Sybase och
Oracle, användargränssnitt MOTIF samt k o m m u n i k a t i o n TCP/IP och T M N .
Kvalifikationer: C++-hacker och UNIX-freak
som är intresserad av t e l e k o m . Du är van i k o n sultrollen och tycker o m a t t arbeta i t e a m .
K o n t a k t a : A n i t a Greger-Stålbrink, 08 - 726 29
9 1 , anita.greger-staalbrink6edt.ericsson.se eller
Alan South, 08- 726 25 49,
edtapc@edtsvhs1.ericsson.se eller Sirpa Nilsson,
08 726 33 01 Ansökna senast 971031: L M
Ericsson Data AB (VH/EDT/IH) A t t : A n n a Hallen
Human Resources 125 82 STOCKHOLM
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liseringar av befintliga provmetoder samt vid ink ö p av testutrustningar.
A r b e t e t som provningstekniker spänner över
e t t stort t e k n i k o m r å d e vilket ställer krav på bred
kompetens. Vi söker d i g som har högskoleutb i l d n i n g inom e l e k t r o n i k o m r å d e t . Vi ser gärna
att d u har erfarenhet av a t t arbeta med testsystem i n o m halvledarområdet, elektromekanik
samt k o m p o n e n t t e k n i k .
Du behärskar engelska i både t a l och skrift.
Tyska är en merit. Du bör ha lätt f ö r a t t samarbeta, kunna t a egna initiativ och driva f r å g o r på
egen h a n d .
K o n t a k t a : Bengt-Olof Gustafsson, t f n 0270-76
516 eller Personal, Ewa Hansson t f n 0270-76 483.
Ansökan m ä r k t "Provningstekniker" senast
971029: Ericsson Components AB Energy
Systems Division SÖ/EKA/K/PL Birgitta W a l l i n Box
516 826 27 SÖDERHAMN
Ericsson Telecom AB, Kista

ALGORITMUTVECKLINGVÅGUTBREDNING
Radio Access är en ny spännande och expansiv
enhet inom Business Unit Public Networks. Vår
teknik handlar om radio i närområden med så
kallad 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. Arbetet består huvudsakligen av utveckling av algoritmer för radiovågsutbredning
och verifiering av beräkningsresultat i stödsystemen. Det är även möjligt att inkludera analys,
design och implementering.
• Till tjänsten söker vi dig som är civilingenjör F
eller E eller har motsvarande h ö g s k o l e u t b i l d ning med g r u n d l ä g g a n d e kunskap i radioteknik,
v å g u t b r e d n i n g i radioområdet och gärna med
erfarenhet av radionät- och frekvensplanering.
Du bör även vara road av specificeringsarbete.
K o n t a k t a : KI/EBC/PN/RANT Bertil Branden 08757 33 58 M e m o EBC.EBCBBRA

mimprrrmn—
Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Components AB, Energy Systems Division
Kungens Kurva

KOMPONENTINGENJÖR
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjningsutrustning,
klimatsystem samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation.
• Vi söker en k o m p o n e n t i n g e n j ö r som skall arbeta med passiva k o m p o n e n t e r o m f a t t a n d e
kondensatorer och m o t s t å n d . A r b e t e t innebär
bl a a t t f ö l j a internationell och nationell marknad m e d avseende på typer, leverantörer och
priser, hjälpa konstruktörer a t t hitta rått k o m p o nenter, kvalificera och d o k u m e n t e r a nya k o m ponenter.
önskvärda kvalifikationer är högskoleexamen
m e d i n r i k t n i n g på el/tele och erfarenhet av
k o m p o n e n t a r b e t e eller e l k o n s t r u k t i o n . Engelska
bör d u behärska f l y t a n d e i t a l och skrift.
K o n t a k t a : Sten Öberg, t e l e f o n 0 8 - 7 2 1 6890,
m e m o EKA.EKASOEG eller la-Pia Emanuelsson
(personal), t e l e f o n 08 - 721 7 4 6 1 , m e m o
EKA.EKAIPEM. Ansökan senast 971031: Ericsson
Components AB Energy Systems Division
KK/EKA/K/P G u d r u n Söderberg 164 81 KISTA STOCKHOLM
Ericsson Components AB. Energy Systems
Division, Söderhamn

PROVNINGSTEKNIKER INOM
KOMPONENTTEKNIK VID
ANKOMSTKONTROLLEN
Ericsson Components AB i Söderhamn som har
ca 1200 anställda, tillverkar bl. a strömförsörjningsutrustning till AXE, NMT och GSM, världens mest avancerade telefonisystem.
Ankomstkontrollen är den enhet som idag ansvarar för att kontrollera allt inköpt material.
Kraftfulla åtgärder görs idag för att utveckla
verksamheten mot ett leveranssystem som levererar direkt till förråd.
• A r b e t e t som provningstekniker innebär a t t
försörja p r o d u k t i o n e n m e d teknik, m e t o d e r och
kompetens f ö r elektrisk p r o v n i n g på i n k ö p t a
k o m p o n e n t e r vid m o t t a g n i n g s k o n t r o l l e n .
A r b e t e t k o m m e r a t t innebära p r o g r a m m e r i n g
av t e s t u t r u s t n i n g , f i x t u r e r i n g f ö r komponenter.
Som provningstekniker k o m m e r du även a t t
f u n g e r a som support, f ö r a t t lösa provningsrelaterade p r o b l e m i p r o d u k t i o n e n och f ö r r a t i o n a -

GSM DRIFT- OCH
UNDERHÅLLS-TEKNIKER
Vill du ha ditt eget GSM-system att sköta om?
• Vi behöver en d u k t i g d r i f t och underhållstekniker m e d erfarenhet av Ericssons GSMsystem(CME20) som skall ansvara f ö r a t t varat
utbildningssystem f u n g e r a r och uppdateras i enlighet med vårt k u r s u t b u d . I dag består systemet
av 6 växlar(AXE10), 7 radiobasstationer, radionätplaneringsverktyg, övervakningssystem, utrustning f ö r d a t a t r a f i k och transmissionsnät. En
genomsnittsvecka pågår ca 10 kurser på denna
utrustning.
Enheten t i l l h ö r RMOG, Customer Services
Training och vi ansvarar f ö r att Ericssons GSMk u n d e r får den u t b i l d n i n g de behöver f ö r att
kunna driva det system Ericsson levererat t i l l
d e m . Totalt består vi idag av ca 90 personer. Du
k o m m e r att t i l l h ö r a en g r u p p o m 10 personer
som b l a n d annat ansvarar f ö r supporten av AXE
och IS/IT. Förutom t r a i n i n g centret i Kista finns
utbildnings enheter på ytterligare 25 ställen
r u n t o m i världen.
Vi vill a t t d u som söker har erfarenhet av d r i f t
och underhåll på AXE 10, allra helst i n o m
CME20. Du behöver k u n n a engelska i såväl tal
som skrift. Då arbetet innebär dagliga k u n d k o n t a k t e r måste d u vara road av a t t serva andra och
tycka o m a t t j o b b a i g r u p p .
K o n t a k t a : Christina Weckman ERA/LY/UTC, 087573337 eller Kenneth Norbeli 08-404 7149
Ansökan senast 971031: A n n a Strignert
ERA/LY/US Ericsson Radio Systems AB S-164 80
Stockholm

nnmMiir
Ericsson Ltd, UK

4 DATA TRANSCRIPT ENGINEERS
(ESO, OPERATIONS)
• Responsibility: The role holder w i l l have t w o
areas o f responsibilityswitching(physical), cellular (logical). They w i l l be responsible f o r t h e creation a n d a d a p t a t i o n o f loadable exchange dep e n d e n t d a t a files f o r AXE systems by t a k i n g inp u t requirements and translating t h e m i n t o
M M L data outputs.
Competency; Technical: K n o w l e d g e o f radio
principles, exchange data principles, UNIX based

KONTAKTEN NR 17 1997
applications and generation small script
Ericsson procedures.
Business/Human: Must have a flexible approach to change, good interpersonal skills within
the team environment, with other Ericsson departments and with the customer, needs strong
analytical and problem solving skills and a focus
on quality.
Ideal background/experience: 2 years experience of Data Transcript AXE 10 environment, or
proven testing/support/switching experience.
Computer literate. Willing to travel in UK or abroad if required.
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personnel has deep knowledge and competence
in AXE switches as well as in management and
operation support systems. The bulk of our operation is in software development in UNIX and
AXE development environments.
The Base Station Controller (BSC) is a part of
the Base Station System within GSM. The BSC is
controlling the mobile switching and radio
networks. We need a support engineer to
Product Line Maintenance (PLM) for the BSC.
The aim for PLM is to support the BSC towards
the Ericsson Support Offices world wide.

be essential. A CIPS or equivalent qualification
would be an added advantage.
This highly visible staff position, reporting to
the Managing Director, offers excellent prospects for further career progression within the
Ericsson organisation..

der - this means a lot of challenges and opportunities to work on the cutting edge of the ISIIT.
EDL Business Applications Department is responsible for Ericsson core applications, based on
standard packages, and application software
services, including applications development
and certification.

Contact: Ulf Larsson, MD, +44 1444 87 49 48,
memolD EDLUFFE or Lise-Lotte Bergenholm, HR
Manager, +44 1444 87 42 16 memolD EDLLBE.
Application: Ericsson Data UK Ltd Woodlands
Court, Building One Albert Drive, Burgess Hill
West Sussex, RH15 ODH ENGLAND

• To meet our customer's demand on new services, we have a vacancy for a Senior Project
Managers for projects in the INTERNET area.
Tasks include to identify business opportunities, define and manage projects, consisting of
own and external resources. The tasks include a
• We are looking for someone with at least 2-3
Contact* Michael Chance
Ericsson Data UK Ltd, EDL
lot of customer and supplier interaction.
years experience of AXE 10 and preferably moWe are looking for self-motivated, experienbile phone systems.
Ericsson Australia Pty, Melbourne
ced Project Managers with the right technical
The main duties for our support engineers is
SENIOR PROJECT MANAGER
background, and strong team leading and comto trouble shoot on problems that our custo-ORACLE
mercial skills. The INTERNET area are on the vermers experience in live networks, to test correcPRODUCT MANAGER
Our customer, Ericsson Limited has taken a series ge of being exploited, so entrepreneurial skills
tive software before it is distributed and to maGSM / RADIO TEAM. BE A PART OF THE
of strategic initiatives to improve its ISIIT utilisaand a clear drive to develop and grow the busike preparations for implementing new releases
GROWTH The recently formed Telstra Business of the BSC.
tion. To EDL - being the prime ISIIT service provi- ness are very important.
Unit has a mission to maintain Ericsson as
der - this means a lot of challenges and opportuFor the right person, we offer the opportuniThe position includes daily contact with
Telstra's key Business Partner - present and futu- Ericsson offices in other countries why fluent
nities to work on the cutting edge of the ISIIT.
ty to join a young, competent and informal orre.
ganisation, where the individual is appraised for
english both written and spoken is necessary.
his/hers contribution to the success of our custoTravelling both abroad and within Sweden
• EDL Business Applications Department is re• As a part of a planned career move for the
mers.
might be included.
sponsible for Ericsson core applications, based
current incumbent, we are seeking to appoint
on standard packages, and application software
Reporting to: Borje Lundvall, Business applicaan experienced Product Manager to the
Contact: Marie Westrin phone: +46 13 287362
services, including applications development
tions manager Location: Burgess Hill or
GSM/Radio Team.
email: eramarw@lmera.ericsson.se Application:
and certification. To meet our customer's deGuildford
Your primary accountabilities will include:
Human Resources Z/MH Ericsson Radio Systems
mand on new services, we have a vacancy for a
Provide marketing support for Sales/Marketing
Box 1248 581 12 Linköping Sweden
Senior Project Managers for projects for ORACLE
Contact: Borje Lundvall, Dept. Manager, +44
activities, to ensure the customer has the necesrelated projects. Tasks include to identify busi1444 87 4105, memolD EDLBOLU, or Lise-Lotte
sary information in terms of product capability,
Ericsson Data UK Ltd. EDL
ness opportunities, define and manage projects,
Bergenholm, HR Manager +44 1444 87 42 16, HR
application availability, technical contacts to
consisting of own and external resources. The
Manager, memolD EDLLLBE. Application:
support the decision making process. Develop
tasks include a lot of customer and supplier inteEricsson Data UK Ltd Woodlands Court, Building
PROCUREMENT MANAGER
and maintain business relationships with the
raction.
One Albert Drive, Burgess Hill West Sussex, RH15
customer. Develop and maintain business relaEDL is responsible for providing strategic direcWe are looking for self-motivated, experienODH ENGLAND
tionships with Product Management and
tion, development and support for IT services
ced Project Managers with the -ight technical
Marketing units within our supply organisawithin its customer. This service encompasses a background, and strong team leading and comEricsson Messaging Systems Inc. (EMX)
tions. Develop strategies considering the custoUK wide voice and data network, all LAN facilitimercial skills. The ORACLE area are on the verge
USA/NY/Long Island
mers needs and product evolution, application
es, UNIX workstations, PC based systems and sof- of being exploited, so entrepreneurial skills and
and implementation issues.
tware and Business Applications.
a clear drive to develop and grow the business
SR. TECHNICAL WRITERS
The successful candidate will be achievement
The company is based at three main sites,
are very important. For the right person, we oforiented, with a minimum of 5 years Product
Burgess Hill, Guildford, and Scunthorpe. There
fer the opportunity to join a young, competent
• 3 Positions available for six months short term
Management experience in the GSM/Radio areare other subsidiary sites at Horsham Haselmere
and informal organisation, where the individual
contract. Deadline to apply is December 15th.
na. The ability to influence internal and external
and Warrington. There will be a requirement for is appraised for his/hers contribution to the sucTasks include writing Operation/Maintenance
customers will a definite advantage.
some travelling, but the post will be mainly bacess of our customers. Reporting to: Borje
(B-module) and Installation Documentation
Interested..?
sed at Burgess Hill.
Lundvall, Business applications manager
using FrameMaker for our product, the MXE
Location: Burgess Hill or Guildford
(Messaging System Voice and Data "SMS") baApplication not later than 971031: Craig
• The company has recently restructured its
sed on a UNIX platform.
Hudson Senior Unit Advisor - City Office,
purchasing function for a greater accountability
Contact: Borje Lundvall, Dept. Manager, +44
Requirements: Writers with Ericsson documemolD epa.epacwh. Please quote ref: 970561
and control. As Procurement manager, you will
1444 87 4105, memolD EDLBOLU, or Lise-Lotte
mentation experience and knowledge.
Bergenholm, HR Manager +44 1444 87 42 16, HR Enthusiastic team player. Self-starter with positihave a joint strategic and operational remit for
Manager, memolD EDLLLBE. Application:
Ericsson Radio Systems AB, Linköping
a current annual spend of some £13 million harve attitude.
Ericsson Data UK Ltd Woodlands Court, Building
dware, software, consumables and services. Key
One Albert Drive, Burgess Hill West Sussex, RH15
duties will embody vendor appraisal, contract
Contact: Robin McConnell
SUPPORT ENGINEER TO PRODUCT
ODH ENGLAND
negotiation and performance monitoring of
LINE MAINTENANCE FOR BSC
new service agreements, supplier and product
Ericsson Messaging Systems Inc. (EMX)
Ericsson Application Center for Mobile
review, licence renewals, strategic resourcing,
Ericsson Data UK Ltd, EDL
USA/NY/Long Island
Switching and Radio Networks (unit ERA/Z) at
contract management and preparation of IT'S.
Linköping is a design center in Business Area
You will have gained several years experience
SENIOR PROJECT MANAGER
SOFTWARE CONFIGURATION
Radio Communications. The number of
in a similar function in an outsourcing company,
- INTERNET
ENGINEER:
employees amounts to some 700 with an averaIS/IT service company or comparable, high-tech,
ge age of 35 years. ERAIZ has a unique compemulti-site organisation.
Our customer, Ericsson Limited has taken a series • Develop and maintain software tools; pertence in radio networks for all digital mobile tePrior experience of dealing with computer
of strategic initiatives to improve its ISIIT utilisaform software reference-builds, SCM administralephony standards (GSM, D-AMPS and PDC). Our hardware/software service contracts is seen to
tion. To EDL - being the prime ISIIT service provi- tion activities, administration and support. Assist

V

Utvecklingen vet inga

v
i
gränser.

Ericsson Software Technology AB söker medarbetare.
Ericsson Software Technology utvecklar produk- börjat. Du vet att den individuella komter och tjänster med den senaste tekniken inom
petensen måste få utrymme att leva och
telekommunikation och informationsteknologi. Vi växa. Du vet betydelsen av kreativt teamarbetar främst med mobiltelefoni och företagskom- work. Du vet att intresse för utmaningar
munikation samt kopplingen med fast telefoni.
är en tillgång, att lust och förmåga att
Vi är idag ett gäng på ca 800 personer som följa förändringar ger framgång. Du vet
även att branschen är gränslös med hela
bland annat arbetar i miljöerna Unix, NT och
världens folk som deltagare i formC/C++. Värt huvudkontor finns i Kartskrona,
givningen av uppdragen, systemen och
vi har även kontor i Hässleholm, Ronneby och
tekniken.
Kista.
Vi behöver nu fler medarbetare som
kan hjälpa till och föra utvecklingen
Du vet vad Du vill.
framåt. Därför söker vi nu Dig som har
Du som läser det här vet vilken outsinlig
utbildning och/eller erfarenhet inom telekälla för utveckling som telekombranschen
/datakommunikation.
erbjuder. Du vet att IT-revolutionen bara
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: WWW.ericSSOn.Se/SE/

Vill Du veta mer
om Ericsson Software Technology AB samt våra
Lediga Jobb: http://www.ericsson.se/SE/epk/
VÄLKOMMEN
med Din ansökan till:
Ericsson Software Technology
Personal
Box 518
371 23 Karlskrona.
E-mail: job@epk.ericsson.se
Våra fackliga representanter för SIF och CF når
Du via vår växel 0455-39 50 00.

ERICSSON

^
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team t o continually define, i m p l e m e n t and improve software development operating procedures; as w e l l as develop, i m p l e m e n t a n d collect
data and software productivity and quality
metrics.
Requirements: BS/MS in EE or CS. K n o w l e d g e
of software standards, UNIX, C, ClearCase, C
Shell, Bourne or Perl scripting w i t h k n o w l e d g e
o f real-time telecom system experience a n d NT
familiarity.
Contact: Robin McConnell
Technical Support w i t h i n Ericsson Business
Networks in Dusseldorf, Germany, w e are urgently
looking for an

SYSTEM ENGINEER BMX
• The purpose of t h e position is: Remote and
on site support BMX-Systems in t h e customers
network.
The f o l l o w i n g skills are required: Study in t e lecommunication or simular w i t h a m i n i m u m of
4 years experience in telecommunications. 1
p r o g r a m m i n g language. Good k n o w l e d g e in ISDN. German and English k n o w l e d g e is required.
Driving license.
The f o l l o w i n g skills are r e q u i r e d : Study in t e lecommunication or simular w i t h a m i n i m u m o f
4 years experience in telecommunications. Good
k n o w l e d g e in MD110/BMX (including PLEX-M).
Good K n o w l e d g e in ISDN. German and English
k n o w l e d g e are required. Driving license.
Contact: Dept. Human Resources (edd.eddina).
A p p l i c a t i o n : ERICSSON, Division Business
Networks, Heerdter Landstr. 193, 40549
Duesseldorf, Germany Phone: +49-211-534-4341
Ina Muller (edd.eddina) or +49-211-534-4259
Dietmar M o o t z (Dept. Manager) Fax: +49-211534-4345
Ericsson Radio Spain S.A.

1FSC MANAGER.
1 MSC EXPERT.
1 BSC/TJTS EXPERT.
1 OSS EXPERT.
• Location o f assignment: REE M a d r i d (Spain)
Travelling can be necessary.
We are l o o k i n g for experts in t h e above ment i o n e d areas.
You have experience in w o r k i n g in FSC's or similar e n v i r o n m e n t and you k n o w w h a t it means
t o provide support t o a customer. Other activities like emergency service, p r o v i d i n g solutions t o
urgent problems, answering queries are all part
o f the w o r k .
You have 3-5 years of experience in your respective area o r f i e l d o f competence.
Language skills: English and French (Arabic is
an extra merit)
A p p l i c a t i o n : Emilio Lopez d e M i n g o REEAELM
telnr.+34 1 339 3328
Ericsson Eurolab Deutschland GmbH, Aachen

AMC PROJECT ADMINISTRATOR
The AMC Project office has a dynamic group of
overall project managers and administrators managing key projects at the core of all mobile applications. These projects encompass subprojects
and associated projects in Holland, USA Ireland,
Finland, Sweden, Norway, England, Spain, Italy
Germany and Greece covering a vast range of
development areas at the leading edge of technology. The project office is located at
Herzogenrath.
• The general responsibility of this position is t o
assist t h e m a i n project manager a n d t o see t o it
t h a t t h e project adheres t o t h e established w o r king methods and economics routines. The main
authorities are: structuring, p l a n n i n g , c o n t r o l ling a n d f o l l o w i n g - u p of project activities, t i m e
resources 8 costs, preparing o f project administrative documents and reports, co-ordinating i n f o r m a t i o n as project minutes, librarian. Kickoff/out, news letters, binders, etc. contacts a n d
co-operation w i t h project members and o t h e r
Ericsson personnel
As a suitable candidate you should have a t
least one year experience in project or line administration. Previous experience in t h e AXE-10
design process, related project m a n a g e m e n t
skills a n d k n o w l e d g e o f standard UNIX applications programs (EXCEL, Power-Point,etc.) is beneficial, t o o . Fluent in English a n d inspirational
as a team member.
In this position you w i l l need initiative, very
g o o d c o m m u n i c a t i o n a n d co-operation skills as
w e l l as a g o o d ability t o w o r k under pressure.
Travelling t o our co-operating subsidiaries w i l l
also be needed f r o m t i m e t o t i m e .
The project administrator reports directly t o
t h e AMC Project Office Manager.
Contact: EED/H/R Doerte Kaulard, M e m o - I d :
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EED.EEDDKA. Tel.: +49 2407-575-163 or
EED/U/OPC Imo Freese, M e m o - I d : EED.EEDIWF,
Tel.: +49 2407-575-469
Nippon Ericsson K.K., Tokyo
New positions at Nippon Ericsson for 3rd generation mobile systems
Ericsson is taking a very active role in the development of 3rd generation mobile systems, in
ITU called IMT- 2000. Since Japan is taking the
lead in the development and standardization of
IMT-2000, it is very important for Ericsson to be
present in Japan and to actively take part in the
Japanese activities. Earlier this year Ericsson has
been selected as vendor to two operators in
Japan who are setting up W-CDMA experimental systems, NTT DoCoMo and Japan Telecom.
These will be the first IMT-2000 experimental
systems for wireless wideband multimedia in the
world.
The unit for Wideband Cellular Systems at
Nippon Ericsson is responsible for Ericsson's product management and standardization activities
in Japan related to IMT-2000, both with respect
to the W-CDMA experimental systems and future commercial IMT-2000 systems, as well as the
IMT-2000 standardization
work.
The work in Japan is now expanding and therefore we are looking for the following highly
qualified personnel to join our unit:

PRODUCT MANAGER
- PACKET DATA (1)
• Responsible f o r packet data standardization
and product m a n a g e m e n t regarding packet dat a f o r t h i r d g e n e r a t i o n m o b i l e systems in Japan.
This position requires deep competence on
packet data solutions f o r second generation m o bile systems (preferably GPRS). Knowledge o n
TCP/IP is an advantage. W e may recruit t w o product managers f o r this area, one focusing o n air
interface issues and t h e o t h e r focusing on
n e t w o r k related matters.

PRODUCT MANAGER - CODECS (2)
• Responsible f o r speech and video codecs standardization in ARIB and product m a n a g e m e n t
f o r W-CDMA experimental systems a n d f u t u r e
commercial IMT-2000 systems. This position requires several years of experience f r o m w o r k i n g
w i t h e. g. speech codecs, either d e v e l o p m e n t or
standardization.

PRODUCT MANAGER
- RADIO NETWORK CONTROL (3)
• Responsible f o r radio resource m a n a g e m e n t
related standardization in ARIB and p r o d u c t man a g e m e n t f o r W- CDMA experimental systems
and f u t u r e commercial IMT-2000 systems. This
position requires several years o f experience
f r o m w o r k i n g w i t h radio resource m a n a g e m e n t
f o r cellular systems e. g. PDC, D-AMPS, GSM or
W-CDMA.

PRODUCT MANAGER
- RADIO ACCESS SYSTEMS (4)
• Product M a n a g e r w o r k i n g w i t h BTS issues f o r
t h e W-CDMA experimental systems and f u t u r e
commercial IMT- 2000 systems. This position requires 5 years o f experience f r o m MBS developm e n t or p r o d u c t m a n a g e m e n t for PDC, GSM or
D-AMPS.

PRODUCT MANAGER
- RADIO INTERFACE, LAYER 1 (5)
• Responsible f o r radio interface standardizat i o n and related issues f o r t h e W-CDMA experim e n t a l systems as well as f u t u r e commercial
IMT-2000 systems. This p o s i t i o n requires m i n i m u m 5 years o f research and/or development o f
radio interface technologies and at least t w o
years experience of W-CDMA.

PRODUCT MANAGER - TERMINAL
RELATED STANDARDISATION (6)
• Responsible f o r t h e technical requirements
f o r mobile t e r m i n a l t o b e standardized i n ARIB
and related issues for t h e W-CDMA experimental systems as w e l l as f o r f u t u r e commercial IMT2000 systems. This position requires m i n i m u m 5
years o f research, standardization and/or devel o p m e n t o f m o b i l e terminals f o r GSM, D-AMPS,
o r PDC.

RESEARCHER W-CDMA (7)
• Researcher in layer 1 structure, receiver technologies and/or radio n e t w o r k algorithms. You
should have several years o f experience f r o m research or development o f radio interface technologies and g o o d k n o w l e d g e o f CDMA.

PRODUCT MANAGER
-SWITCHING SYSTEMS (8)
• You w i l l be w o r k i n g w i t h t h e core n e t w o r k
p a r t o f t h e W-CDMA experimental system a n d
f u t u r e commercial IMT-2000 systems, as w e l l as

w i t h core n e t w o r k standardization. This position
requires several years o f experience f r o m work i n g w i t h m o b i l e systems, preferably GSM.
Competence on e.g. M o b i l i t y M a n a g e m e n t and
Call Control protocols is valuable.

PROJECT MANAGER
- W-CDMA EXPERIMENTS (9)
• You w i l l plan and execute t h e experiments t o gether w i t h our customer and t h e h o m e organiz a t i o n . This position requires several years of experience f r o m f i e l d experiments f o r cellular
systems. Experience f r o m w o r k w i t h radio
n e t w o r k planning is highly valuable.
C o n t a c t positions 1-7: Håkan Ohlsén, Senior
Manager Phone:+81 3 3222 4361. M e m o :
NRJ.NRJHOHL E-mail: hakan.ohlsen@nrj.ericsson.se Positions 1 and 8: Thomas Rex, Senior
Manager Phone:+81 3 3222 4348. M e m o :
NRJ.NRJTREX E-mail: thomas.rex@nrj.ericsson.se
Positions 9: Mikael Halén, Senior M a n a g e r
Phone:+81 3 3222 4399. M e m o : NRJ.NRJMIHA Email: mikael.halen@nrj.ericsson.se
Ericsson Inc. EUS/R, TOTOWA, NJ. USA

ACCOUNT MANAGER
• This individual is t h e primary customer contact f o r sales, orders, a n d pricing proposals f o r
CMS 4 0 h a r d w a r e , software, a n d services t o PCS
operators in t h e northeast region. You w i l l be
responsible for selling additional features and
enhancements o n existing GSM systems. This includes pricing, presentations, proposals and providing feedback regarding customer requests.
Requires a Bachelor's degree in Engineering,
M a r k e t i n g , or Business and 3-5 years in selling
telecommunications systems. Also requires excellent interpersonal, comunication, a n d customer relations skills. Travel is required as well as a
technical understanding o f cellular systems.
C o n t a c t : Jesper Eriksson (EUS.EUSJE), Regional
Sales Manager, (201) 890-3510 o r T a m m i Terry
(EUS.EUSTERR), HR Reston, (703) 397-9011.
Ericsson Ltd, ETL, N, UK

2 ORDER ENGINEERS
• Programme responsibility:- Responsible for
t h e t i m e l y c o m p l e t i o n o f all allocated order
engineering activities. The purpose o f t h e role is
t o dimension and order hardware t o cover
customer requirements. W o r k i n g f r o m receipt
of w o r k orders t h r o u g h t o d r a w i n g up detailed
specifications f o r installation requirements.
Competency Technical:-HNC in relevant subject, familiarity w i t h Ericsson organisation, products a n d services.
Business/Human:-Ability t o w o r k closely
w i t h i n a t e a m , focus o n quality, strong c o m m u nication skills, ability t o f o r g e close links w i t h
customers b o t h i n t e r n a l a n d external.
Ideal background/experience:- 2 years experience in Installation or Plant Engineering environment.
C o n t a c t : - M i c h a e l Chance/Emma Knapp Job
Shop Ref No:-CN182,CS735
Ericsson Ltd. NPN. UK

2 DATA TRANSCRIPT ENGINEERS
• Programme responsibility:- Production of
Data Transcript f o r switch expansions a n d n e w
switches across various fixed n e t w o r k AXE products f o r new operators. Also provide a n d implement DT solutions w i t h i n NPN projects.
Competency Technical:- 2 years experience DT,
preferably in fixed networks, DTSS experience
useful. Computer literate, w i l l i n g t o travel in UK
or abroad if required.
Business/Human:- G o o d interpersonal skills,
must w o r k w e l l w i t h i n t e a m . Good communicat i o n necessary w i t h customers a n d w i t h i n
Ericsson.
Ideal background/experience:- Good k n o w ledge o f switching/national/international p r o t o cols ( n e t w o r k and access).
Contact:- Emma Knapp Job Shop Ref No:CN301
Ericsson Eurolab Deutschland GmbH, Aachen

SYSTEM MANAGEMENT ENGINEERS,
PRODUCT AREA SWITCHING
• If y o u enjoy d e m a n d i n g w o r k and can respond w e l l t o significant challenges, w h y n o t
become a member o f our team? Here at EED w e
have t h e overall Product Area Switching respons i b l y f o r CME20 S CME40 and w e are l o o k i n g
for people t o w o r k in system m a n a g e m e n t .
W e are w o r k i n g w i t h t h e f o l l o w i n g m o b i l e
applications: GSM 900, 1800 8 1900 systems.
Global a n d regional satellite n e t w o r k applications. Studies a b o u t GSM MSC e v o l u t i o n . UMTS.
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System M a n a g e m e n t focuses o n a range of
system level tasks w h i c h are necessary t o ensure
progressive development o f Ericsson's CME20 &
CMS40 switching nodes. This w o r k involves a
broad range o f activities including RS w r i t i n g ,
system investigations, standardization and
system level tasks related t o dimensioning and
p l a t f o r m management.
Please refer t o t h e d e p a r t m e n t homepage in
t h e w w w for f u r t h e r i n f o r m a t i o n a b o u t t h e department's activities
"http://www.eed.ericsson.se/services/eed-xd/Welcome.html".
Suitable candidates possess a relevant engineering degree (e.g. telecommunications, electrical, or software engineering) w i t h a m i n i m u m o f
3-5 years o f AXE development or testing experience, and preferably at least 2-3 years o f experience in system-level technical development or
t e s t i n g . Experience w i t h GSM or o t h e r mobile
t e l e p h o n y development is advantageous, b u t
n o t absolutely necessary. Good analytical skills
are essential.
Good cooperation, verbal and w r i t t e n communication skills are i m p o r t a n t h u m a n skills.
Experience in w o r k i n g in close customer relations w o u l d be advantageous.
A p p l i c a t i o n : Human Resources D o r t e Kaulard
Dial: 02407/575-163 M e m o : EED.EEDDKA;
System Studies & Projects Group Andreas T h - l i g
Dial: 02407/575-246 M e m o : EED.EEDANT; System
Dimensioning & Platform M a n a g e m e n t Group
Pieter van Rijnsoever Dial:02407-575-172
Memo:EED.EEDPVR; Frank A d e l h a r d t Dial:+492407-575-287 M e m o : EED.EEDFAD
Ericsson GmbH. Business Unit New Networks
Operators
Part of our company philosophy is to offer first
class products and services to the market. On the
way to achieve our goals on the telecommunication market in Germany, we are looking for our
business unit New Network Operators,
Department Product Management, in
Dusseldorf to the earliest possible date for a

PRODUCT MANAGER SWITCHING
• Internet access solutions and IP based services
in telecommunication networks gain a constantly g r o w i n g importance for our product p o r t f o lio. For this, your professional support is required.
The interesting and varied area o f responsibility contains a.o.: elaboration and development
o f product strategies. Product Life Cycle
M a n a g e m e n t " , d e f i n i t i o n o f technical product
requirements in close co-operation w i t h t h e
customer, r u n n i n g of competence transfer w o r k shops w i t h customers, c o o r d i n a t i o n w i t h
Ericsson Global Product M a n a g e m e n t .
In order t o f u l f i l l this j o b y o u should have t h e
f o l l o w i n g qualifications and skills: a sound
k n o w l e d g e of telecommunication products and
t o t a l solutions, very g o o d k n o w l e d g e of t h e
German d a t a a n d t e l e c o m m u n i c a t i o n market, its
suppliers and operators. M. Sc. or equivalent,
j o b experience in Product M a n a g e m e n t is desirable, but it is n o t a must, very g o o d command
o f w r i t t e n and spoken German and English, readiness t o close co-operation w i t h New Network
Operators d u r i n g t h e challenging -Start-Up"
phase, customer and solution o r i e n t e d t h i n k i n g
a n d acting.
Should t h e challenge o f this d u t y and t h e
w o r k in a y o u n g , success oriented t e a m motivat e you and f u r t h e r m o r e , should you be used t o
act flexible and w i t h engagement, so please
send your c o m p l e t e application documents t o :
Contact: Stefan Reuther (Department Manager
Productmanagement), Phone:++49-211-5344770 or Hans-Jurgen Vratz ( H u m a n Resources),
Phone: ++49-211-534-1441 A p p l i c a t i o n : Ericsson
GmbH, Business Unit New Networks Operators
Human Resources Fritz-Vomfelde-StraBe 14-18
40547 Dusseldorf Germany
Ericsson Eurolab Deutschland GmbH, Aachen

TCM TESTER/SENIOR TCM TESTER,
• The EED/X/SO section w i t h i n our PAX system
house is responsible for Product Line
Configuraition M a n a g e m e n t f o r CME20
Switching Systems. W e provide test configurat i o n m a n a g e m e n t f o r CME20 design projects
f r o m feasibility t h r o u g h GA. Additionally, t h e
section is responsible f o r support o f testing in
t h e simulated e n v i r o n m e n t f o r CME20 test a n d
design maintenance activities.
The Test Bed Integration g r o u p is responsible
f o r the assembly, d o c u m e n t a t i o n a n d delivery o f
t a r g e t machine a n d emulator testbeds f o r
Product Area Switching (PAX) and AXE Mobile
Core (AMC) development projects b e t w e e n start
o f f u n c t i o n test execution (MS7)and General
Availability (GA) of t h e CME20 Switching System
Product Line. TCM test is integral t o these projects t o ensure reference and w o r k i n g dumps
are available f o r projects under test w i t h t h e
correct software c o n f i g u r a t i o n .

The tasks will center on assembling reference
dumps and function change of working dumps
for CME20 test projects. Loading and documentation of CM's during INDUS and type acceptance phases is required, and CME20 operations
and maintenance tasks are included in the duties related to support of the local test plant at
EED.Trouble shooting of faults detected during
dump assembly or function change is often necessary.
We are looking for someone with AXE testing
experience. You should have the ability to work
well on a highly motivated team and to work
well under strict time pressure.
The position is to be filled as soon as possible.
If taking this challenge seems interesting to you
please contact your colleagues
Contact: Human Resources Doerte Kaulard +49
2407 575 163 Memo:eed.eeddka or Group
Manager Stefan Poesch +49 2407 575 347
Memo: eed.eedstp
Due to increasing activities within AMC Product
Management we are looking for a

STRATEGIC PRODUCT MANAGER,
AXE MOBILE CORE
• The product area's are Intelligent Networks,
Data Comunication, ISDN Access, Traffic Control,
Network Signalling, Charging and Network
Operator Products.
As product manager you are responsible for
the product planning for your product area('s),
which means that you define the direction of
the development of the AMC products based on
your assessment of the competitiveness and economical performance of the product over the
entire life-cycle. You write and inspect detailed
Requirement Specifications and you approve
Functional Specifications.
Packaging the Assignment Specifications received at AMC from the mobile applications into
projects is one of your project related tasks. For
AMC projects you are overall requirement responsible, which includes participation in the
AMC Project Steering Group and the AMC
Change Control Board.
For your product area you prepare the financial agreements with the LDC's on the development and maintenance of AMC products. You
also review the financial agreements proposed
by other business units. For projects co-financed
by AMC you represent AMC in the Tollgate meetings. The Strategic Product Manager (SPM) reports directly to the manager AMC Product
Management.
As a suitable candidate you have worked with
front-end activites and have a minimum of 3
years job experience.
Both local and expat contracts will be offered.
Experience from any of the areas above is a merit. In this position you will need initiative, good
communication and cooperation skills and a
good ability to work under time pressure.
Contact not later than 971030: Human
Resources Doerte Kaulard +49 2407 575 163
Memo: eed.eeddka or AMC Product
Management EED/U/OXC Ola Melander +49
2407 575 255 Memo: eed.eedome
Within our GPRS system house we are looking
fora

SUPPORT GROUP TEAMLEADER,
• The support team for TMOS and GPRS design
are looking for a team leader. The support team
works in the areas: Configuration management.
Local systems administration and Test systems
administration.
We are currently extending the group in order to even better meet the increasing demands
from our customers. For that we need a team leader that will actively take part in the operations .lead the planning effort for the team, represent the team in the line organization and
create a positive and encouraginge work athmosphere.
As a suitable candidate you have a good understanding of software engineering and you
should have an interest in CM since we see an
increasing request for support in this area. We
work with ClearCase as the basic tool and develop our own extensions on top of that. It is an
advantage if you already have some experience
of CM within Ericsson or with ClearCase but it is
not required.
Good cooperation and communication skills
are important personal qualities. Additionally
you should be team and result oriented, take
initiatives and have a good self-motivation.
Contact not later than 970930: Human
Resources Doerte Kaulard +49 2407 575 163
Memo: eed.eeddka or GRPS EED/D/S LarsGoeran Andersson +49 2407 575 374 Memo:
eed.eedlga
The department EED/X/T of the PAX System
House is responsible for design management
and support functions for the Mobile Switching
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Centre development, including the main areas
of project management and support functions
(administration, quality, methods, configuration
management).
The department is a part of the node organization and has the responsibility for PAX product provisioning. To reinforce our team, we are
looking for a

GROUP MANAGER EED/X/TMC
• The main authorities and tasks are:
Leadership: Perform appraisals, participate in
recruitment process and introduce new personnel. Competence development of the staff accoording to PAX & EED rules & regulations.
PAX: Responsibility for strategic and long
term improvement plans for product provisioning. Interface towards BR improvement fora
and initiatives, as well as well as other Ericsson
organizations.
General: Preparaion of buffer plan. Budget
proposal.
This position reports directly to the department manager, EED/X/TC and will be a member
of the X/T management team responsible 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 interest in people and
show good cooperation and communication
skills. Being initiative and a good ability to work
under pressure is also a prerequisite.
To reinforce our team, we are furthermore
looking for support in the area of

CONFIGURATION CONTROL
• The tasks include the involvement in process
definition of configuration management for
Product Area Switching (PAX), the organization
and run of the PAX Change Control Board, setup and implementation of the configuration
management plan in PAX development projects
and tracking of the configuration items.
As a suitable candidate you should be familiar
with design processes and configuration management concepts. Basic knowledge of the AXE10 products is also a prerequisite. Furthermore
you should be cooperative and show good communication skills.
Fluency in written and spoken English is essential.
Being team and result orientated as well as
taking initiatives and showing a high self-motivation are important personal qualities.
Contact not later than 971030 (Proj.-Nos 9997
and 10097): Human Resources Doerte Kaulard
+49 2407 575 163 Memo: eed.eeddka or
Manager Design Management & Support
EED/X/TC Johnny Aaroe +49 2407 575 481
Memo: eed.eedjoar
Ericsson Telecomunicazione S.p.A, Rome, Italy

AXE OPERATION AND
MAINTENANCE SUPERVISOR
• We are looking for an AXE Operation and
Maintenance Supervisor for Ericsson
Telecomunicazione in Rome.
The role will be working Mon -Fri in a Global
Network Management Center situated in Rome,
supervising and coordinating a team of 24hr
network operations engineers in the real time
network surveillance of a Global IVPN network.

Duties will include shift co-ordination, development of 24 hr ops team, operation & maintenance technical support to the 24 hr staff, continuous development of operational process and
procedures, operational interface to all GNMC
back offices both Ericsson and the Customers.
The ideal candidate will have at least 5 years
experience in the Operation and Maintenance
of AXE / BMX preferably in a Network
Management environment, with either team leader or supervisory experience, be flexible, have
good social and communication skills, together
with a requirement of being able to communicate effectively in English.
The contract will start as soon as possible and
go on initially for 1 year.
Contact: Malcolm Triggs, +39 6 57 34 3287, ElTA.TEIMATR Application not later than 971030:
Helena Sandberg, Global Resource
Management, Ericsson Telecom AB, 126 25
Stockholm, Sweden
Ericsson Radio Systems AB

SUPERVISOR DATA TRANSCRIPT

tion. The tasks for the supervisor beside some
production is to plan and secure the teams competence development according to the development of DAMPS/AMPS systems. To plan and allocate resources to projects for customers within
the region.
The successful candidate shall have several
years experience of Installation Engineering, or
equivalent.
Proven leadership is preferred. English is essential and if you don't know Spanish, you must
be prepared to learn.
Contact: Peter Lindfors, phone +46 8 404 2972,
+46 70 586 0627, MEMOID: ERA.ERAPETL
Application: Ericsson Radio systems AB AH/H
Marianne Molin, 164 80 STOCKHOLM
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.

AXE SYSTEM DESIGN
TEI LOCAL DESIGN CENTER, located in Rome, is
consolidating and enlarging its activities and responsibilities in the AXE products. To meet this
challenge we want to increase our capability in
the AXE system.

CHALLENGING OPPORTUNITY FOR LONG TERM
CONTRAT IN VENEZUELA
• We are looking for people with more than
Cellular Systems - American Standards has
four years of experience in the AXE System
established a Regional Implementation Center
Design. The role to be covered on a long term
(RIC) in Venezuela. RIC shall support the Latin
contract basis is System Manager of SSS
American Region with technical knowledge and
Subsystem for the products covered by TEI-LDC.
resources. RIC will be used during peak periods
This implies responsibility for prestudies, quick
by the Local Companies in the region, or when
studies and technical interfacing towards other
new functions are introduced. The organization
AXE Subsystems.
can also be used in global methods developParticipation to coordination of System
ment projects.
Management committee and network is included. Moreover he/she will be the chairman of
• We are now looking for a person to lead the
the PC-SSS in TEI-LDC.
Data Transcript team for this organization. The
tasks for the supervisor beside some production
Contact: Angelo Tognoni (EITA.TEIANTG)
is to plan and secure the teams competence deApplication/CV no later than 971031: (EITA.TEvelopment according to the development of DIGRMR)
AMPS/AMPS systems. To plan and allocate reEricsson Telecommunications Romania S.R.L - ETR
sources to projects for customers within the region.
The successful candidate shall have several
1 BSS SUPPORT ENGINEER
years experience of Data Transcript, or equivalent. Proven leadership is preferred. English is
1 OSS SUPPORT ENGINEER
essential and if you don't know Spanish, you
• We are looking for Support Engineers to our
must be prepared to learn.
Field Support Center for a long term contract(1
Contact: Peter Lindfors, phone +46 8 404 2972,
yearjin Romania. The Field Support Center was
+46 70 586 0627, MEMOID: ERA.ERAPETL
established in May 1997.
Application: Ericsson Radio systems AB AH/H
You have a good knowledge of support activiMarianne Molin, 164 80 STOCKHOLM
ties, providing emergency and day to day support to the customers, by answering their queriCompania Anonima Ericsson, Venezuela - CEV
es, providing solutions and visiting sites.
You will play an active role in providing support and advice to the local engineers and build
SUPERVISOR INSTALLATION
up the local competence.
ENGINEERING, MSC
You have 3-5 years of AXE experience, good
CHALLENGING OPPORTUNITY FOR LONG TERM knowledge of GSM system and trouble shooting
CONTRACT IN VENEZUELA
skills.
Cellular Systems - American Standards has
established a Regional Implementation Center
Contact: Walid Alsheikh, phone +40 1 336 5705,
(RIC) in Venezuela. RIC shall support the Latin
memoid ETR.ETRWAAL Application: Walid
American Region with technical knowledge and
Alsheikh, 66666666memoid or fax +40 1 336
resources. RIC will be used during peak periods
5708
by the Local Companies in the region, or when
new functions are introduced. The organization
can also be used in global methods development projects.
• We are now looking for a person to lead the
Installation Engineering team for this organiza-

marknadsplatsen

köp • såi) • 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 ingentin

BOSTADSMARKNADEN:

tid:031 -7470669, tel
tid:031-7470669,
tel kvällstid:031-248467,
kvällstid:031-248467,
memoid.ERAC.ERACHTE
memoid-.ERAC.ERACHTE

LÄGENHETSBYTE:
FINNES: 2 ROKvr, 40 kvm (hr), Bromma. Stor,
ljus lägenhet
lagenhet med em-kvällssol på balkongen.
Mycket nära till tunnelbana och till både
Kaananbadet och Ängbybadet. Trevligt område.
SÖKES: 1-3 rok inom tullarna, gärna balkong,
ej nybygnation.
Kontakta Jonas på Memo: ETXT.ETXJSLD, Tel:
08-4048772 eller 070-7964313.
ÖNSKAS HYRA:
1 :a eller 2:a önskas hyra fr o m februari.
Centralt eller norrförort nära tunnelbana
Rökfri. Kontakta Christer Tengblad, tel dag-

Större 2:a, 3:a, 4:a eller 5:a i eller utanför
Stockholm. Balkong önskvärt. Rökfritt par med
goda referenser.
Kontakta: Herman Stenström, 08-404 7812,
memo: ERAC.ERASTOM

central belägen mittemot
Tandådalen/Hundfjället, 2km till liftarna. Tre sovhytter med våningssängar, 6 bäddar, bastu,
dusch, öppen spis, färg TV. Utrustad för 6 personers hushåll. Rök- och djurfritt. Ledig v 3-6,
11-12, 15-17. Tel
Tet 08-717 7217.

TILL SALU:
UTHYRES:
Hus, 3rok, 80kvm i Herrängen uthyres t v
omöblerad. Balkong och egen trädgård. Nära
buss, tunnelbana och pendeltåg. Kallhyra
5000:-/mån. Ej rökare.
Kontakta: Nils Ferngren 727 3207, memoid
UAB.UABAUF.
Sälenfjällen Orrliden. Timmer studa 55kvm,

MITSUBISHI Galant GLSI, Sedan. -88, beige
14 000 mil. Elhissar, taklucka, c-lås, farthållare,
ABS, dragkrok, AC, Stereo Panasonic, nya
"alldäck", besiktigad u.a. 9705, Servicebok,
nyskattad. Pris 45.000:-. Kontakta ETXT.ETXSIRP

v

Kom med i en kraftfull utveckling tillsammans med Ericsson Components AB!"
Ericsson Components AB, Energy Systems söker medarbetare till produktenheten
Power Systems i Kungens Kurva.

Kontaktperson: Bengt-Åke Fri, tfn 08Power Systems ingår i affärsenheten Energy
Systems som har 2 600 anställda. Produktenheten 721 61 50,
Power Systems utvecklar, producerar och marknads-e-mail: eka.ekabfri@mesmtpse.ericsson.se
för strömförsörjningsutrustning för telekommu(ansökan märkt EKA/K97031).
nikation. Som en del av en stor koncern, förenar vi
det mindre företagets fördelar med den stora
Elkonstruktör - Likriktare.
koncernens världsomfattande kontaktnät. Vi
Vi arbetar inom ett brett teknikområde som
expanderar och söker nu ett antal nya medarbetare. omfattar allt från komponent-, analog- och
digitalteknik till kraftelektronik och teknik
för uppbyggnad av kompletta kraftsystem.
Produktchef - Likriktare.
Som konstruktör för likriktare arbetar Du
Som produktchef ansvarar Du för vårt
bl a med teknik- och produktutveckling,
likriktarprogram under alla faser av
främst för högfrekvens-switchade AC/DCprodukternas livscykel, från koncept och
och
DC/DC-omvandlare.
strategier till lansering på marknaden. Du
Du kommer att arbeta i projektteam i
kombinerar ett gediget teknik- och marknära samarbete med produktledning och
nadskunnande med ett aktivt lönsamhetsproduktion. I arbetet kommer Du att ha
tänkande och ansvarar för att:
nytta av kunskaper i elteori, krets-,
• Lägga upp produktstrategier.
• Skapa en konkurrenskraftig produktportfölj komponent- samt mätteknik. Arbetet bedrivs
självständigt inom ramen för projektmålen.
för enheten.
• Följa upp produkternas lönsamhet.
• Stödja våra marknadskanaler med produktinformation och säljargument.
Du som söker är högskoleingenjör med
elektronikinriktning alternativt gymnasieingenjör. Ditt arbetssätt är tydligt kundfokuserat och Du ar van att arbeta i en
internationell miljö samt har ambitionen att
utvecklas inom organisationen. Du är utåtriktad och har lätt för att knyta kontakter i
nya kulturer och miljöer.
Kontaktperson: Kjell Lövqvist, tfn 08721 65 87,
e-mail: eka.ekakglt@mesmtpse.ericsson.se
(ansökan märkt EKAIK97030).

Projektledare.
Vi söker Dig som vill ha ett spännande och
utmanande arbete där Du får nytta av Din
breda ledarerfarenhet. Du kommer att leda
projekt för utveckling av strömförsörjningsprodukter som ingår i modern telekommunikationsutrustning. Detta gör Du
tillsammans med kollegor inom marknadsoch produktionssidan. I arbetet har Du nära
kundkontakter såväl inom som utom landet.
Då våra produktionsenheter är belägna
utanför Stockholm, förutsätter arbetet en del
resor. Du kommer att driva projekt från idé
till färdig produkt, dessa är av varierande
omfattning och varaktighet varför det ges
goda möjligheter att utvecklas och anta nya
utmaningar.
För att passa in i rollen som projektledare
bör Du ha flera års erfarenhet av utvecklingsprojekt, ett gediget tekniskt kunnande och en
förmåga att motivera Dina medarbetare. Din
teoretiska bakgrund är lägst tekniskt gymnasium, gärna med kompletterande utbildning.
Vi tror att Du är kreativ och finner
okonventionella lösningar på utmanande
arbetsuppgifter.

Marknadssupport.

Elkonstruktör - System.

Som marknadsansvarig blir Du produktenhetens interface till någon/några av våra
nyckelmarknader alternativt till våra regioner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för tjänsten är
att:
• Löpande studera och analysera lönsamhetsutvecklingen.
• Kartlägga marknadstrender (kunder,
konkurrenter, prisnivåer etc).
• Planera och aktivt implementera in- och
utfasning av produkter till kunder eller
regioner.
• Ge kommersiell och teknisk support till
våra säljkanaler så att marknadsönskemål
hanteras effektivt av produktenheten.
• Vara resultatansvarig per kund eller region.
• Ansvara för kund- eller regionsspecifik Sales
Promotion.
• Stödja våra säljkanaler med produktinformation, prisrekommendationer och
säljargument.

Som elkonstruktör för system arbetar Du med
teknik- och produktutveckling av våra kraftsystem och de enheter som ingår i dessa.
Arbetet sker oftast i projektform och i nära
samarbete med produktledning och produktion. Som systemkonstruktör har Du nytta av
goda kunskaper i elteori och erfarenhet av
systemuppbyggnad av komplexa elektronikprodukter.

Vi tror att Du som söker är tekniker på högskolenivå med en kommersiell påbyggnad.
Du tycker om att arbeta i en internationell
miljö med kundkontakter och har ambitionen
att utvecklas inom organisationen. Som
person har Du lätt för att skapa goda
relationer i nya kulturer och miljöer samt att
Du är resultatinriktad.

För ovanstående tjänster som elkonstruktörer
söker vi Dig som är civil- eller högskoleingenjör med elektronikinriktning alternativt
gymnasieingenjör med flera års erfarenhet av
elektronikutveckling.
Kontaktperson för elkonstruktörstjänsterna:
Anders Otterberg, tfn 08-721 66 49,
e-mail: eka.ekaaot@mesmtpse.ericsson.se
(ansökan märkt EKAIK91029).

Programkonstruktörer.
Du kommer att arbeta med hårdvarunära programmering av mikroprocessorer för styrning,
mätning och övervakning i våra kraftsystem.
Vår utvecklingsmiljö är NT-baserad och vi
programmerar främst i C.
Vi söker Dig som är civil- eller gymnasieingenjör med datateknisk inriktning, gärna
med elektronikkunskap samt kännedom om
styr- och reglertekik. Du kommer att få nytta
av Dina erfarenheter inom mikroprogrammering, hårdvarukunskaper i digitalteknik
och datakommunikation. Du bör vara
utåtriktad, drivande, tycka om att arbeta med
kreativ problemlösning såväl självständigt
som tillsammans med andra.
Kontaktperson: Christer Berg, tfn 08721 65 35,
e-mail: eka.ekachbe@mesmtpse.ericsson.se
(ansökan märkt EKA/K97028).

Kontaktperson: Anders Thulin, tfn 08721 73 7 1 ,
e-mail: eka.ekaat@mesmtpse.ericsson.se
(ansökan märkt EKAIK97017).

Eftersom vårt koncernspråk är engelska
förutsätter vi att Du som söker behärskar
engelska i tal och skrift.
Fackliga kontaktpersoner: Barbro Kårvall, SIF,
tfn 08-721 72 71, Roger Hoffström, CF,
tfn 08-721 62 37.
Vill Du veta mer om företaget kan Du även
kontakta Laila Engren, personalenheten,
tfn 08-721 61 08,
e-mail: eka.ekalenn@mesmtpse.ericsson.se

Sänd Din märkta ansökan s n a r a s t till:
ERICSSON COMPONENTS AB
Energy Systems Divison
KK/EKA/K/P Gudrun Söderberg
16481 Kista - Stockholm
Alternativt via e-mail:
eka.ekags@mesmtpse.ericsson.se

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